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Een nieuw seizoen is begonnen!
Beste speler, vrijwilliger of supporter van SC Joure,

Het nieuwe seizoen is weer begonnen! We zijn weer gaan voetballen en korfballen op ons 
mooie complex aan de Hege Simmerdyk. 

Deze zomer is er van alles aangepakt op de club. Zo is er een nieuwe toplaag van het kunst-
grasveld (veld C) aangelegd, waarvoor we de gemeente hartelijk willen bedanken. Ook zijn  
de kantine, de commissiekamer en de bestuurskamer opnieuw geverfd en zijn er nieuwe  
plafondplaten gelegd door een aantal zeer enthousiaste vrijwilligers. Ze hebben er vele,  
vele uren in gestopt, ook toen het heel mooi weer was. Super bedankt! En het clubhuis is  
gereinigd aan de buitenkant en opnieuw in een mooie groene kleur gezet door twee 
sponsoren van SC Joure. Zo wordt ons sportpark steeds een beetje mooier.

Een nieuw seizoen zonder Zondag 1. Onze ZO1 was vroeger hét vlaggenschip van de club en 
heeft prachtige wedstrijden gespeeld tegen bekende tegenstanders in de hoofdklasse en in 
beker. Helaas was er te weinig aanwas van jeugdspelers en stopten een aantal spelers van het 
eerste. 

Ons zaterdagteam, ZM1 met veel spelers uit Joure, heeft een prima voorbereiding gehad en 
we wensen hen een succesvol seizoen toe!

Helaas is het Coronavirus nog lang niet weg uit onze maatschappij. Als club hebben we er ook 
mee te maken, de overheid legt ons regels op waar we ons aan moeten houden. Daarnaast is 
de veiligheid voor een ieder die op ons complex aanwezig is, van het grootste belang. Daarom 
is het belangrijk om je aan de regels te houden. Een paar belangrijke regels zijn:
• hou 1,5 m afstand
• volg de routing in- en buiten het clubhuis
• in de kantine kun je alleen zitten, er zijn in totaal 60 zitplaatsen
• de kleedkamers, trainingen en wedstrijden worden anders ingedeeld om 
 aan het Corona-protocol te voldoen
In deze Spil lees je meer over het Corona-protocol en we hebben een Corona-commissie die 
alles oppakt. We hopen dat we snel en veilig weer terug kunnen naar de normale situatie.

Ik wens je veel leesplezier en vooral een sportief en gezellig nieuw seizoen toe!

Hartelijke groeten, mede namens het bestuur,
Roelf Kok, voorzitter

Verder in dit nummer
coronaprotocol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
richard Elsinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
opening kunstgrasveld & clinic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
retroshirt sc joure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Jouster verzetsheld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vooruitblik korfbalseizoen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

OOK VOOR DUURZAAM en levensloopbestendig wonen
woningaanpassingen  PV-panelen  Zonneboilers

Brandemeer 8

Industrieterrein De Ekers 

8502 TV  JOURE

tel. [0513] - 41 79 00  

info@deijzerenman.nl 

www.deijzerenman.nl
De IJzeren Man

D a k -  &  g e v e l b e p l a t i n g

Brandemeer  8

Industrieterrein  De Ekers 

8502  TV  JOURE

tel. [0513]  -  41 79 00  

info@deijzerenman.nl  

ww w.deijzerenman.nl

Dé specialist voor al uw dak en/of gevelbekledingen

Brandemeer 8

Industrieterrein De Ekers

8502 TV JOURE

tel. [0513] - 41 79 00

info@deijzerenman.nl

www.deijzerenman.nl

De opzet is prima zo, echter bij het lezen 
van de tekst denk ik dat i.p.v.
hét adres enz, het beter en mooier is om 
er van te maken: 

Dé specialist  voor al uw dak en/ of  ge-
velbekledingen

Colofon
Redactie en eindredactie: 
Wilma van der  Wal, Martijn van 
Dijk en Sjoerd-Jaap Wynia
Vormgeving: 
Peter IJdel  (Ydel-Design)
Drukwerk: 
Flyer Print

3



Versie 14-08-2020 

Coronaprotocol SC JOURE                                       
 

De vakanties zitten er weer op en de eerste trainingen en oefenwedstrijden zijn inmiddels alweer 
gespeeld. Ouders en bezoekers zijn gelukkig weer van harte welkom op ons Sportpark “De Hege 
Simmerdyk”.                                                                                                               

Wij zijn gebonden aan de regels van het RIVM en de overheid en hebben daarom een aantal 
huisregels opgesteld waar we ons allen aan dienen te houden op ons sportpark. Niet alle regels zijn 
positief maar het gaat ons als club om de veiligheid en gezondheid van alle mensen op ons sportpark. 
We hopen dat je daar begrip voor hebt en je aan de regels houdt. 

Lees onderstaande afspraken goed door en neem de regels hiervoor in acht: 

Algemeen: 

• Voor alles geldt: Gebruik je gezond verstand 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen 

• Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten) 

• Vermijd drukte  

• Houd je aan de looproutes  

• Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek aan ons sportcomplex 

• Schud geen handen 

• Spelers en staf: voorafgaand aan de wedstrijd, training en tijdens rustmomenten dienen 
spelers vanaf 18 jaar WEL 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de kleedkamers en kantine maar ook voor de dug-out. Trainers en leiders dienen in alle 
gevallen de 1,5 meter afstand aan te houden, ook richting de (jeugd)spelers 

Trainingen:  

• Voor, tijdens en na de training, zorgen de trainers ervoor dat alle voor het team geldende 
maatregelen worden uitgevoerd. (Zie ook protocollen trainers, spelers, veiligheid en hygiëne 
van de KNVB welke in de bijlage zijn opgenomen) 

• Tijdens trainingen kunnen er t/m de MO17/JO17 teams en de JO19 3/4 tot nader order geen 
kleedkamers worden gebruikt. Dit heeft te maken met de 1,5 meter die aangehouden moet 
worden in de kleedkamer en daardoor te weinig kleedkamers beschikbaar zijn voor iedereen 
Dit betekent voor deze groep dat je je thuis moet omkleden en na de training gelijk naar huis 
gaat 
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Wedstrijden: 

• In en uitgang: Tijdens wedstrijden geld voor iedereen dat de hoofdingang de enige toegang is 
tot het sportcomplex. Het pad bij de kleedboxen  met het kleine hekje is de uitgang.                                                                     
De ingang van de kleedkamers in het hoofdgebouw bevindt zich uitsluitend bij de 
hoofdingang. De uitgang is aan de andere zijde 

• Voor, tijdens en na de wedstrijd zorgen de leiders/trainers ervoor dat alle voor het team 
geldende maatregelen worden uitgevoerd. (Zie ook protocollen trainers, spelers, veiligheid 
en hygiëne van de KNVB welke in de bijlage zijn opgenomen) 

• Voor alle teams geldt dat er geen ruimte beschikbaar is om een wedstrijdbespreking te 
houden in de bestuurskamer. Dit geldt ook voor de kleedkamers. De wedstrijdbespreking kan 
dus niet binnen gehouden worden 

JO/MO7 t/m JO/MO12 geen kleedkamer                                                                                                                               
Aan deze teams en hun tegenstanders zullen tijdens de wedstrijden tot nader orde geen 
kleedkamers worden toegewezen. Deze groep moet zich dus thuis verkleden en meteen na de 
wedstrijd weer naar huis gaan. Voorlopig dus de shirts, broekjes (met wasvoorschrift) verstrekken 
aan de spelers en zelf zorgdragen voor het wassen ervan. 

JO/MO13 t/m JO/MO17 wel kleedkamer                                                                                                                                                                                                     
Deze groep en hun tegenstanders krijgen wel een kleedkamer toegewezen om te verkleden en te 
douchen. De leiding dient z.s.m. na de wedstrijd beide kleedkamers schoon op te leveren. 

JO19 en Senioren wel kleedkamer                                                                                                                         
Deze teams en hun tegenstanders krijgen minimaal 2 en bij voorkeur 3 kleedkamers om te verkleden 
en te douchen. Bij toewijzing van 2 kleedkamers maximaal 7 spelers per kleedkamer en 1,5 meter 
afstand houden. Zijn er meer dan 14 spelers, dan de wissels later laten verkleden. Bij de toewijzing 
van 3 kleedkamers geldt ook een maximum van 7 spelers per kleedkamer. Op het wedstrijdschema 
staan de tijden vermeld wanneer er verkleed kan worden. Geef dit ook door aan de tegenstander. 

Na de wedstrijd meteen douchen en verkleden. Houd ook bij het douchen rekening met de 1,5 
meter. Uiterlijk een half uur na de wedstrijd dient de kleedkamer leeg en schoon te zijn. (Dit ook aan 
de tegenstander duidelijk maken) zodat het team wat daarna in de kleedkamer komt ook de tijd 
heeft om zich om te kleden. De leiding is verantwoordelijk voor het schoon opleveren van de 4 of 6 
kleedkamers. Gebruik van bier in de kleedkamers, buiten en op het veld is ten strengste verboden! 
De JO19 en de senioren teams mogen de kleedkamer niet betreden als hier nog spelers van de vorige 
wedstrijd of schoonmakers verblijven.  

 

Overig: 

• Voor alle teams geldt dat zij hun tegenstander opvangen bij de ingang en de geldende 
maatregelen moeten doorgeven 

• In de kleedkamers mogen geen wedstrijdbesprekingen gehouden worden. Na het omkleden 
kom je pas weer terug in de kleedkamer zodra de wedstrijd is beëindigd. In de rust blijf je op 
het veld 
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Protocol amateurvoetbal  

Spelers 
 

Protocol geldig vanaf 1 juli (versie 6 juli) 
 

             
 
 
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 
 

• dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van 
kracht is;  
 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een 
huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. 
Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;  
 

• spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de 
sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de 
bedrijfsarts of je behandelend arts; 
 

• tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat 
een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten 
worden; 
 

• houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt 
als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat; 
 

• voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers 
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 
kleedkamers en in de kantines; 
 

• zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek 
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;  
 

• pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt; 
 

• probeer de bal zo min mogelijk te koppen; 
 

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
 

 

  
 

• draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of 
naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;  
 

• alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. 
Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand; 
  

• volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de 
trainers en bestuursleden;  
 

• blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de 
sportlocatie actief zijn;  
 

• gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt 
direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;  
 

• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is 
niet toegestaan; 
 

• voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid 
personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld, zie 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-05/gezondheidscheck%20contactberoepen.pdf.   

 

    

 
Protocol amateurvoetbal  

Trainers 
 

Protocol geldig vanaf 1 juli (versie 6 juli) 
 

             
 
 
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 
 

• dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is 
aangepast en van kracht is;  
 

• neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 
 

• trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten 
en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je 
huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;  
 

• vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;  
 

• wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen 
highfives;  
 

• tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat 
een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten 
worden; 
 

• voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters 
van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en 
in de kantines; 

 
• houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) 

beoefening/begeleiding van de sport;  
 

• trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.  
 

• zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde 
contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een 
overwinningsmomenten of tijdens een wissel;  
 

• zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan 
noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);  
 

 

  
 

• daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel 
mogelijk in vaste groepen;  

 
• zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je 

handen; 
 

• zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met 
(keepers)handschoenen; 
 

• zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt; 
 

• verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen; 
 

• help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 
niet gebeurt;  
 

• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;  
 

• laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;  
 

• laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand 
houden;  
 

• zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers 
onderling, ook in de dug-out. 

PROTOCOL KNVB SPELERS: PROTOCOL KNVB TRAINERS:
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• De verantwoordelijkheid voor juist gebruik van de kleedkamers ligt bij de trainers en leiders

• Ranja en thee wordt op de gebruikelijke manier gefaciliteerd en dient door de leider
uitgedeeld te worden op het veld. In de rust ga je dus niet naar de kleedkamers

• Wedstrijden mogen in principe niet uitlopen. Begin daarom op tijd. Mocht de wedstrijd toch
uitlopen, meld dit aan de dienstdoende COWT-er of wedstrijdsecretaris Arnold van der Wal

• Voor de scheidsrechters wordt minimaal 1 gehele kleedkamer gereserveerd

• De COWT verzorgt de mailing inzake gebruik kleedkamers en kantine aan de desbetreffende
verenigingen

• Mocht je in een risicogebied geweest zijn, neem dan de 10 dagen quarantaine in acht en kom
niet op het sportcomplex

Kantine: 

Op dit moment hebben we 60 zitplaatsen in de kantine, waarbij voor iedereen geldt: 

• De ingang van de kantine is via de trap van het hoofdgebouw

• De uitgang loopt via de tribune

• De handen dienen bij binnenkomst gereinigd te worden bij de hiervoor geplaatste
desinfectiezuil

• Volg de routing en houd je hier consequent aan

• Houd altijd 1,5 meter afstand

• Een zitplaats is verplicht indien je in de kantine wilt verblijven

• Met de aangewezen zitplaatsen mag niet geschoven worden. Staanplaatsen zijn helaas niet
toegestaan

• Het kopen van een consumptie bij de bar is toegestaan; blijf niet hangen

• Om contacten te minimaliseren geldt dat er per tafel 1 persoon aangewezen wordt die de
bestellingen aan de bar doet

• Alle teams, die de kantine na hun wedstrijd willen bezoeken, zullen eerst bij de ingang van de
kantine moeten vragen of er ruimte voor hen beschikbaar is

• Het kan voorkomen dat er voor vroeg, thuisspelende teams een eindtijd wordt gegeven voor
het gebruik van de kantine

• Maximaal 3 heren in de heren toiletruimte (gebruik de buitenste urinoirs en het gesloten
toilet) en maximaal 2 dames bij de dames toiletruimte zijn toegestaan.

• Betaal zoveel mogelijk met de pin en het liefst contactloos

Vragen? Stel ze via corona@scjoure.nl of via 06-27 54 99 49 
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Het zal niemand zijn ontgaan dat 2020 het 
jubileumjaar is van SC Joure. 100 jaar! 
Helaas hebben we dit door de Corona-
crisis (nog) niet uitgebreid kunnen vieren. 
Maar als je het positief bekijkt, hebben we 
op dit moment nog steeds het mooie voor-
uitzicht van een aantal festiviteiten, zoals 
de reünie, sportquiz en toernooi Passend 
Voetbal. 

In mei 1995 werd het jubileum van 75 jaar 
SC Joure gevierd. Er zullen vast nog leden of 
oud-leden zijn met leuke herinneringen aan 
de georganiseerde activiteiten van destijds.  
Ook werd er, net zoals dit jaar, een jubileu-
muitgave van de Spil uitgegeven. In deze 
uitgave werd ook het ontstaan van de naam 
‘De Spil’ uitgelegd. Destijds nog 10 uitgaven  
per jaar! Er is dus wel wat veranderd de 
afgelopen jaren. Wat niet veranderd is, is dat 
we op dit moment ook nog steeds oproepen 
om stukken aan te leveren, die vervolgens 
geplaatst kunnen worden. Hier kan echter 
nog veel meer gebruik van worden gemaakt. 
Leuke anekdotes, historische verhalen,  
wedstrijd- of teamverslagen. Alles wat ook 
maar met SC Joure te maken heeft, kan  
worden geplaatst.  
In de jubileumuitgave van 1995 wordt ook 
melding gemaakt van: smeuïge verhalen die 
niet mogen ontbreken in de Spil. Dit is anno 
2020 misschien wel een stuk lastiger,  
vanwege bijvoorbeeld het AVG-verhaal, 
maar een poging wagen mag altijd. 

sc joure 75 jaar 
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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

Voetbalschool Joure

Professioneel maar

ook weer niet te

Wie met het woord
’voetbalschool’

geconfronteerd wordt zal eerder aan

profclubs als PSV Go Ahead Eagles

of SC Heerenveen denken dan aan SC

Joure Toch heeft ook deze amateurvereniging
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opleiding die het predikaat ’voetbalschool’
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den En meer van die dingen
Ten Boom � DŒrfoar hawwe

wy r� mte meitsje moatten yn

� s begrutting

Inmiddels zijn ook de Jouster
A-junioren naar de landelijke

Huisman en Richard Elzinga 
Huisman speelde een tijdje bij
SC Heerenveen maar is inmiddels

dels teruggekeerd doelman
Elzinga komt nog steeds uit

voorde pompeblŒden � Uteinliks

liks komme se allegearre
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tweede plaats behaald in de

derde divisie achter Achilles’94

les’94 uit Assen Volgens de

jeugdco� rdinator die samen
met hoofdtrainer Henk Zoetendal

tendal de touwtjes in handen
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opleiding dan ook noodgedwongen
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re vormen aan te nemen � Us
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gen as FC Twente Heracles en

Quick Nijmegen Dat is foar

dy jonges in hiel ein it binne
lange dagen zegt Ten Boom

De club heeft nu vijf gediplomeerde

meerde jeugdtrainers in huis

die ieder het hoogste elftal per 

leeftijdscategorieonder hun 
hoede hebben De A- en B-

junioren trainen tweemaal per

week verplicht en op de woensdagmiddag

dagmiddag worden de talenten

ten als ze dat willen individueel

eel onder handen genomen
Vandaar de naam ’voetbalschool’
school’

De bekendste spelers die op de

Jouster voetbalschool zijn

grootgebracht zijn Arnold

in pear jier lutsen mar dy
jonge

ge bliuwt hjir gewoan

SC Joure heeft niet zoals ’grote

te
broer’

Heerenveen afspraken

ken met de scholen gemaakt

,,Wy binne en bliuwe in amateurferiening

teurferiening vindt Ten

Boom Natuurlijk Joure zal

geen nee zeggen tegen talenten 

die bij SC Heerenveen net buiten

ten de boot vallen maar aan
ronselpraktijken ook bij

omringende amateurverenigingen

verenigingen doet Joure volgens

gens Jappie ten Boom niet

mee � Dy pear ’jonges ut

de tweede elftallen per leeftijdsklasse

tijdsklasse en aan de jongste
jeugd te besteden

,,Soms tinke wy wolris "dogge

wy it ek te gek Wy selektearje
al fan� f de D-junioaren op
kwaliteit en net mear op de

fraach ’past Jan wol by Pyt yn 

de
ploech’

Die twijfel werd

bij Ten Boom vorig jaar voor
een deel weggenomen toen de

toenmalige PSV-trainer Hans
Westerhof SC Joure roemde
om de "goede

opzet’
van de

voetbalschool

Ten Boom � No’t Westerhof
wer trener by FC Groningen is

is it idee � ntstien om in satellyt-klub

lyt-klub fan Joure te meilsjen

Wy moatte � s talinten dan
earst by Grins oanbiede yn

ruil foar in oantal clinics Volgens

gens Ten Boom is alles

bespreekbaar ook als SC
Hcerenveen met hetzelfde plan

zou komen � Mar dy hawwe
hjir noch net west Alles kin as

wy � s eigen karakter mar halde

de

JOHANN MAST 

Akkrum Jirnsum en Skarnegoutum

goutum dy’t hjir spylje binne
sels kaam aldus ten Boom

Misschien dat Joure in de

nabije toekomst open dagen 

gaat organiseren waarop jonge
spelers kunnen bewijzen over 

talent te beschikken maar Ten 
Boom huivert soms bij de

gedachte dat zijn club tØ professioneel

fessioneel met de jeugd wordt 
Evenals bij het eerste zondagelftal

elftal dat in de tweede klasse

speelt worden de wedstrijden
van de Jouster jeugd bijvoorbeeld

beeld tegenwoordig al op
raambiljetten aangekondigd

Het hoort allemaal bij het

jeugdplan dat Joure in een

aantal fasen heeft opgesteld
De eerste fase was het voorzichtig

zichtig opstarten van de voetbalschool

balschool de tweede het

opvoeren van de trainingsintensiteit

tensiteit en de derde - dit seizoen

zoen voor het eerst - het vastleggen

leggen van trainer Henk Zoetendal

tendal die voorheen ook bij

Harlingen werkzaam was Verder

der liggen er plannen om in de

toekomst meer aandacht aan 

J APPIE TEN BOOM � Us spllers witte dat se hjir goed sltte
Foto Harry Blokzijl

Joure wint van torenhoge favoriet

Door Johan HabekothØ

ZWAAGWESTEINDE -

Niet de torenhoge favoriet

Zwaagwesteinde maar SC

Joure werd gistermiddag
winnaar van de nacompetitie

tie in de tweede klasse K De

elf van trainer Cor Flobbe

klopten ’de
readsjes’

in het

hol van de leeuw met liefst

1-5 Die zege was even verrassend

rassend als verdiend Joure

bestreed de thuisclub met

eigen wapens en dus met

een geweldige dosis fysieke

inzet Daarnaast was het

ook voetballend duidelijk de 

betere ploeg

� S� nder mis in fertsjinne oerwinning

winning foar Joure oordeelde

ook Zwaagwesteinde-trainer

Jan ten Hage � It draaide fan ’e

middei net Eins ha wy nea echt

yn’e wedstriid west Us grutte

probleem lei achteryn troch de

� fwezigensfan de skorste Geert

de Jong DŒrtroch wie de organisaasje

nisaasje fuort en mislearre ek it

ynskowen fan Sijº Visser

Joure-trainer Cor Flobbe voelde

zich vooral bevrijd van een 

loden last � Wel honderd keer
heb ik deze week gehoord dat

wij helemaal niks te zoeken hadden

den in Zwaagwesteinde We 
konden net zo goed thuisblijven

dat soort verhalen Gelukkig is

gebleken dat het een geweldige

stimulans ,is geweest

Twee man drukten gistermiddag
nadrukkelijk hun stempel op de

wedstrijd Joure-spits Lolke

Dokkum en Zwaagwesteindes
laatste man Sije Visser Eerstgenoemde

genoemde had met drie treffers 

de produktiefste middag uit zijn

voetbalcarriere en Visser mocht
zich dat grotendeels aanreke-

De
’readsjes’ openden voortvarend

varend maar kregen niet echt 

greep op de tegenstander

Omdat Joure er evenmin in

slaagde de wedstrijd naar zich

toe te trekken dreigde het duel

in het laatste kwartier van de

eerste helft volledig op dood
spoor te raken Een knap schot

van Tjitse de Groot dat door

Zwaagwesteinde-doelman Teun

Plantinga met moeite tot corner

werd verwerkt vormde echter

de inleiding tot tien hectische

minuten

Bij het wegwerken van de hoekschop

schop werd een te zachte dieptepass

pass van Sije Visser onderschept
door Johnny Dolle die meteen
de diep sprintende Lolke Dokkum

kum bediende De Jouster mikte

te houdbaar in de korte hoek

waar de bal echter met een stuitje

je over de handen van Plantinga

heen hobbelde 0-1

Visser voelde zichtbaar schuldig
en meldde zich prompt in de

frontlinie Een zinloos en op dat

moment bovendien volkomen

onnodig uitstapje van de routinier

nier Binnen vijf minuten werd

Vissers tactische misvatting
afgestraft Een door Ronald

Benedictus op het middenveld

geblokte bal sprong opnieuw
voor de voeten van Lolke Dokkum

kum 0-2

� Ik tocht ik moat nei foaren om
mear druk te setten verklaarde

de Visser zijn zinloze uitstapjes

� Doe’t dy twadde goal foei

hie’k krekt in lange sprint nei

foaren makke Us grutste probleem

bleem wie it � ntbrekken van

Geert de Jong Dy fangt dat

ynskowen altiid goed op
Boppedat

pedat hiene aardich wat jonges 

de put der � t

Op slag van rust prikte Jan Teun
Geertsma de bal achter doelman

man George Dimov maar die

treffer werd afgekeurd wegens 
buitenspel � In crusiaal momint

int vond Jan ten Hage � Neffens

fens my wie it krekt gjin

b� tenspul As dy goal telt sa flak

foar it skoft krijst in totaal oare

twadde helte

Die bleef nu uit omdat Zwaagwesteinde

westeinde er in het eerste kwartier

tier weliswaar in slaagde wat 

’druk te
zetten’ maar dat veldoverwicht

overwicht was puur optisch Pas

na een uur kreeg de thuisclub de

eerste echte kans Jan Theun
Geertsma en Gerard Postma 
konden gezamenlijk vrij op

Dimov afstevenen maar beletten

ten vervolgens elkaar om uit te 

halen Vanaf dat moment schoof

Visser definitief door naar de

Flobbe koos voor een aanvallend

lend antwoord en hield gewoon
drie man voorin Achttien minuten

ten voor tijd tekende Lolke

Dokkum met een fraaie lob 

voor 0-3 � Ik f� n harren efterhoede

hoede fan ’e middei deagewoan

swak deed Dokkum na afloop
zijn prestatie te kort � Ik wist

dat Joure fuotbaljend mear yn

h� s hat as de Westerein mar wy
ha hjoed foaral fysyk in prima

prestaasje leverje Oars hiene 

wy it hjir ek net opreden

Zeven minuten later kwam Harke

ke Hilboezem als winnaar
tevoorschijn uit een ouderwetse
scrimmage maar de Westereinder

der pijp bleek te leeg om nog
weer aangestoken te worden In

de laatste vijf minuten strooiden

Klaas de Jong en Fries Minnema

nog wat extra zout in de Westereinder

einder wonden

Zwaagwesteinde-SC Joure 1-5

(0-2

33 0-1 Lolke Dokkum 41 0-2 Lolke

Dokkum 73 0-3 Lolke Dokkum 80 1-3 

Harke Hilboezem 85 1-4 Klaas de Jong
87 1-5 Fries Minnema

Lolke Dokkum die drie keer scoorde voor Joure in duel met Westereinder Sije Visser Foto LC de Vries
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Door de vele uren die ik wekelijks op de club ben 
en de rol die ik heb in de trainersstaf bij het eerste 
elftal en als lid van de voetbalcommissie, denk 
ik ook een redelijk beeld te hebben van wat er 
allemaal binnen SC Joure gebeurt. 

Zo zie ik dat de structuur binnen onze jeugdoplei-
ding steeds beter en professioneler wordt. Met als 
resultaat dat er steeds meer talenten de stap naar 
ons eerste elftal maken of al hebben gemaakt. Dit 
zijn ontwikkelingen die we moeten vasthouden 
en waar mogelijk nog meer verbeteren. Ik ben 
van mening dat we hier nog wel stapjes kunnen 
maken. Maar we zijn zeker op de goede weg! 

Daarom is het ook mooi om te zien, dat ons 
eerste elftal de afgelopen seizoenen steeds meer 
“een Jouster identiteit” heeft gekregen. Dit is 
in mijn beleving ook enorm belangrijk voor de 
betrokkenheid van onze leden, vrijwilligers en 
supporters. 

Het doet me daarnaast goed dat we weer een 
club zijn, waar het positivisme steeds meer de 
boventoon voert. Het aantal sponsoren en vrij-
willigers is groeiende en het is goed te zien dat 
mensen weer bij de club willen horen! Dit is mede 
te danken aan de huidige bestuursleden en ex 
bestuursleden van de afgelopen jaren. Maar ook 
zeker aan alle vrijwilligers die in de verschillende 
commissies zitten of hebben gezeten. 

Een nieuw gezicht binnen de verschillende 
commissies die ook een grote bijdrage levert 
aan bovenstaande is Gerben Veenstra. Daarom 
zou ik Gerben willen vragen of hij in de volgende 
uitgave van de spil een bijdrage in deze rubriek 
wil schrijven.

Groetjes 
Jan Arjen Kooi

SC Joure
Vrijwilliger uitgelicht 

Fred Homminga, bedankt om mij als vrijwilliger binnen SC Joure m’n licht te laten schijnen over mijn 
activiteiten binnen SC Joure en “mijn actieve loopbaan”.

Ik ben voor de mensen die mij niet kennen; Jan 
Arjen Kooi. Inmiddels alweer 45 jaar en 20 jaar 
woonachtig in Joure. Getrouwd met Elles en 
trotse vader van Stefan en Fenna. Ik ben in het 
dagelijks leven werkzaam bij Amysoft wateront-
harders in Leek, als coördinator voor de marke-
ting en verkoop.

Over mijn hobby’s kan ik vrij kort zijn, dit is 
voornamelijk voetbal en in het algemeen ben ik 
sportfanaat. Ik mag graag verschillende sporten 
beoefenen, maar ook kijken.

Mijn oorsprong komt uit de gemeente Weststel-
lingwerf. Waar ik 10 jaar in het plaatsje Scherpen-
zeel heb gewoond en zo’n 15 jaar in Wolvega. 
Mijn voetballoopbaan is begonnen in “de F-jes” 
bij de Westhoek (inmiddels VWC) en daarna heb 
ik de overstap gemaakt naar FC Wolvega. Bij FC 
Wolvega heb ik mijn hele jeugd gevoetbald. 

In 2000 ben ik verhuisd naar Joure en heb ik me 
toen aangesloten bij SC Joure (Zo). Ik kan niets 
anders zeggen dan dat ik met heel veel plezier 
terugkijk op deze periode. Met het eerste elftal 
hebben we in deze periode historische prestaties 
neergezet, met als hoogtepunten de promotie 
naar de hoofdklasse en het winnen van de Noor-
delijke beker. 

Ook in het tweede elftal behaalden we mooie 
resultaten. Zo promoveerden we naar de reserve 
hoofdklasse. Wat destijds een knappe prestatie 
was. In deze sterke competitie behaalden we 
goede resultaten. Daar waren overwinningen op 
gerenommeerde tegenstanders zoals Be Quick 
Groningen, WKE (voormaling voetbalbolwerk) en 
Achilles 1894 zeker geen uitzondering.

Kenmerkend voor deze periode was de saam-
horigheid, zowel op als naast het veld. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit de basis was voor de vele 
successen die we destijds hebben behaald.

Na mijn actieve loopbaan als keeper ben ik me 
gaan richten op het trainersvak en dan specifiek 
op het gebied van keepers. 

In deze periode heb ik veel kennis opgedaan van 
Sierd van der Berg (momenteel keeperstrainer 
bij Jong Oranje). Met hem heb ik veel samenge-
werkt en geef ik af en toe nog training op zijn 
keepersacademy in Leeuwarden. Zijn visie en 
filosofie spreken mij enorm aan. Daarnaast heb 
ik de afgelopen jaren de KNVB-opleidingen Uefa 
keepercoach B en C gevolgd en behaald.

In mijn functie als keeper coördinator en keeper-
strainer binnen SC Joure probeer ik deze kennis 
over te brengen. Dit doe ik met enorm veel 
plezier. Dit komt ook mede door het enthousias-
me en de ontwikkelingen van onze keepers en 
collega keeperstrainers.

Het is ook mooi om te zien dat de afgelopen jaren 
de keepers van het 1e elftal de gehele jeugdop-
leiding bij SC Joure hebben doorlopen. Maar ook 
dat er nog keepers van SC Joure bij SC Heeren-
veen en SC Cambuur in de jeugdopleiding zitten 
of hebben gezeten. Dat is uiteindelijk toch waar 
we het voor doen. Zelfs bij buurtverenigingen als 
DWP en VVI maakt men tegenwoordig ook opti-
maal gebruik van onze talentvolle keepers. 
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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... Impressie keepersclinic 
ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020.
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Na tien jaar diverse functies binnen 
SC Joure te hebben vervuld, 
doet Richard Elsinga dit jaar een 
stapje terug om zich op andere 
zaken te kunnen richten.
 

Richard liet de revue passeren over de afgelopen jaren binnen de club. 
 
De afgelopen tien jaar ben ik in verschillende functies betrokken geweest bij 
SC Joure.  Samen met Anno Terpstra ben ik begonnen met opzetten van het 
mini-pupillen voetbal bij SC Joure. Daarna heb ik kort de functie van Hoofd 
Opleidingen bekleedt. Al snel ben ik daarna samen met Geert Jan Haringsma veel 
andere zaken gaan oppakken binnen de club. We begonnen met het opstarten van 
een pupillencommissie, wat heeft geresulteerd in het maken van een jeugdplan 
en het aanbrengen van een duidelijke structuur. Iets wat overigens zonder een 
enthousiaste groep mensen niet mogelijk was geweest.

Naast de werkzaamheden in deze pupillen-commissie heb ik een seizoen de 
F-pupillen getraind, twee seizoen de E-pupillen en een seizoen de D-pupillen.  
Geert Jan en ik hebben in deze fase ook het VTT toernooi geïntroduceerd bij 
SC Joure. Aan dit toernooi doen nu veel pupillen-teams mee en het eindtoernooi 
wordt nu vaak georganiseerd op de velden van SC Joure, wat weer de nodige 
inkomsten voor de club genereert. De SC Joure voetbaldagen heb ik in deze 
periode ook vorm gegeven waaraan ieder jaar ca. 140 kinderen deelnamen. 

In de volgende fase hebben Geert Jan en ik de overgang 
van pupillen-commissie naar de voetbalcommissie geïni-
tieerd.  We hebben personen benaderd om hier zitting in 
te nemen. Tijdens deze zes a zeven jaar heb ik veel trainers 
begeleid bij hun opleiding als trainer-coach UEFA C en B. 
Samen met de leden van de voetbalcommissie hebben we 
een beleidsplan geschreven welke nog steeds actief is en 
daar waar nodig wordt bijgesteld.

Geert Jan en ik hebben ook de traditionele ouderbijeen-
komst geïnitieerd die jaarlijks aan het einde van het seizoen 
plaatsvindt in juni. Middels deze bijeenkomst wordt gepro-
beerd om in één dag, voor 45 teams, trainers en leiders te 
vinden waarbij een beroep wordt gedaan op de ouders van 
de pupillen. Op deze dag delen we de missie en 
visie van de club en wordt er draagvlak gecreëerd. 
Daarnaast hebben we het gelijktijdig trainen van 
de leeftijdsgroepen geïntroduceerd en de materia-
len op orde gebracht, zodat alle teams een trainer 
hebben, een trainingsveld is toegekend en het 
juiste materiaal voor de trainingen aanwezig is.
 
Ook hebben we de afgelopen zes jaar de verant-
woordelijk op ons genomen voor het aanstellen 
van de selectietrainers van de eerste senioren 
elftallen en de begeleiding daarvan. De afgelopen 
drie jaar zaten Geert Jan en ik ook in het bestuur 
en waren daarbij verantwoordelijk voor de voetbaltechni-
sche zaken.  Wat inhield dat we ieder jaar gesprekken had-
den met alle selectietrainers, waar nodig nieuwe trainers 
zochten, gesprekken hadden met spelers, het opnieuw 
opstarten van de Zondag 1 en gedurende het seizoen 
tussentijds evalueren met hoofdtrainers. Tussendoor heb ik 
nog een seizoen de JO15-1 getraind en gecoacht en ik train 
nu de MO13-1.
 
Na tien jaren diverse functie te hebben bekleed, is het nu 
even genoeg geweest. Er gaat veel tijd in zitten om het 
allemaal goed te willen en te kunnen doen. De ontzet-
tend goede samenwerking met Geert Jan is de motivatie 
geweest om het tien jaar vol te houden. We vullen elkaar 
erg goed aan en hebben aan een woord genoeg om elkaar 
te begrijpen en beslissingen te nemen. De tijd en energie 
die ook Geert Jan erin heeft gestoken (en nog steeds doet) 
is bewonderenswaardig. De afgelopen drie jaar belden we 
ongeveer tweemaal per week een half uur tot een uur. Eerst 
een kwartier even zeuren en daarna weer positief aan de 
slag. Het gaat uiteindelijk om de jeugd die maar één ding 
het liefste wil doen onder goede omstandigheden: Voet-
ballen. Dat is altijd de belangrijkste drijfveer geweest om er 
tijd in te steken. 

De komende periode ondersteun ik Geert Jan nog met lo-
pende zaken en zetten we het Technisch Hart op om zo ook 
de scouting, ontwikkeling van trainers en talenten inzichte-
lijk te maken. Hiermee willen we graag de rode draad van 
opleiden waarborgen.
 
De periode in het bestuur was erg leerzaam en inspirerend, 
samen met een prachtige groep met mensen die erg posi-
tief en enthousiast waren. En, ook belangrijk, met heel veel 
passie en inzet de club verder willen helpen. Ik ben er trots 
op dat ik samen met het huidige bestuur, de mensen uit de 
pupillencommissie en voetbalcommissie een bijdrage heb 
kunnen leveren aan de huidige status van de vereniging. 

De komende maanden/jaren heb ik meer tijd nodig voor 
VTON om ook internationaal te groeien en de andere mo-
menten thuis te zijn met de kids, ook omdat Esther nu haar 
eigen kapsalon heeft. 
 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd 
van gaan is nu gekomen.
 

SC Joure wil Richard langs deze weg ontzettend 
bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan het verder 
ontwikkelen van de club en wensen hem alle goeds 
voor de toekomst!

 De periode in het bestuur  
 was erg leerzaam en 
 inspirerend, samen met 
 een prachtige groep met  
 mensen die erg positief 
 en enthousiast waren. 

Richard 
Elsinga
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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. 

vrijwilligers 
maken de velden klaar 
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Opening nieuw 
kunstgrasveld & 

jeugdclinic 
SC Heerenveen

Op 31 juli was er onder warme omstandigheden de 
officiële opening van het pas aangelegde kunstgrasveld. 
Dit werd gedaan door wethouder Jos Boerland en een 
aantal jeugdleden, door symbolisch een bal op doel te 
schieten. Voorafgaande hieraan had Wethouder Boerland 
samen met oud eerste elftalspeler Martijn Zwaga, het 
nieuwe thuis- en uitshirt onthuld.

Na alle officiële plichtplegingen, was het tijd voor de jeugd 
van de 100-jarige Jouster sportclub. Voor de leden tot 13 
jaar werd er een clinic georganiseerd. Dit gebeurde vanuit 
het sportieve partnerschap met SC Heerenveen. Aan de 
clinic namen 60 jeugdspelers/speelsters mee. 

De jongsten van SC Joure speelden onder andere partijtjes, 
testen hoe hard ze een bal in het doel konden trappen en 
deden mee met voetbalsjoelen. Door het warme weer werd 
er een extra drinkpauze ingelast. Na ruim 1,5 uur werd er 
een leuke middag gezamenlijk afgesloten. Op naar een 
nieuw voetbalseizoen op een spiksplinternieuw kunstgras-
veld!
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SC Joure
Retro
shirts 

In het kader van 100 jaar SC Joure spelen de selectieteams van 

korfbal en voetbal dit seizoen in speciale retroshirts. 

De retroshirts zijn een eerbetoon aan het oude witte tenue met 

groene horizontale baan over de borst. Ook staat het speciale 100 

jaar SC Joure logo op het shirt. De shirts vormen een bijzondere 

verwijzing naar het illustere verleden van de club.
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jouster  
verzetsheld
AAN DE VERGETELHEID ONTRUKT

In Nederlands-Indië maakt Herman 
carrière als controleur bij het binnen-
lands bestuur. Zijn werkzaamheden 
voeren het gezin van Surakarta naar 
het eiland Borneo en uiteindelijk naar 
Sukabumi. In Nederlands-Indië krijgt het stel twee dochters. 
In 1940 mag het gezin eindelijk weer met verlof naar Neder-
land, maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit.
 
De familie in Joure zucht al twee jaar onder de Duitse 
bezetting als er in 1942 ook een einde komt aan de vrijheid 
van het jonge gezin van Herman. In maart 1942 vallen de 
Japanners Java binnen en bezetten ze ook Sukabumi. Als 
hoge ambtenaar krijgt Herman het al na een aantal dagen 
aan de stok met de Japanners. Zij wilden dat er hoeren voor 
hun werden geregeld, maar hier wilde Jongbloed niet aan 
meewerken. Over de exacte toedracht van Hermans dood 
bestaan verschillende verhalen, zo schrijft Loe de Jong in 
zijn boek Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog: ‘Jongbloed zette het op een lopen maar de 
sergeant haalde hem in, gaf hem eerst met een sabel een 
slag tegen de kuiten, verwondde hem vervolgens met een 
slag in de nek en maakte hem af met een revolverschot’. 
Door andere bronnen wordt dit weersproken, er zou geen 
sprake van strijd geweest zijn, hij is juist in koelen bloede 
doodgestoken. Herman Jongbloed heeft postuum de hoge 
onderscheiding Verzetsster Oost-Azië 1942-1945 gekregen.
 

Dankzij het boek 60 jaar voetbal en een vleugje korfbal in 
de Vlecke Joure van P.R. van der Zee, wordt meer duidelijk 
over hoe Herman Jongbloed op het KNVB-monument 
terecht is gekomen. Van erelid van Olympia werd hij erelid 
van De Kooi, toen zijn oude club van naam veranderde. Zo 
kon het gebeuren dat Herman Jongbloeds naam, die in 
1942 al veertien jaar in Nederlands-Indië zat, als erelid van 
De Kooi op het KNVB-monument staat. Zonder ooit voor die 
club te hebben gespeeld.
 

Op de club blijkt de naam van Jongbloed vrijwel onbekend. 
Er is geen gedenksteen en ook geen vermelding op de lijst 
met ereleden. Als voormalig inwoner van Haskerland ont-
breekt Jongbloed ook op het monument bij de Nederlands 
Hervormde Kerk in de Midstraat in Joure. 
 
Misschien is 75 jaar na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog en 100 jaar na de oprichting van Olympia een goed 
moment om daar iets aan te doen.

(Dit is een verkorte versie van het artikel over Herman Jong-
bloed dat op zaterdag 29 augustus 2020 in de Leeuwarder 
Courant is gepubliceerd. Auteur: Martijn van Dijk)
Foto’s: P.R. van der Zee, 60 jaar voetbal en een vleugje korfbal 
in de Vlecke Joure; Nationaal Archief en KNVB.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen 28 KNVB-
leden uit Friesland om het leven. De meesten van hen 
kwamen uit Leeuwarden, maar ook in Sneek, Harlingen, 
Huizen, Wolvega, Bolsward en Joure vielen slachtoffers 
te betreuren. Jouster Herman Jongbloed kwam wreed 
aan zijn einde in Nederlands-Indië.
 
Hoe komt een in Nederlands-Indië overleden inwoner van 
Joure terecht op een in 1949 opgericht monument met 
2212 KNVB-leden die in de Tweede Wereldoorlog zijn om-
gekomen. Het is een curieus verhaal over het erelid en een 
van de oprichters van de plaatselijke voetbalclub Olympia.
Sporthistoricus Jurryt van de Vooren is bezig te achterhalen 
wat er gebeurd is met alle KNVB-leden die in de Tweede We-
reldoorlog zijn omgekomen. Hij baseert zich daarbij op het 
monument in Zeist. Daar staan van de slachtoffers alleen 
initiaal, achternaam en voetbalclub vermeld. Van de Vooren 
deelde in april de informatie op zijn website sportgeschie-
denis.nl, zodat iedereen zelf op onderzoek kon uitgaan.
 

Over H. Jongbloed; De Kooi was bar weinig te vinden.  
De man wordt ook nergens herdacht in Joure, de plaats 
waar het voormalige De Kooi speelde. Een zoektocht 
volgde. Uiteindelijk zorgde de jongste dochter van Herman 
Jongbloed voor antwoorden op de vragen.
 
Hermanus (Herman) Jongbloed wordt op 13 maart 1905 in 
Joure geboren als jongste kind van Pieter en Aaltje Jong-
bloed-Langenberg. Zijn broer is Jacob Jongbloed, die later 
uit zal groeien tot een bekende fysioloog en hoogleraar in 
Utrecht. De sportieve Herman richt in zijn jeugd, samen met 
een aantal plaatsgenoten, de voetbalclub Olympia (1920) 
op. Op de foto van Olympia staat Herman op de achterste 
rij, de derde van rechts. Hij wordt bestuurslid en bij zijn  
afscheid in 1924 benoemd tot erelid. Na een studie  
Indologie in Leiden vertrekt Herman in 1928, samen met 
zijn vrouw, naar Nederlands-Indië.
 

 De sportieve Herman richt  
 in zijn jeugd, samen met  
 een aantal plaatsgenoten,  
 de voetbalclub Olympia op 
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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:  Lieke Nijholt
Leeftijd:  9 jaar
School:  St. Mattheusschool
Leukste vak/les op school: Gym
Hobby naast SC Joure:  Trampoline springen
Favoriete muziek:  Rockstar
Favoriete game(s):  Fortnite
Favoriete website(s): YouTube
Wat wil je later worden:  Profvoetbalster
Speelt bij SC Joure in:  MO11-1
Welke Positie:  Middenveld
Wie is/zijn je trainer(s)/Coache(s):  Richard Dölle en Klaas Kleefstra 
Leider(s)/Coach(es):  Richard en Klaas
Favoriete club(s):  Heerenveen en Ajax
Favoriete speler(s):  Lieke Martens

Leukste moment bij SC Joure:  Partijtje spelen
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

Tieme Stuiver 
7 jaar
Wumkesskoalle
Gym
Vissen en gamen
Geen favoriet, vind veel liedjes leuk
Minecraft  
Youtube / Netflix
Profkeeper
JO9-3
Keeper of Verdedigende Middenvelder
Heel veel dit seizoen
Izaak v/d Wiel
Liverpool, SC Heerenveen en Nederland
Allison Becker, Virgil van Dijk en Gini 
Wijnaldum
Wedstrijden spelen
Nee, het gaat heel goed!

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!

27



Marconiweg 1 - Joure 
tel. 0513-414413

janijkojoure.nl

Marconiweg 1 - Joure 
tel. 0513-414413

janijkojoure.nl

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

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

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

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

Joure betrekt Rij per kerk

in viering degradatie 3-5

Door Peter van der Meeren

RYPTSJERK - SC Joure nam

zaterdag met de tweede seizoenszege

zoenszege afscheid van de derde
klasse nadat het een jaar eerder
ook al degradatie diende te verwerken

werken De Jousters klopten in

* zagen <?

minieme theoretische kans op
lijfsbehoud in rook opgaan omdat

dat Be Quick bij Anjum de winst 

opeiste

In het Jouster kamp werd daar

zaterdag overigens nauwelijks om

getreurd De degradatie was al

een paar weken onafwendbaar

Het pleit voor de dit seizoen drastisch

tisch verjongde ploeg dat de sportieve

tieve plicht zo goed en kwaad als

het gaat wordt nagekomen Rijperkerk

perkerk ondervond dat aan den

gen de hekkesluitereveneens als

verloren beschouwen voor 3A 

waar Anjum ongetwijfeldde der- derde

de degradant wordt en Heerenveense

veense Boys de kampioen

Vooraf gloorde er nog hoop bij

Rijperkerk-trainerWim Visscher

Het gat met de al bijna uit het oog
verdwenen concurrentie kon via

Joure tot redelijke proporties

worden teruggebracht waarna in

helemaal moest worden gedicht

Visscher miste tegen Joure echter

ter zijn complete linkerflank

waardoor hij met name achterin

gedwongen was te schuiven Dat

brak het toch zeker niet onaardig
voetballende Rijperkerk zuur op

Met name het posteren van Oene

ne Schriemer als laatste man had

veel weg van een onvervalste

zelfmoordpoging Schriemer bezit

de technische bagage van een etalagepop

lagepop en wist zien op het spekgladde

gladde veld nauwelijks raad Visscher

scher � We hebben een ploeg die

perfect kan
’duwen’

richting
andere

dere doel maar vandaag konden

we achterin niet ØØn op een spelen

en dan houdt alles op

Doelman Jaap Kingma deed

trouwens ook een duit in het zakje

je waardoor de thuisclub na 21

minuten tegen een 0-2 achterstand

stand aankeek Eerst liet Kingma
de bal na een vrije trap van Gert-

Jan Kingma knullig uit zijn handen

den vallen waardoor routinier

Sietse Betsema een niet te missen

kans kreeg Vervolgens ging
Schriemer hopeloos in de fout en

kon Daniel Bosma de eerste van

zijn vier doelpunten laten noteren

ren

Nog voor de pauze trok Rijperkerk

kerk de stand gelijk maar stapte

desondanks met een achterstand

richting thee De handige Jan

Koster (met Douwe Peter Riipstra 

en Tjeerd Venema behoort hij
eigenlijk

genlijk derde klasse te blijven

spelen benutte eerst een vrije

trap en knalde daarna een steekpassje

passje van Venema werkelijk
schitterend in Een minuut voor

rust schoot Bosma Joure op
aangeven

ven van Duko Brouwer minstens
even fraai naar 2-3

Toen Rijperkerk - met de striemende

mende wind en regen in de rug
-

vier minuten na de hervatting
opnieuw

nieuw op gelijke hoogte kwam
(Douwe Dijkstra met het hoofd uit

een voorzet van FVB-crosswinnaar

naar Rijpstra leek het gebeurd

met de Jouster koopman De

thuisclub had het achterin aardig
onder controle maar de fout werd
gemaakt om in een te kleine ruimte

te te blijven combineren

De robuuste Joure-afweer bleef

met enig geluk (Koster miste een

kans overeind waardoor
het pure degradatiedud onbeslist

leek te eindigen Tot Rijpstra acht

minuten voor tijd balverlies leod

Betsema onderschepte en Schriemer

mer ging weer in de fout De vlugge

ge Bosma kon ineens onbedreigd

richting Kingma en schuiverde
beheerst binnen 3-4 Rijperkerk
probeerde het nog wanhopig
maar de eerstvolgende trap

richting

ting Bosma beteKende opnieuw
een doelpunt 3-5

� ’t Zal terug wel zwaar rijden

twee punten in de auto klonk

het na afloop jolig uit de Jourekleedkamer

kleedkamer De winst werd gevierd

vierd al werd degradatie hetzelfde

de moment definitief

� We moesten dit seizoen rigoureus

reus verjongen vaste krachten als

Ale Ruiter Dijkstra en Anne

ne Wever stopten er mee We zijn

kwaliteit te kort gekomen we

moeten weer gaan bouwen in de

id kl Ik h dt dvierde klasse Ik hoop dat deze

ploeg leert knokken dat is in de

vierde klasse wel nodig En het

grote Joure zal volgend seizoen de

te kloppen ploeg zijn aldus Joure-begeleider

re-begeleider Herman Stad

Voor Visscher en de zijnen

gloort er na het echec tegen de

nekkesluitergeen hoop meer Rijperkerk

perkerk beschikt over een leuk 

team maar de versterkte degradatie

tie werpt de eauipe al na een jaar

weer terug visscher vindt de

theoretische kans op behoud te

verwaarlozen � Zulke potten

moet je winnen anders heb je in 

de derde klasse niets te zoeken

Tjipke Joustra is hier Daniel Bosma (rechts de baas maar kon niet verhinderen dat de Jouster spits vier keer

scoorde in Ryptsjerk
K LC Hans slotboom 

Joure werkt zichzelf
flink in de nesten
poor Binne Kramer

JOURE - De stemming was
behoorlijk bedrukt in de kleedkamer

kamer van SC Joure na afloop
van de wedstrijd tegen Helpman
Dat was bepaald geen wonder
want de spelers realiseerden zich
maar al te goed dat ze zichzelfop
deze druilerige zondagmiddag
een uitermate slechte dienst hadden

den bewezen � Wy hiene te folie
kansen noadich om te skoaren
legde trainer Luitzen Nijboer na
afloop de vinger op de wel erg
zere plek ,,En dan bart wŒrst
eins op wachtsje kinst As wy net
skoare dogge sy it wol Een
klassiek scenario in het voetbal
� De konsekwinsjes binne d� d-
� k aldus Nijboer � Ik gean der
fan tit dat wy no twa kear winne 
moatte om deryn te bliuwen

Joure had in feite de mazzel dat
ook Marum verloor waardoor
op de ranglijst onderin niet
zoveel veranderde Nijboer � Ik
fyn eins dat wy op eigen krŒft yn 
dizze klasse bliuwe moatte Ik ha
der in hekel oan om fan oaren
� fhinklikte wezen Hij had minstens

stens ØØn punt willen pakken
Lange tijd zag het daar ook naar 
uit Titelgegadigde Helpman
nam de zaken wat te gemakkelijk
op en dat betekende dat het fellere
re Joure het initiatief een groot
deel van de wedstrijd in handen
kon nemen

Het betekende ook dat de thuisclub

club met Lolke Dokkum als
gevaarlijksteaanvaller zich kansen

sen schiep Kansen die meestal
niet echt uit uitgespeelde aanvallen
len ontstonden maar waar een
forse dosis opportunisme aan te
pas kwam Dat kwam de kwaliteit

teit niet ten goede maar het kijkspel

spel wØl

Echt goed gevoetbald werd er
door beide ploegen zeker niet
Luitzen Nijboer � Mar dat kin
fansels ek net op sa’n fj� d Ik hie
graach op it byfjild spylje wollen
mar dat woe it bestjoer net

Helpman moest het aanvallend
voornamelijk hebben van goaltjesdief

tjesdief Harrie Zwiers en van de
tomeloze inzet en de onverwachte
te momenten van Marco Pesiwarissa
rissa Een uitstekende voetballer
maar hij mist met zijn 19 jaar

logischerwijze nog ervaring en
overzicht Elke keer als hij aan de
bal kwam gebeurde er wat en dat 
had de wedstrijd nodig
Beide ploegen speelden ver van
de eigen goal af en dat betekende
dat het ontzettend druk was op
een betrekkelijk klein speelveld
Veel balverlies veel foute passes
veel misverstanden ook en een
tamelijk rommelig spelbeeld derhalve

halve Bij Joure moest het voorin
komen van vooral de beide Zoetendal-broertjes

tendal-broertjes Marcel en
Ronald en naast de al genoemde
Lolke Dokkum linkerspits Hein
Kramer

Bouke Bosmaen Ronald Zoetendal
dal testten keeper Jaap Jan van
der Werf van Helpman maar die
bleek over uitstekende reflexen te
beschikken Helpman kwam een
paar keer gevaarlijk voor Jourekeeper
keeper Germ Huitema maar ook
die gaf vooralsnog geen krimpNa dat eerste redelijk attractieve
kwartier zat de wedstrijd in feite
een beetje vast Het wachten was 
duidelijk op de openingstreffer

Maar even duidelijk was dat die 
niet gemakkelijk zou vallen
daarvoor speelde Helpman te
laconiek en was Joure te weinigvastberaden Men wachtte te veel
op die ene aanval ’waarin-allesmeezit’meezit’

Of zoals trainer Nijboer
het verwoordde � By � s ferskouden
den se de ferantwurdelikens It
duorre dŒrtroch allegear te

lang

Joure leek in de tweede helft de 
wedstrijd alsnog naar de hand te
kunnen zetten Dat leverde een
aantal knappe kansen op maar
ook die werden niet benut Aan
de andere kant was Helpmanspits
spits Harrie Zwiers af en toe 
levensgevaarlijk bij snelle uitvallen

vallen De mooiste kans voor
Joure kwam op naam van invaller
ler Maurice Oost maar ook hijkon in riante positie keeper JaapJan van der Werf niet passeren

Toen iedereen zich bij een puntendeling

tendeling had neergelegd toonde
Harrie Zwiers zijn ware karakter
Als een echte sluipschutterdook
hij alleen op voor Germ Huitema
ma Die was kansloos tegen de
loepzuivere schuiver van de
geslepen Helpman-spits 0-1

Jarige Jouster sportclub is vooral gemoedelijk
Door Reinier Koops

JOURE - Het is feest in Joure de

komende dagen De plaatselijke

sportclub viert dit jaar zijn 75-

jarig jubileum Drie dagen lang

staan er tal van activiteiten op

het programma Zaterdag
bruisen

sen de feestelijkheden naar een

hoogtepunt als in de revue ’75

jaar voor door en over SC 
Joure’

de historie van de roemruchte
fusieclub wordt belicht

Oude tijden herleven zoals de 

eerste officiºle wedstrijd die in

1921 verloren ging tegen GVC in

Gorredijk Dit gedenkwaardige

eerste optreden maakte veel emoties

ties los bij ’een zevental onverlaten’

laten’
getuige de krant van een

paar dagen na het duel � Enkele

Jousters werden van hunne fietsen

sen getrokken en met knuppels 

deerlijk mishandeld zo luidt het 

bericht Soortgelijke incidenten 

komen nu niet meer voor verzekert

zekert voorzitter Sjoerd Zwerver
� Sportclub Joure is vooral een

gemoedelijke vereniging

Eigenlijkzijn er dit jaar vier jubilea

lea te vieren voor de groen-witten

uit Joure De sportclub bestaat 

onder de huidige naam dertig

jaar De verenigingen waaruit SC 

Joure is voortgekomen De Kooi 

en het katholieke Friso zijn respectievelijk

pectievelijk75 en 65 jaar geleden

opgericht Omdat de
’nieuwe’

club op de rechten van de oudste

vereniging (De Kooi doorging
staan de komende dagen in het

teken van driekwart eeuw S

Joure Voor het vierde jubileum 

moeten we 90 jaar terug in de

voetbalgeschiedenis van Joure

In 1905 holde een jongensclubje

al achter een bal aan onder de

naam Olympia Dit is de voorloper

loper van De Kooi Als officiºle 

oprichtingsdatumvan SC Joure

staat 20 maart 1 920 in de boeken .?

Zwerver herinnert zich het 

samengaan van Friso en De

Kooi in 1965 nog goed De beide 

eerste elftallen brachten er in het

seizoen ’64 bitter weinig van

terecht in de derde klasse De

Kooi wist maar net het vege lijf te

redden en Friso eindigde op een

degradatieplaats � Direct na de 

fusie waren de verwachtingen
hooggespannen Iedereen dacht 

dat het nieuwe elftal zo kon

doorstoten naar de tweede klasse

KNVB We werden wel sterker 

maar vooral in de breedte Het 

zou 27 jaar duren voordat het

zondagelftal de begeerde promotie

tie haalde

De Jouster sportclub drijft in

sportief opzicht vooral op de

inbreng van de eigen jeugd De 

jeugdafdeling neemt dan ook een

centrale plaats in binnen de vereniging

eniging Elke woensdag is er

voetbalschool waarbij de jeugd

extra training krijgt in onderdelen

delen als techniek en balvaardig-

balvaardigheid

heid Dat werpt zijn vruchten af

De A-junioren zijn dit jaar

gepromoveerd naar de tweede

divisie van de landelijke Cocacola-competitie

cola-competitie Daarin treffen

zejeugdelftallen van clubs uithethet

betaald voetbal � Die clubs zoeken

ken stad en land af naar talenten 

Maar wij moeten het helemaal op

eigen kracht doen onderstreept

Zwerver

Naast een voetbalafdeling heeft

SC Joure sinds 1971 een korfbaltak

baltak De samenwerking loopt

nu prima maar in het begin was

het wel even wennen vertelt

Zwerver � Korfbal is een echte

familiesport Bij een toernooi

komt de tas met eten en drinken

tevoorschijn Ze maken er een

dagje kamperen van Voetballers 

doen dat niet die zien wel wat ze

krijgen En anders hebben ze

altijd hun beurs nog bij zich

Voetballers en korfballers hebben

ben hele andere gewoonten

De nieuwste sport die in Joure

beoefend wordt is jeu de boule

Het initiatief is gestart zodat

oudere leden ook actief kunnen
sporten Twee jaar geleden hebben

ben vrijwilligers daarvoor twaalf

banen aangelegd De Jousters 

stampten met vereende krachten

eerder een tribune op het hoofveld

veld uit de grond en hebben met 

zelfwerkzaamheidde kantine uitgebreid

gebreid De voorzitter roemt de

inzet van de vrijwilligers � Zonder

der deze mensen kan een vereniging

eniging niet draaien Dan ligt

alles plat 

Het kampioenselftal van Friso dat in 1964 vlak voor de fusie promoveerdenaar de derde klasse Voorste rij

v Han Anderinga Jappie van der Heide Hessel Schepen Wiepie Anderinga Jaap Terra en Nico van

Aalsum Achterste rij v Dries Anderinga Jan Hooghiemstra Herman Schmit Henk Buising Eduard

van Aalsum Bennie Hooghiemstra Luigi Buising en trainer Otto Bosma
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Vooruitblik 
KORFBALSEIZOEN
Zo goed en zo kwaad als het gaat, is het korfbalseizoen weer 
gestart. De coronaperikelen zitten nog vers in het geheugen en 
daarnaast blijft het oppassen voor een nieuwe uitbraak en de 
eventuele gevolgen die dat heeft voor de competitie. 

Ondanks dit alles, hebben de zeven competitieteams en de 
recreatiegroep zin in het nieuwe seizoen. Voor de selectie 
belooft het een uitdagend jaar. Het eerste speelt zowel op het 
veld als in de zaal een niveau hoger en het tweede is in de zaal 
gepromoveerd. De midweek strijdt weer als vanouds voor het 
kampioenschap.

De A1 en B1 zijn al enige jaren bij elkaar en de ploegen raken 
steeds meer op elkaar ingespeeld. Komend seizoen kunnen 
de vruchten worden geplukt en beide teams zullen ook om de 
bovenste plekken spelen. 

Daarnaast maken twee jeugdteams hun debuut. De veldcom-
petitie werd vorig seizoen voor de D1 en E1 geschrapt, maar dit 
seizoen mogen de jongens en meisjes echt los! Er wacht hun 
een uitdagend en leerzaam jaar!

Tenslotte de recreatiegroep. Deze groep bestaat uit een mooie 
mix van jong en oud, liefhebbers en oud-korfballers. De groep 
is blij dat ze weer los kunnen, plezier staat voorop maar het gaat 
er soms fanatiek aan toe!

Veel succes voor alle teams en in de volgende Spil leest u meer 
over het verloop van de veldcompetitie. 

Column
Tussen
de palen

Veel sportverenigingen hebben 
prachtige namen: Sport Staalt Spieren 
(SSS), Willen is Kunnen (WIK), Samen-
spel is Macht (SIM), Eendracht Maakt 
Ons Sterk (EMOS) en mijn favoriet 
Voor Ons Genoegen Is Dit Opgericht 
(VOGIDO). Het bijzondere is dat 
clubleden overal in Nederland met 
zulke wonderlijke combinaties op de 
proppen kwamen, van Wageningen 
tot Damwoude. Kernwaarden zoals: 
doorzettingsvermogen, samenwer-
king, sportiviteit en plezier werden 
wijdverbreid gedragen. 

In de twintigste en het begin van de 
eenentwintigste eeuw heeft sport een 
vaste plaats in de samenleving gekregen.
Sommige kernwaarden zijn losgelaten, 
bijvoorbeeld in de profsport, waar het 
vooral om geld draait. In de amateur-
sport is dit veel minder het geval en 
werd ik afgelopen periode verrast door 
de levendigheid van deze kernwaar-
den.

Ondanks (of misschien wel dankzij) 
de gedwongen Coronastop is er 
ontzettend veel behoefte aan deze 
kernwaarden. Iedereen is het 
thuiszitten bui en gebruikt sport als 
uitlaatklep. Dit is fantastisch om te 
zien. Er wordt volop plezier gemaakt, 
ondanks de beperkingen, en de 
sportieve resultaten zullen dan 
vanzelf volgen!

MH

NIEUWE GRONDPLATEN 
VOOR HET KUNSTGRAS
Op 15 augustus jl. nam de korfbalafdeling haar eigen grondplaten voor het 
kunstgras in ontvangst. De afgelopen jaren werden de platen geleend van 
buurclub KV Heerenveen en hierdoor kwam het besef dat er behoefte was 
aan eigen exemplaren.

Onze sponsor Bijlsma Hijs- en Heftechniek uit Joure wordt voor veel metaal-
klussen ingezet op de club, ook de grondplaten werden door hun gemaakt. 
Het resultaat mag er zijn, een set grondplaten die beter en goedkoper zijn 
dan de standaard exemplaren.

Dank aan Bart de Jong en Joop Huisman voor het produceren en regelen 
van de grondplaten.
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 Komt hier  
 uw  
 advertentie?  

De bestuurder als verwenner
van middelmatige voetballers

et fenomeen sportvereniging

eniging kan alleen

bestaan bij de gratie van
de vrijwilligers Zonder
hen houdt het op De

hedendaagse voetballer weet dat

niet altijd op de juiste wijze te

waarderen Hij heeft meestal

alleen maar eisen Trainers materialen

rialen velden tenue alles moet
aan de grillige verlangens van de

amateurvoetballer beantwoorden
De hedendaagse bestuurder lijkt

dan ook meer op een pure verwenner

ner van doorgaans middelmatige
voetballers

Toch zijn ze er nog de mannen en

vrouwen die zich belangeloos

inzetten voor hun club Uren en

uren zijn de werkpaarden wekelijks

in touw ten behoeve van de raspaarden

aarden Het zijn de mensen met

clubliefde betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel

antwoordelijkheidsgevoel Vaak

zijn het ook de veredelde kinderoppassers

oppassers die zich op
zaterdagmorgen

morgen ontfermen over de kroost

van ouders die vervolgens ongestoord

stoord boodschappen kunnen
";aan doen

Als al die duizenden vrijwilligers er

tegelijk de brui aan zouden geven

wat dan ,,Dan soene se harren by
de gemeente deaskrikke verzekert

kert Sjoerd Zwerver � As wy it net

langer dogge wa dan Wy halde � s

foar in grut part mei de jeugd

dwaande Sportferienings jouwe

de bern wat mei foar de takomst
At se by de gemeenten goed neitinke

tinke dan soene se dy frijwilligers

wolris wat better wurdearje meie

Sjoerd Zwerver (bijna 65 is zo’n

man die zich meer dan de helft van

zijn leven belangejoos heeft ingezet

zet voor zijn vereniging Sportclub

Joure In 1960 werd hij tijdelijk

bestuurslid van de toenmalige

voetbalvereniging De Kooi Een

jaar later werd hij benoemd tot

penningmeester van dezelfde club

die in 1965 fuseerde met plaatsgenoot

genoot en vroegere aartsrivaal Friso

so In de jaren zeventig werd SC

Joure uitgebreid met een afdeling
korfbal Sinds 1 990 is Zwerver

voorzitter

In meerdere opzichten heeft Sjoerd

Zwerver als clubbestuurdergeluk
gehad Zijn vereniging was en is de

enige voetbalclub ter plaatse

Mede daardoor kon het kader

door de jaren heen op peil worden
gehouden Er was immers geen

concurrentie ,,Wy ha wolris problemen

blemen han mar oan’t no ta ha wy
altyd foltallich west

Meer zorgen kende de voorzitter

over het geld In de eerste plaats 

de zorg om aan geld te komen en

vervolgens de zorg om het op een

verantwoorde wijze weer uit te 

geven Als amateurclub heeft SC
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jaar later werd hij benoemd tot

penningmeester van dezelfde club

die in 1965 fuseerde met plaatsgenoot

genoot en vroegere aartsrivaal Friso

so In de jaren zeventig werd SC

Joure uitgebreid met een afdeling
korfbal Sinds 1 990 is Zwerver

voorzitter

In meerdere opzichten heeft Sjoerd

Zwerver als clubbestuurdergeluk
gehad Zijn vereniging was en is de

enige voetbalclub ter plaatse

Mede daardoor kon het kader

door de jaren heen op peil worden
gehouden Er was immers geen

concurrentie ,,Wy ha wolris problemen

blemen han mar oan’t no ta ha wy
altyd foltallich west

Meer zorgen kende de voorzitter

over het geld In de eerste plaats 

de zorg om aan geld te komen en

vervolgens de zorg om het op een

verantwoorde wijze weer uit te 

geven Als amateurclub heeft SC

Joure nogal wat hinder van plaatselijke

selijke bedrijyen die zich met hun 
sponsoractiviteiten op de betaald
voetbalorganisatie SC Heerenveen
richten � Froeger stiene se by � s

lans de lijn no sitte se as sponsor

op ’e tribune by It Hearrenfean Wy
moatte der in soad enerzjy yn stekke

ke om sponsors te krijen

Wat de uitgaven van de club 

betreft heeft Zwervers vereniging
ØØn duidelijk en principieel besluit 

genomen spelers worden niet

betaald Het bestuur besefte dat

het spelen op een hoger niveau dan 

de tweede klasse geld kost maar
de ledenvergaderingwas in 1990
duidelijk ’wy betelje net Anders

zouden de raspaardjes geld vangen

gen en de werkpaarden niet

,,Wy lizze � s ta op de jongerein
DŒr moatte wy it fan ha Wy ha yn

ald-fuqtballer Henk Zoetendal in

beste jeugdko� rdinator De trochstream

stream nei de senioaren binne wy
tefreden oer Us opset is aardich
slagge A’s en B’s spylje yn de tredde

de divyzje de C’s yn’e haadklasse

Us jeugdtreners vyurkje Onder
Henk Zoetendal Hy jout oan hoe’t

wy it ha wolle De folgjende stap is

in seniqarenbeliedsplante meitsjen

sjen mei deselde opset as dat fan 

de jeugd

Op deze manier hoopt Zwerver dat

de eigen vereniging kan zorgen
voor aanvulling voor het hoogste
seniorenelftal en dat men niet

afhankelijk is van niet clubgebonden

den passanten die in de nadagen
van hun carriŁre nog een grijpstui-

grijpstuiver

ver willen bijverdienen

De begroting van een vereniging
als Joure is de laatste jaren desondanks

ondanks spectaculair gestegen
Daar waar in de jaren zestig werd
gewerkt met een totaalbedrag van
� 60 groeide de begroting in

1 992 naar een eindbedrag van
meer dan � 160 Inmiddels
werkt de huishouding van SC Joure
met een begroting van bijna een
kwart miljoen Daarvan wordt
� 80 aan salarissen uitgegeven

ven

Aan de moderne sportclubbestuurder

bestuurder worden vandaag de

dag hoge eisen gesteld Dat is het

gevolg van zaken waar een sportvereniging

vereniging tegenwoordig mee
geconfronteerd wordt Arbeids-
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Sportclub Joure
Sportpark de Hege Simmerdyk
Hoge Zomerdijk 5 Consul:
8501 ES, Joure Anne Feenstra
Clubhuis: 0513-412145 wedstrijdsecretariaatvoetbal@scjoure.nl

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

Wedstrijdsecretariaat Voetbal: Wedstrijdsecretariaat Korfbal:
Anne Feenstra Riemer Hobma
wedstrijdsecretariaatvoetbal@scjoure.nl wedstrijdsecretariaatkorfbal@scjoure.nl
Indien dringend: 06-11050867 Indien dringend: 06-50630136 

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

Overige contactpersonen:
Wat Wie Mail
Algemeen bestuur Ymie Stenekes secretariaat@scjoure.nl
Commissie Voetbal Johan-Paul Yntema voetbalcommissie@scjoure.nl
Commissie Korfbal Wietse Wielinga korfbalcommissie@scjoure.nl
Commissie Activiteiten Gerda van der Meer activiteitencommissie@scjoure.nl
Commissie Kantine Peter Dirksen kantinecommissie@scjoure.nl
Commissie Communicatie Sjoerd-Jaap Wynia communicatiecommissie@scjoure.nl
Commissie Vertrouwen Douwe Zwaga vertrouwenscommissie@scjoure.nl
Commissie Sponsoring Fokke Noppert sponsorcommissie@scjoure.nl
Commissie Toernooi Bert Lems toernooicommissie@scjoure.nl
Commissie Materialen Johannes Elgersma materiaalcommissie@scjoure.nl
Commissie Bouw Jan Semplonius bouwcommissie@scjoure.nl
Commissie Duurzaamheid Gerd van Os duurzaamheidcommissie@scjoure.nl
Commissie stages Tineke Kuindersma stagecommissie@scjoure.nl
Beschrijving commissies Website SC Joure https://www.scjoure.nl/197/commissies/
Scheidsrechters-coördinator Jarno Bosch voetbalscheidsrechters@scjoure.nl
Voetbal senioren Zondag Mascha Knol seniorenzondag@scjoure.nl
Voetbal senioren Zaterdag Johan-Paul Yntema seniorenzaterdag@scjoure.nl
Coördinator JO13 t/m JO19 Sander Wynia junioren@scjoure.nl
Coördinator JO8 t/m JO12 Gerben Veenstra pupillen@scjoure.nl
Voetbal pupillen mini's Corina 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

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: december 2020, of januari 2021. 
Ingezonden stukken graag mailen voor 15 november 2020.

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

100 jaar SC JOURE
VOORLOPIGE ACTIVITEITENKALENDER 2021

Vrijdag 8 en 15 januari: Darttoernooi

Vrijdag 19 maart: Sportquiz

Zaterdag 20 maart: Reünie

Vrijdag 4 en zaterdag 5 juni: Slottoernooi

Zaterdag 5 juni: Slotfeest

Zaterdag 12 juni: Toernooi Passend voetbal

Vragen? 100jaar@scjoure.nl

En no g meer
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Een gezonde
leefstijl begint bij

Fysio-Actief.
www.fysio-actief.nl


