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Op naar 100 jaar SC Joure……
Beste speler, vrijwilliger, ouder of supporter van SC Joure,

We gaan al weer naar het einde van het jaar en de Kerstvakantie staat voor de deur.
Voor alle spelers: ik hoop dat je een mooie eerste seizoenshelft hebt gehad. Dat je met veel 
plezier hebt gespeeld met je team en natuurlijk ook hebt gewonnen! En voor alle vrijwilligers, 
ouders of supporters: hopelijk was je met veel plezier aanwezig op de velden en de kantine 
van ons mooie sportcomplex. 

In deze Spil kijken we terug op de eerste seizoenshelft en kijken we ook al een beetje vooruit 
naar volgend jaar, als SC Joure 100 jaar bestaat.
De eerste elftallen van voetbal, ZM1 en ZO1, kenden een wisselvallige seizoenstart, waar  
beide teams meer van hadden verwacht. ZM1 heeft veel geblesseerden; ZO1 is vorig seizoen 
gepromoveerd en heeft te maken met meer tegenstand. Hopelijk zijn de resultaten in de  
tweede helft van de competitie van beide teams een stuk beter. Korfbal 1 doet het uitstekend 
en heeft het veldseizoen afgesloten met de koppositie!

Helaas is oud eerste elftalspeler en Lid van Verdienste Sip Zeldenthuis dit najaar overleden. 
Ook Hans Homminga, oud-vrijwilliger en hartstochtelijk supporter langs de lijn, is ons 
ontvallen. Wij leven met beide families mee en wensen hen heel veel sterkte toe.

Naast deze droevige berichten is er ook positief nieuws te melden bij onze club.
• De korfbalafdeling groeit weer in het aantal leden. Na jaren van achteruitgang zijn er dit 

seizoen negen nieuwe leden bijgekomen. Dit is onder andere te danken aan de clinics die 
de spelers en trainers geven op scholen en in de omliggende dorpen

• We hebben zes nieuwe, ruime dug outs erbij. Ze staan bij de velden E, F en G. Daarnaast 
heeft de gemeente heeft ook een nieuw hek gezet tussen de toegangsweg en het B-veld

• Het aantal sponsoren blijft groeien. Steeds meer sponsoren willen onze mooie club  
ondersteunen en zo kunnen wij meer investeren in bijvoorbeeld jeugdvoetbal en in  
de accommodatie

• We sluiten het seizoen 2018-2019 af met een prima positief resultaat, ondanks de vele 
investeringen die we hebben gedaan in de club.

En volgend jaar bestaat SC Joure 100 jaar. In dit feestjaar gaan we van alles organiseren en 
daar kun je ook al wat over lezen in deze nieuwe Spil. Maar eerst vakantie. Doe je mee met het 
Kerstvoetbaltoernooi of Oliebollentoernooi van korfbal, dan een protte wille tawinske in de 
sporthal. Ik wens jullie allemaal hele fijne Kerstdagen toe, een gezellig Oud en Nieuw en graag 
tot volgend jaar!

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

SC Joure 100 jaar
in honderd 
verhalen

Volgend jaar bestaat de club 100 jaar. Dit willen we uitgebreid gaan vieren, maar voor sommige 
onderdelen hebben we ook de hulp nodig van leden en betrokkenen. Voor een speciale uitgave van  
de Spil in maart 2020, zijn wij als redactie van de Spil namelijk op zoek naar 100 bijzondere  
verhalen/anekdotes. Als redactie weten wij veel van de club, maar dit is vooral in hoofdlijnen wat  
er heeft gespeeld. De belevenissen van: de limonadedames, schoonmaakploeg, het zesde, de secretaris 
of de leider van de MO13-2, daar hebben wij geen weet van, maar geven in zijn totaliteit wel een uniek 
beeld van de club. 

Maar wat willen wij nu precies van u? 
Nou, dat is het volgende:

De Leeuwarder Courant heeft elke zaterdag de rubriek “De Tijdlijn”, op de tijdlijn wordt een jaartal  
uitgekozen die bepalend is geweest voor die persoon. Diegene vertelt een bijzondere gebeurtenis 
erover, maar dat betekent niet dat het uitsluitend over dat jaar gaat, zie het eerder als een startpunt. 
Zo willen wij dit project ook aanpakken. Door een persoon of groep wordt een jaar gekozen, en hier 
wordt het verhaal aan opgehangen. Bijvoorbeeld, 1969, een prachtig jaar waarin het tweede van de 
zondags tweede werd en vele mooie wedstrijden speelde.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan het stuk moet voldoen:
»  Het document mag maximaal 600 woorden lang zijn.
»  Het document moet verrijkt worden met een illustratie, 
    foto’s zeggen namelijk nog veel meer dan woorden.

Wij hopen op zoveel mogelijk prachtig verhalen. Zegt het voort dat dit project loopt en voor meer 
informatie kunt u de redactie van de Spil een mailtje of een berichtje sturen via navolgende mail/tele-
foonnummer: redactiedespil@scjoure.nl. 

Daarnaast houden wij ten alle tijden het recht om aanpassingen aan het verhaal te doen, ten behoeve 
van de leesbaarheid van het stuk.
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veel enthousiaste ouders, vier jaar lang de mini’s 
met veel plezier training kunnen geven. Op 
een gegeven moment was het hoogtepunt: 50 
kinderen, die vol enthousiasme bezig waren en 
voor wie we eind september een Jouster merke 
toernooi organiseerden, met Kerst een kersttoer-
nooi en natuurlijk het jaarlijkse slottoernooi. 

Toen mijn jongste zoon Bram ook overging  
van de mini’s naar de JO9 nu, heb ik afscheid  
genomen van de mini’s en heb ik training  
gegeven, samen met andere ouders, aan de 
teams waarin mijn mannen zaten.

In die periode werkten we nog met groepsleiders 
voor de verschillende leeftijden en bestond er 
voor de indelingen de TC.  Daar heb ik een paar 
jaar deel van uitgemaakt met als taak ervoor te 
zorgen dat er weer een goede indeling kwam 
voor de diverse leeftijds-categorieën. Toen Hein 
Kramer destijds een functie had als coördinator  
jeugd pupillen, kwam hij met het idee van  
voetbal leider. Zodoende werd ik met o.a. Bart  
de Jong, Richard Dolle, Otto de Vries, Laurens  
Melein, voetballeider van JO9. De taak was om 
trainers te ondersteunen in de methodiek van 
VTON. Een hele mooie functie om het plezier en 
niveau wat op te krikken van onze grote  
jeugdopleiding. Na 2-3 jaar werd dit meer een  
coördinerende rol. Ik sta het liefst op het veld 
met de kinderen, dus heb ik de functie van  
voetballeider weer opgegeven. Nu heeft de club 
dit op een mooie en andere manier ingevuld, 
door Wiebe Lageveen aan te stellen, die vanuit 
zijn VTON functie de trainers probeert te  
ondersteunen.

Op dit moment ben ik alleen nog trainer van 
mijn jongste telg. Mijn oudste heeft nu een 
bevlogen en enthousiaste jonge trainer voor de 
groep staan, waardoor ik daar minder op het veld 
aanwezig hoef te zijn. Zelf voetbal ik nog wel bij 
de 35+ op vrijdagavond (ben hier leider van), 
organiseer ik het jaarlijkse 35+ binky toernooi 
in oktober en met de kerst. Tenslotte voetbal ik 
sinds dit jaar bij zaterdag 4, waar we met een  
fantastisch team aan een, tot nu toe, goed  
seizoen bezig zijn.

Ik denk dat ik nu wel klaar ben met mijn verhaal. 
SC Joure, een mooie club waar heel veel mensen 
veel werk verzetten zodat onze kinderen op  
zaterdag kunnen voetballen.  
Van kantinepersoneel tot schoonmakers, petje 
af voor de tijd die hierin gestoken wordt. Denk je 
van, kan ik ook nog wat betekenen, schroom niet 
om dit aan te geven.

Dan komt nu het moment dat ik een vrijwilliger 
uit moet lichten. Ik wil graag het stokje doorgeven  
aan Jarno Bosch. Ik ben wel benieuwd naar 
zijn functie en de grote betrokkenheid bij het 
scheidsrechters gilde van SC Joure.

SC Joure
Vrijwilliger uitgelicht 

Ja, dan is het nu zover. Door Piet Veenstra, oud collega van mij en verre buurman, werd ik  
voorgedragen een stukje te schrijven. Piet bedankt voor de eer, petje af voor wat jij onder andere  
doet en hebt gedaan voor de club SC Joure.

Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Martijn 
Zwaga en woon sinds mijn 9e levensjaar in het 
mooie Joure. Voor deze tijd woonde ik in  
Wolvega, waar mijn vader lesgaf op een basis-
school in Wolvega. Ik woon nu op de Stelle in 
Joure, samen met mijn vrouw Diana en onze 
zoons Jort en Bram, die ook beide voetballen bij 
de club (JO12-1 en JO10-1). In Wolvega beoefende 
ik de sport honkbal, wat destijds een populaire 
sport was in die regio. Toen mijn vader een  
andere baan kreeg als directeur van de  
voormalige basisschool de St Willibrordus in  
Joure, zijn wij verhuisd naar De Boeijer 26 in Joure. 
Daar een poosje gewoond te hebben en nieuwe 
vrienden gemaakt te hebben, kwam ik in contact 
met SC Joure en belandde ik volgens mij in de E8 
destijds. Na verloop van tijd kwam ik bij de  
selectieteams terecht en heb ik o.l.v. van  
verschillende trainers, o.a. Henk Zoetendal en 
Henk de Groot in de verschillende selectieteams 
gezeten. In die tijd hadden we echt een hele 
mooie vriendengroep en stond voetbal op  
nummer 1. 

Toen de tijd aangebroken was om de stap naar 
de senioren te maken, moesten we een keuze 
maken tussen zaterdag en zondag. De zondag 
was toen het vlaggenschip en de meeste van 
mijn lichting gingen ook naar die afdeling.  
Na altijd wat in de 2e klas gespeeld te hebben, 
ging Joure een andere weg inslaan en braken er 
mooie tijden aan voor de club op sportief vlak. 
Verschillende kampioenschappen o.l.v. trainer 
Bert Hollander en als hoogtepunten het winnen 
van de noordelijke beker en de wedstrijden 
tegen de profs in een “verbouwd” SC Joure. 
Een heel hecht team, waarbij de contacten nog 
steeds aanwezig zijn, zelfs na zoveel tijd.

In de periode dat ik speelde bij SC Joure was ik 
ook altijd jeugdtrainer van diverse jeugdteams.  
Ik deed destijds de opleiding tot gymnastiek-
docent, dus ik kon mijn interesse en ambitie om 
kinderen wat bij te brengen zo mooi combineren. 
Dit was destijds mijn eerste aanraking met  
SC Joure als vrijwilliger.

Nadat ik in 1998 een baan aangeboden kreeg 
als LO-docent op het Bornego College in Joure, 
locatie Maria Goretti, ben ik gestopt als trainer en 
vond ik het tijd om mij te richten op mijn werk. 
Het werd tijd om mij te richten op andere zaken 
dan voetbal. 

In 2008 werden wij ouders van Jort en in 2010 
van Bram. Ik heb mij toen voorgenomen om, als 
de jongens op voetbal wilden gaan, weer wat 
voor de club te willen gaan betekenen. In de tijd 
tussen stoppen als trainer en de geboorte van 
mijn kinderen ben ik als voetballer actief geweest 
in zondag 2 en later in het mooie 3e. In die periode 
ben ik ook toegetreden tot de commissie van 
Samarlam, het grote feest destijds van de zondag 
afdeling, met als hoogtepunten het feest van de 
geboorte van Sammie en Lammie in het  
bowlingcentrum. De vergaderingen vooraf  
waren altijd erg gezellig op de vrijdag met elke 
keer de moppen van Sietse als sluiting.

En toen was het tijd om weer wat te gaan doen 
als vrijwilliger op voetbalgebied. De oudste wilde 
graag op voetbal. Bij Joure waren destijds de  
mini’s opgericht en dat werd toen geleid door 
Hein Kramer. Samen zijn wij gestart, maar omdat 
zijn zoon al snel overging, heb ik het stokje over-
genomen. Op de vrijdagmiddag heb ik, omdat 
mijn jongste ook op voetbal wilde, samen met 

Martijn Zwaga

 SC Joure, 
 een mooie club  
 waar heel veel  
 mensen veel werk  
 verzetten zodat  
 onze kinderen op  
 zaterdag kunnen  
 voetballen.  
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Impressie 
Fotomomenten plaatjesactie, dag 1

Op zaterdagochtend 23 november was het eindelijk zover: Na de nodige voorbereidingen en 

planningen, kon er vandaag worden gestart met het maken van de eerste foto’s. 

Het eerste team was al om 07.30 uur aanwezig en om een uur of 14.00 uur vertrok het laatste 

team en kon er worden teruggekeken op een geslaagde dag. Baukje Jonkman, onze fotografe 

van Foto Bo (www.foto-bo.nl), had aan het einde van deze dag, ruim 2400 foto’s geknipt. 

Het geheel werd vandaag allemaal in goede banen geleid door de dames: Gerda, Ettjen, 

Diana en Pieta. Het is natuurlijk niet alleen maar een kwestie van een paar foto’s nemen. 

Een nauwkeurige registratie en verwerking is erg belangrijk om straks alles tot een mooi 

geheel te kunnen krijgen. Dit is met de hulp van de dames prima gelukt, zodat er weer met 

vertrouwen kan worden uitgekeken naar de volgende foto-momenten. 

sponsorbijeenkomst

SC Joure VS VVI 
Zaterdag 9 november jl. was het weer zo ver: 

DE derby van de Fryske Marren 
stond op het programma: SC Joure – VVI. Net als voorgaande 
jaren een beladen derby waarbij de aanloop ernaar toe al voor 
veel sportieve voorpret zorgt. Zo had de harde kern van VVI 
op de bewuste zaterdag al in alle vroegte de tribune voorzien 
van een prachtig oranje spandoek met daarop de tekst: Niet de 
grootste, maar wel de mooiste.  Wij zijn VVI!!  Een leuke ludieke 
actie die de sfeer rondom de wedstrijd kenmerkte. 

Voorafgaand aan de wedstrijd was er weer een bijeenkomst voor 
de sponsoren, waarbij onder het genot van een hapje en een 
drankje kon worden toegeleefd naar de wedstrijd.  
Na afloop van de wedstrijd, was er live muziek in de kantine en 
zette de gezelligheid zich voort. VVI won de wedstrijd met 0-1 en 
de drie punten gingen dan ook mee naar Idskenhuizen.

Gezocht
historische informatie
PLAATJESBOEK

Voor het plaatjesboek, dat in samenwerking met Jumbo 
Supermarkten gemaakt wordt, zoekt de redactie van de Spil 
nog foto’s en verhalen. 

Er komt namelijk een historisch overzicht van de club in het boek en om  
hier een mooi overzicht van te maken hebben we jullie hulp nodig. 

Heeft u nog mooie foto’s of een noemenswaardige gebeurtenis te melden, stuur 
het dan op naar redactiedespil@scjoure.nl en wie weet kan het 
plaatjesboek met uw bijdrage verrijkt worden.
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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. 

Woensdagavond 2 oktober vond de clinic: Passend Voetbal plaats op Sportpark de 
Hege Simmerdyk. Deze clinic werd georganiseerd door SC Heerenveen voor het passend 
voetbalteam van SC Joure. Daarnaast mochten ook andere geïnteresseerden meedoen  
aan de clinic. 

De clinic werd aangeboden door de Rabobank. Ondanks het voorspelde slechte weer, gingen 
tien enthousiaste jongens en meisjes aan de slag, onder leiding van: Gerjan Van der Hoogen en 
‘Mister Heerenveen’: Maarten de Jong. 
Er werden een aantal spellen gedaan waar iedereen punten kon scoren. Er werden ook een  
aantal leuke voetbaltechnische oefeningen gedaan, waar iedereen kon ervaren hoe men ook 
bij een profclub traint. Na een afwerkoefening werd er na een korte pauze afgesloten met een 
partijspel. Na ruim een uur werd de clinic gezamenlijk afgesloten met een groepsfoto en kreeg 
iedereen een tasje vol met SC Heerenveen spulletjes, als herinnering. 

De clinic was ook een figuurlijke aftrap om nieuwe leden te werven voor het Passend  
Voetbalteam van SC Joure. Mocht je meer willen weten of jezelf willen aanmelden kan dat  
via passendvoetbal@scjoure.nl. En gelukkig kwam er niks terecht van dat slechte weer!

Clinic
passend
voetbal
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SC Joure blij met 

De IJzeren Man
De IJzeren Man is al jarenlang dé sponsor van het zaterdag selectieteam ZM1, van SC Joure.
Dit contract is nu weer voor de komende drie jaar verlengd. Ondernemer Albert Holtrop van de
IJzeren Man: “Ik draag SC Joure een warm hart toe en ben er trots op om ruim 20 jaar de
shirtsponsor te zijn van ZM1. In goede en in slechte tijden.” Bijzonder is dat Albert Holtrop met een
ander bedrijf, A. Holtrop Beheer, nu ook sponsor is geworden van alle korfbalteams van SC Joure!
Holtrop: “SC Joure is een omnivereniging en ik vind het mooi om te zien dat korfbal er weer 
helemaal toe doet binnen de club. Dat wil ik graag ondersteunen.”

Dit bijzondere sponsorschap is vrijdagavond 20 september 2019 uitgebreid gevierd met een  
heerlijke BBQ bij de IJzeren Man in Joure. Dit werd georganiseerd door de sponsorcommissie 
van SC Joure. Namens SC Joure sprak voorzitter Roelf Kok zijn waardering uit voor de continuïteit 
waarmee Holtrop met zijn bedrijf de vereniging de afgelopen jaren heeft gesteund. 

“Ik ben daarom verheugd dat deze nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen.” 
Samen met de selecties van voetbal en korfbal, sponsoren en vrijwilligers bleef het lang gezellig.

Foto: Albert Holtrop en zijn vrouw Anita, geflankeerd door de voetbalselectie (links) 
en (rechts) de korfbalselectie

Fotografie: Martin de Jong

SC Joure is groen bezig!
Goed bezig met LED-lampen en zonnepanelen

De afgelopen jaren is bij SC Joure een groot deel van de binnenverlichting vervangen door 
LED-lampen. Met deze en andere maatregelen, zoals de aanschaf van nieuwe vriezers, hebben 
we ons elektriciteitsverbruik op de club teruggebracht van 55.000 kWh in 2017 naar 51.000 kWh 
in 2018. 

Onze energiekosten zijn hiermee fors gedaald: in 2017 betaalden we € 24.769 aan gas, elektra en 
water, in 2018 was dit € 19.806.

Intussen wekken we een groot deel van de stroom die we gebruiken, zelf op met de 148 
zonnepanelen die in november 2018 feestelijk in gebruik zijn genomen. De opbrengst van de 
panelen was het afgelopen jaar ruim 40.000 kWh, circa 80% van ons totale elektraverbruik. 

Financiële bijdragen
Mede dankzij de aanzienlijke bijdragen van de Rabobank en de activiteitencommissie hebben we 
bovengenoemde maatregelen kunnen treffen. De Rabobank schonk de afgelopen jaren € 1.900 
vanuit het personeel en € 5.200 vanuit het Coöperatiefonds. De activiteitencommissie droeg ook 
nog eens € 5.000 bij. Namens SC Joure bedankt hiervoor!

Duurzame plannen
Door alle binnenverlichting om te zetten naar LED hopen we de komende jaren nog meer stroom te 
besparen. Vervanging van de oude veldverlichting op het kunstgrasveld door LED staat ook nog op 
onze wensenlijst. Dit vergt echter een grote investering.

Daarnaast verbruikt SC Joure zo’n 17.000 m3 aardgas per jaar voor verwarming en warm water om te 
douchen. Het gasverbruik willen we verlagen door de instellingen voor de douches aan te passen en 
door op termijn HR++ of HR+++ glas te plaatsen bij vervanging van de ramen.

Meer weten?
Wil je meer weten of heb je tips? Neem dan contact op met een van ons!

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

OPROEP AAN ALLE SPELERS, 

LEIDERS EN TRAINERS:

Graag willen we jullie aandacht voor het schoon 

achter laten van de kleedkamers.

Het komt de laatste tijd helaas vaak voor dat de kleedkamer smerig is en niet is schoongemaakt.

Zorg ervoor dat je na de training en na je wedstrijd de kleedboxen schoon en netjes 

achterlaat. Het hoort er gewoon bij,  is een kleine moeite en je bespaart onze 

vrijwilligers veel werk.

Alvast bedankt
Het bestuur
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Hoe vergaat het talenten die ooit bij SC Joure hun voetbalcarrière zijn  
begonnen, maar inmiddels elders bij een Betaalde Voetbal Organisatie  
voetballen?

Voor dit interview reizen we af naar 
Vegelinsoord, naar de oever van het 
Heerenveense kanaal waar de boerderij 
van de familie van Keimpema staat. 
Tjalling van Keimpema (12 jaar) is de 
jongste telg van het gezin en staat  
momenteel als vaste keeper onder de 
lat bij de JO13 van SC Heerenveen.

Tjalling begon op 7-jarige leeftijd te 
voetballen bij de plaatselijke voetbal-
vereniging FFS. Zoals dat op die leeftijd 
gaat heb je nog geen vaste positie in 
het veld. Zo was Tjalling soms 
spits, maar soms ook 
keeper. Broer Pieter 
voetbalde ook en 
had een keeper 
nodig op de grote 
goal als er thuis 
naast de boerderij 
werd gevoetbald 
en zo werd Tjalling 
steeds vaker ingezet 
als keeper. Omdat de 
spoeling dun is qua jeugdle-
den bij FFS en je of met veel jongere of 
met veel oudere spelers speelt, is er uit-
eindelijk voor gekozen om bij SC Joure 
te gaan voetballen. Hier waren er meer 

mogelijkheden op trainingsgebied en  
er speelden ook veel klasgenoten.  
Tjalling werd hier vaste keeper van  
de F1, met wijlen Tom Abma als  
enthousiaste trainer. 

Aan het einde van het voetbalseizoen, 
tijdens een wedstrijd tegen VV d’ Olde 
Veste in Steenwijk vielen Tjalling zijn 
keeperskwaliteiten op nadat hij een 
puike wedstrijd keepte en alle penalty’s 
na afloop van de wedstrijd tegen hield. 
In diezelfde periode was dit ook het 
geval bij een wedstrijd tegen Blauw 

Wit in Leeuwarden. Een week 
later vielen er dan ook twee 

uitnodigingen door de 
brievenbus, eentje   

van de voetbalschool 
van SC Heerenveen 
en eentje van  
SC Cambuur.  

In september van 
het daaropvolgende 

voetbalseizoen, Tjalling 
zat toen in de JO10-1, heeft 

hij een maand lang bij beide 
clubs één keer per week mee getraind. 
Uiteindelijk bleek trainen bij twee voet-
balscholen en daarnaast de trainingen 
van SC Joure, niet te combineren en is er 

gekozen voor de voetbalschool van  
SC Heerenveen. Tjalling: “Logistiek gezien 
was dit handiger en ik had een erg goed 
gevoel over de keepertrainer die ik daar 
had, Wim Reckers”. Uiteindelijk heeft 
Tjalling één seizoen bij de voetbalschool 
van SC Heerenveen getraind, want in 
maart van dat seizoen kreeg hij al groen 
licht om toegelaten te worden tot de 
jeugdopleiding van SC Heerenveen. 
Daarmee werd Tjalling het daarop- 
volgende seizoen vaste keeper van de 
JO11 van SC Heerenveen. Drie keer per 
week werd er in Heerenveen getraind, 
waarbij hij op maandag met de JO13 
mocht meetrainen voor extra uitdaging.

Drie keer per seizoen volgt er een zgn. 
STIMA gesprek (wat staat voor Snelheid, 
Techniek, Inzicht, Mentaliteit, Atletisch 
vermogen), waarbij er samen met de 
ouders, de trainers en keepertrainer 
wordt gekeken naar de ontwikkelingen 
als speler. “In april/mei krijg je dan te 
horen of je door mag naar het volgende 
seizoen.” “Op de lijn keepen gaat al heel 
goed, maar het meevoetballen moet 
nog beter en ik moet nog leren om 
meer vanuit de goal te coachen”, aldus 
Tjalling. Het grote verschil met trainen 
bij SC Heerenveen ten opzichte van  
SC Joure is volgens Tjalling: 
“De trainingsintensiteit en ik krijg hier 
meer gerichte keeperstraining”. 

Hoogtepunten zijn er ook al in zijn  
jonge carrière. Zo werd met de JO11  
van SC Heerenveen de Wintercup in 
Eindhoven gewonnen en werd datzelfde 
team winnaar van een internationaal 
toernooi op Sardinië.
Tjalling zit in het eerste jaar van het 
voortgezet onderwijs op het Bornego 
College in Joure en dit is tot nu toe 
prima te combineren met het trainen 
bij SC Heerenveen. Momenteel wordt 
er vier keer per week getraind waarvan 
één keer krachttraining is. Het vervoer 
naar de trainingen wordt verzorgd door 
SC Heerenveen, zij halen en brengen de 
pupillen van en naar de trainingen.  
Beperkte de competitie zich bij de JO11 
en JO12 nog alleen tot Noord Nederland, 
inmiddels wordt de competitie vanaf de 
JO13 over geheel Nederland gespeeld, 
wat ook de nodige organisatie vergt van 
het thuisfront. 
Op de vraag wat de toekomstambities 
zijn is Tjalling duidelijk: “Hopelijk  
doorstromen naar het eerste elftal van 
SC Heerenveen en wie weet ooit nog 
eens keepen bij mijn favoriete  
buitenlandse club Liverpool”. 
SC Joure blijft Tjalling in ieder geval  
volgen en wenst hem nog heel veel 
succes toe in zijn verdere keeperscarrière.

TALENTEN SC JOURE 
NU BIJ ANDERE CLUBS:

 Tjalling 
 van Keimpema 

 “ ooit nog eens  
 keepen bij mijn  
 favoriete  
 buitenlandse  
 club Liverpool “ 
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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:  Ilse Hobma
Leeftijd:  7 jaar
School:  Sint Mattheüsschool in Joure
Leukste vak/les op school: Knutselen in de klas
Hobby naast SC Joure:  Dansen en zwemmen
Favoriete muziek:  Kinderen voor Kinderen
Favoriete game(s):  “Gangbeasts” dat speel ik met mijn broers
Favoriete website(s): YouTube
Wat wil je later worden:  Dierenarts
Speelt bij SC Joure in:  JO9M4
Welke Positie:  Meestal middenveld
Wie is/zijn je trainer(s)/Coache(s):   Geert Jan Pals, Jan v/d Wiel en 
 Jan Obe Hobma
Leider/coach(es):  Nynke Oostra & Geert Jan Pals
Favoriete club(s):  De Oranje Leeuwinnen
Favoriete speler(s):  Lieke Martens
Leukste moment bij SC Joure:  Toen we wolfje deden op de training!

Nog een tip voor SC Joure?  Niks eigenlijk. Ik vind alles leuk!
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

Jurre Walstra 
11 jaar
 ‘t Haskerfjild
Gym
Freerunning
Dance monkey 
Flipmaster  
YouTube
Politie
JO 12-3
Links voor of links achter
Racen en Frank

Rein 
Ajax
Frenkie de Jong
Toen we een paar jaar geleden 
kampioen werden
Weet ik niet, het is wel 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!
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Update 
KORFBAL VELDSEIZOEN
Het afgelopen veldseizoen kende twee gezichten voor de Jouster 
ploegen. Aan de ene kant werden er grote successen gevierd maar aan 
de andere kant hadden sommige teams een zware poule. Zo werd de 
Midweek afgetekend kampioen door alle wedstrijden te winnen.  
In deze Spil ook een verslag van hun kampioenschap. Maar de jeugd 
had het daarentegen een stuk lastiger. In nieuwe samenstellingen en 
met andere tegenstanders, duurde het een aantal wedstrijden voordat 
het in de ploegen ging draaien. Het tweede team trof het ook niet met 
haar poule. Veel verre uitwedstrijden en goede tegenstanders. 
Het eerste daarentegen kende een voortvarende start van de 
competitie, alle wedstrijden werden namelijk gewonnen. De ploeg  
staat hierdoor fier bovenaan, maar heeft de nummer twee slechts op 
één punt verschil. De nummer drie staat zelfs al vijf punten los.

De zaalcompetitie begon voor de Jouster ploegen op zaterdag 23 
november. Voor de Senioren 3 betekent dit dat ze ook eindelijk weer in 
actie komen, zij spelen namelijk alleen in de zaal. Alle ploegen hebben 
de kans om hun prestaties te evenaren of te verbeteren, want nieuwe 
rondes, nieuwe kansen. Veel succes in de zaal!

Ledenavond 
KORFBAL
Op donderdag 14 november hield de afdeling korfbal in het clubhuis 
een ledenavond. De huidige stand van zaken en het nieuwe beleidsplan 
werden deze avond besproken. In samenwerking met de bond (KNKV) 
heeft het bestuur van korfbal dit beleidsplan ontwikkeld. Drie punten 
vormen de pijlers voor een goede fundatie om verder op te bouwen: 
ledenwerving, zichtbaarheid en sociale cohesie. 

Deze drie pijlers worden nog in 2019 verder uitgewerkt in een plan van 
aanpak. Hierdoor krijgt het grote raamwerk een duidelijke structuur 
met realiseerbare doelen. De betrokkenheid van de leden was goed te 
merken. Er was een zeer grote opkomst en er kwamen vele kritische  
vragen die tot nadere gesprekken leiden. 

Als bestuur zijn wij blij dat de leden mee willen denken. Dit seizoen 
willen wij graag nogmaals met alle leden om tafel om de vorderingen  
te bespreken die de afdeling korfbal heeft gemaakt.

Column
Tussen
de palen
We hebben er even op moeten 
wachten, maar het is zover: 
het Nederlandse elftal gaat weer naar 
een eindronde. Liefst zes jaar heeft het 
geduurd en ondertussen werd een EK 
en WK gemist. In die zes jaar is het niet 
alleen bij Oranje roerig geweest.  
Bij SC Joure is ook veel gebeurd. 
Kampioenschappen werden gevierd 
en crisissen overwonnen. Zo werden in 
die periode: Zondag 1, Zaterdag 1 en 
Vrouwen 1 kampioen. 
Daarnaast heeft u allemaal de collectie 
kampioenschappen gezien in de Spil 
van september. En dat was slechts in 
één seizoen. Echter, één team werd 
niet kampioen en moet al heel lang 
wachten op haar laatste kampioen-
schap: Joure 1 korfbal. 

Dit team is er een aantal keren dichtbij 
geweest, tweemaal werd het tweede, 
maar kampioen werden ze nooit.  
Dit jaar lijkt het echter anders te zijn. 
Ongeslagen werd het veld afgesloten 
en ook in de zaal zijn er kansen. 
Dit biedt mooie kansen voor het 
jubileumjaar 2020. Tijdens de reünie 
in maart weten we of kampioenschap 
één is geslaagd en tijdens het  
slottoernooi of nummer twee is gelukt.  
Tenslotte, aangezien alle goede 
dingen in drieën bestaan, de korfbal-
selectie zit ook nog in de beker, 
dus wie weet..

MH

HISTORIE KORFBAL
Al bijna honderd jaar kunnen Jousters voetballen en korfballen in de Vlecke. In 2020 is het precies een eeuw 
geleden dat de grond werd gelegd voor SC Joure. De redactie van De Spil blikt daarom dit jaar terug.

START KV DE JOUWER
Tussen 1920 en 1959 werden er een 
aantal pogingen gedaan om het 
korfbal van de grond te krijgen in 
Joure, maar de clubs hielden het vaak 
maar enkele jaren vol. De voorlaatste 
club was in de Tweede Wereldoorlog 
opgericht, maar werd ook in diezelf-
de periode weer opgeheven. In 1959 
waaide er echter een andere wind. 
De Douwe Egberts fabriek groeide 
en bracht nieuwe werknemers met 
een korfbalachtergrond naar Joure. 
Daarnaast waren er een groot aantal 
oud-leden van de opgeheven korfbal-
club U.T.Y. uit Terkaple-Akmarijp die 
wel weer wilden korfballen. Deze twee 
groepen vonden elkaar eind jaren 50 
en dit resulteerde in de oprichting van 
de korfbalclub in It Tolhuis op 13 mei 
1959. Met twee twaalftallen werd dat 
jaar aan de competitie deelgenomen. 

ZOEKTOCHT NAAR EEN VELD
Voor de nieuwe club was het lastig  
om een accommodatie te krijgen.  
De wedstrijden werden daarom op 
wisselende plekken in Joure gespeeld. 
Aan de Harddraversweg, waarin anno 
2019 het verzorgingstehuis Vegelinstate 
haar plek heeft gevonden, was in de  
jaren 50 en 60 nog een openbare 
U.L.O. gevestigd. Op het sportterrein 
achter deze school vonden de 
wedstrijden plaats en men maakte 
gebruik van de kleedkamers van  
de school. Ook werd er op het 
“Expositieterrein” gespeeld waar later 
de Lyts Luchtenveldschool heeft 
gestaan. 

DE KANTINE
Een echte vaste plek had men nog 
niet, maar wel iets wat daar dichtbij  
in de buurt kwam. Speler en tevens  
bestuurslid Sipke Heida woonde 
namelijk midden tussen de eerderge-
noemde sportvelden in. Het huis aan 
de Kerkstraat fungeerde daarom als 
berging en kantine. Het huis zat op  
zaterdagen tjokvol mensen en de  
garage stond vol met korfbalspullen. 

HET TENUE
SC Joure is de groen met witte club uit 
de Flecke. Maar u voelt het misschien 
al aankomen, wat waren eigenlijk de 
kleuren van KV de Jouwer? Groen en 
wit in ieder geval niet, pas in 1971 
ging de korfbaltak ook in deze kleuren 
spelen. Op 14 maart 1960, tijdens 
dezelfde vergadering waar men ook de 
officiële naam van de club vaststelde, 
werd besloten hoe het clubkostuum er 
uit zou zien. Er werd gekozen voor een 
wijnrode cirkelrok/shorts en wit shirt. 
Hoe men tot deze kleurcombinatie 
kwam en wie deze kleurensamen-
stelling inbracht is niet bekend, maar 
origineel waren de kleuren zeker. 

PRESTATIES OP HET VELD
De clubnaam stond vast, er was  
een prachtig tenue gekozen en op 
wisselende locaties in Joure werden  
de wedstrijden afgewerkt in de jaren 
’60. Echter was er een ding dat niet 
wisselde in die tijd en dat waren de 
prestaties. Het eerste team speelde 
sterk, het werd kampioen en  
promoveerde naar de landelijke 
tweede klasse. 

Waar menigeen een roemloos afscheid 
als gegeven zag, bleek dit toch te kort-
zichtig gedacht. KV de Jouwer speelde 
constant en werd in de daaropvolgende 
jaren een stabiele tweedeklasser.  
Het mocht zelfs af en toe ruiken aan de 
1e klasse. Het tweede team deed ook 
niet onder voor het eerste en wist ook 
promotie te bewerkstelligen naar de 
landelijke klasse. 

KEERZIJDE AAN HET SUCCES
Dit succes had echter ook een 
negatieve kant. Doordat zowel het 
1e als 2e team op een hoger niveau 
acteerde, waren de wedstrijden niet 
meer om de hoek. De stijgende 
vervoerskosten brachten de  
vereniging financieel de nodige  
hoofdbrekens. 

DE FUSIE
Om de toekomst van de club veilig 
te stellen werd daarom toenadering 
gezocht tot de voetbalvereniging in 
Joure: SC Joure. Het contact ging vrij 
gemakkelijk omdat bij Douwe Egberts 
de bureaus van de voorzitter van 
SC Joure en de oprichter van KV De 
Jouwer dichtbij elkaar stonden. Nadat 
het eerste contact eind 1970 hierover 
was gelegd, kwamen halverwege 1971 
de gesprekken in een afrondende fase. 
Eind mei werd bij beide verenigingen 
tijdens de ledenvergadering gestemd 
over de fusie en op 25 mei was het 
zover, de omnivereniging SC Joure  
was geboren.
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Richtlijnen voor ingezonden stukken/kopij voor in ‘De Spil’.

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

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

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

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

Verschijningsdatum eerstvolgende Spil: maart 2020. 
Ingezonden stukken graag mailen voor 15 februari 2020.

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

Feyenoord 
Soccer Schools 
met Jasper van Os uit de JO 15¯1

In de zomervakantie heeft Jasper van Os meegedaan aan de Feyenoord Soccer 
Schools in Emmen. Feyenoord Soccer Schools organiseert het gehele jaar 
voetbalkampen door heel Nederland, waarbij op twee/drie dagen wordt  
getraind op de Feyenoord-manier, onder leiding van oud-spelers van Feyenoord. 

Tijdens al deze voetbalkampen hebben de trainers de beste voetballers 
geselecteerd voor de Feyenoord Soccer Schools All Stars 2019.
Jasper was één van de gelukkigen en mocht op woensdag 2 oktober op  
sportcomplex Varkenoord, aantreden tegen de JO 13 van Feyenoord. 
Ook waren er trainingen, maar vanwege de afstand heeft hij deze even 
overgeslagen. 

De wedstrijd werd gecoacht door trainers Bennie Wijnstekers en Mike Obiku. 
Helaas werd de wedstrijd verloren met 1-0 maar dat kon de pret niet 
bederven. Mogen voetballen bij je favoriete club op het nieuwe 
trainingscomplex van Feyenoord maakte veel goed. Yn memoriam 

SIP ZELDENTHUIS
‘Grutsk as pakesizzer’

Pake wie in oergriislik goeie fuotballer haw ik fan heare en sizze fansels. Hy koe net allinnich 
goed fuotbalje, mar hie oersicht, seach it spultsje en koe de jonges ut syn team goed helpe 
sûnder sels mei de ear te striken. At minsken yn e gaten krije dat ik syn lytsbern bin (en dan 
foaral de môlje fan de âldere generaasje), dan folget der altyd in lofsang oer syn wêzen. 
Dat makket my fansels oergryslik grutsk as pakesizzer en as fuotbal fanaat.
Altyd waard der praten oer fuotbal. “Inez, hoefolle hawwe jimme spile”? “Hat it earste ferlern” ?! 
(fan efter de krante wei) 
Mar ek oer syn eigen belibbenissen. “yn ús tiid” wie der gjin lekkere waarme brûs, nee... Tonnen 
mei kâld wetter, der koene we ús mei waskje nei it spuljen. Dit wiene fansels ferhalen út it begjin 
fan syn fuotbalkarriêre. Herinnering oer hast eltse wedstriid, sa like it, kamen op e tafel... Myn 
earen klapperden der fan. Wurkje, oerwurkje en dan fut nei trainen ta. 
At ien miende dat er wol efkes in grutte mûle opsette koe tsjin Sip, no..., sa helle hy oan:
 “dan sei ik neat mear, mar dan liet ik it se wol efkes sjen”. Gjin wurden mar daden.
Snein te moarns fêste prik foar it baljen altiid noch efkes nei it tsjerke. 
Ferhalen oer de hiele Jouwer, útrûn foar de thúswedstriiden. En op moandei stie der altiid in 
ploechje by fan Delden. Sy besprutsen de wedstriid mei in kritiske noat. 
Moaie ferhalen oer in gouden tiid, sa klonk it foar my. Ik hie der wol graach by weze wollen. 
Mar ek al wie ik der net sels by, dochs bin ik in grutske pakesizzer.

Inez Nijholt
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Ontdek de geschiedenis van het openbaar vervoer in Nederland

Nationaal Openbaar Vervoer Museum Ouwsterhaule (5 km onder Joure)

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

Openingstijden
Woensdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00

31 zijn het er inmiddels. 31 Mini’s die elke vrijdag-
middag om 16.15 uur de week afsluiten met een  
voetbaltraining. Jongens en ook een aantal meisjes. 
Van die hummeltjes, die achter elke bal aanrennen die 
ze voorbij zien komen. De één droomt nog meer dan 
de ander of kletst met zijn vriendje en luistert naar één 
van de (vrijwillige) trainers wanneer die hen weer bij de 
les roept. Maar ze zijn er wel! Aan de start van wat voor 
voetbalcarrière dan ook. 

We hebben dit jaar een fijne groep ouders waarmee we  
de kinderen elke week een leerzame, maar vooral leuke 
middag willen bezorgen. Een 4-tal heiten probeert samen 
het vaste gezicht te zijn als trainers. Aangevuld met  
hulpouders, die ook elke week weer van de partij zijn. En 
twee mama’s die de coördinatie en administratie voor hun 
rekening nemen en regelen wat er maar op hun pad komt. 

Na de zomervakantie zijn we gestart met 14 mini’s, maar 
dat aantal is inmiddels al opgelopen naar 31. Ook zijn er 
nog 3 pupillen ‘op proef’, om (hopelijk) een beetje idee te 
krijgen van wat het betekent om te voetballen. Want wie 
wil er nou niet net zo goed leren voetballen als zijn of haar 
idool? Dit betekent wel dat er elke week nieuwe jongens en 
meisjes bij komen. We proberen iedereen zo goed als het 
kan kennis te laten maken met het voetballen bij SC Joure 
en hopen dat wanneer ze komen proeftrainen, dit  
uiteindelijk resulteert in een nieuw lid. Wanneer de groep 
40 mini’s groot is, wordt er een ledenstop ingelast, omdat 
het ook voor de trainers behapbaar moet blijven om goed 
trainen te kunnen geven.  

Leuke bijkomstigheid van het voetballen bij de mini’s is dat 
er ook vriendjes en vriendinnetjes gemaakt worden, die 
ze mogelijk anders niet hadden leren kennen omdat ze op 
de basisschool natuurlijk elke dag dezelfde gezichten zien. 
De ouders blijven vaak kijken langs de lijn, omdat een 5- of 
6-jarige af en toe getroost moet worden, een slok water 
nodig heeft of even hulp nodig heeft bij een sanitaire stop. 
Tijdens de afsluitende partijtjes zie je al echt de fanatieke 
ouders ‘geboren worden’. De één al meer dan de ander, 
maar prachtig om te zien hoe dat gaat. 

Wat we proberen is de mini’s al een basis qua vaardigheden 
mee te geven voor wanneer ze straks doorstromen naar de 
JO8, de jongste lichting die ‘echt’ competitie speelt. 

De oudste mini’s (geboortejaar 2013) spelen al in een  
onderling gecreëerde mini-competitie met op dit moment 
2 teams van SC Joure en 2 teams van VV Heerenveen.  
Ze spelen op zaterdag drie wedstrijdjes van 12 minuten 
met 4x4 of 5x5 spelers. Dit doen we acht keer voor en acht 
keer na de winterstop. “Yes, dan mogen we eindelijk écht 
voetballen!” Want geef toe, dat is waar het om draait, het 
échte voetballen, winnen én lol hebben. 

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

kweekvijver van SC Joure

De mini’s

Josée Portena
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JOUSTERS WINNEN BEKERTHRILLER
De bekercompetitie begon voor Joure op 1 oktober want de eerste ronde was Joure vrijgeloot. In de tweede ronde 
wachtte direct een lastige tegenstander: OKO/BIES uit Opende. Temeer omdat Joure met een aantal zieken kampte, 
leek een winstpartij op voorhand nog verder weg. Niets was echter minder waar, de jeugdige dames die in allerijl 
werden ingevlogen, speelden uitstekend en droegen met hun doelpunten bij aan een heroïsche avond.

De wedstrijd begon met vele overtredingen aan beide 
zijden. De vrije ballen en strafworpen waren na de eerste 
tien minuten al niet meer op twee handen te tellen. OKO 
wist hiervan het beste te profiteren en kwam op 3-1. 
De Jousters wisten maar spaarzaam onder de druk van de 
thuisploeg uit te komen en er werd hierdoor veelvuldig 
balverlies geleden. Met nog vijf minuten te spelen scoorde 
Aukje Marije Hofstra haar eerste doelpunt in de senioren, 
een beter debuut op de leeftijd van 13 jaar kan men zich 
niet wensen. Deze goal leek bevrijdend voor Joure te 
werken, ondanks dat OKO vervolgens nog tweemaal op 
voorsprong kwam, bleven de bezoekers 
erin geloven. Een dubbelslag vlak voor 
de rust onderstreepte dit, want het 
bracht de stand weer in evenwicht: 7-7.

De tweede helft was van hetzelfde 
laken een pak. De toegestroomde 
bezoekers zagen, ondanks de barre 
weersomstandigheden, een prachtige 
wedstrijd zich ontvouwen. Het was de 
ploeg uit Joure dat de tweede helft  
als beste begon. Met zorgvuldig  
opgebouwde aanvallen wist het 
halverwege de tweede helft op een 
voorsprong van 10-12 te komen. 
Een stunt leek in de maak, maar door 
meerdere wissels bij de thuisspelende 
partij, werd die voorsprong omgebogen in een achterstand 
13-12. De wissels van OKO bleken zeer schotvaardig en de 
Jousters moesten knokken om het niet uit handen te 
geven. De thuisploeg wist vervolgens steeds op  
voorsprong te komen, maar telkens kwam Joure terug. 
Tot de laatste minuut aanbrak, waarin beide ploegen weer 
op gelijke hoogte stonden.  
De ploeg uit Opende leek hierna de winst te pakken door 
de 16-15 te maken. Echter, was het Joure dat in de laatste 
30 seconden een strafworp meekreeg. Deze werd jammer-
lijke gemist, maar de ploeg leek allerminst van slag. Tien 
seconden later ging de bal wederom op de stip, en ditmaal 
maakte Elmar van Spil koelbloedig de 16-16. Dit bleek ook 
direct de laatste goal van de wedstrijd te zijn en dat 
betekende, verlengen.

Na een korte pauze werd de wedstrijd hervat met een 
verlening van tweemaal vijf minuten. In de eerste 
verlenging wist OKO geen goal te scoren, en Joure was 
hierin twee keer trefzeker. Een tweede gouden wissel uit 
de jeugd van Joure, Coby van der Kooi wist van afstand 
een voorsprong op het bord te zetten. Sierd van der Goot 
breidde dit uit naar een 16-18 tussenstand. In de tweede 
verlenging werden er nog meer wissels bij OKO ingezet 
en deze waren tweemaal trefzeker. Hier kon Joure weinig 
tegenover stellen en na deze tien minuten stond het 
wederom gelijk, 18-18.

Strafworpen moesten hierdoor uitkomst bieden en voor 
bijna de hele ploeg was dit de eerste maal dat een treffen 
zo werd beslist. Om en om moesten de ploegen strafworpen 
nemen en het was de thuisploeg die haar tweede strafworp 
om zeep hielp. De Jousters waren tot de vierde stip 
trefzeker, maar het vijfde werd gemist. De ploegen bleven 
niet lang op gelijke hoogte, want OKO miste direct de 
volgende strafworp. Joure maakte de zesde en zevende 
strafworp en had nog één doelpunt nodig om verder te 
bekeren. OKO was aan zet met haar laatste strafworp maar 
doordat deze werd gemist was de wedstrijd direct klaar. 
Verbijstering maakte zich meester van de Jouster ploeg.  
De speelsters en spelers vielen elkaar in de armen en waren 
uitzinnig van blijdschap. Na deze hectische avond bekert 
Joure verder. Volgende stop is de kwartfinale en deze wordt 
in april 2020 gespeeld.

 
In de MO 11-1 zit een fanatiek stel meiden die nu twee jaar 
als team met elkaar voetballen. In het team zitten Parisa, 
Hannah, Amy, Tess, Lisa, Jooske, Elle, Faye, Amber, Ilse en 
Famke. Topkeeper Djenisha heeft helaas dit team verlaten 
omdat zij bij Passend Voetbal gaat spelen. Daar zullen 
ze erg blij met haar zijn. negen van de elf meiden zitten 
op de Wumkesskoalle en voetballen regelmatig op het 
schoolplein. In het eerste jaar voetbalden de meiden tegen 

gemengde teams, veelal bestaande uit jongens. De dames 
hielden zich kranig maar zagen de winst regelmatig aan 
hun neus voorbijgaan. Dat motiveert niet zou je zeggen. 
Toch werden de meiden er niet anders van, ze bleven  
enthousiast en blij. Vanaf dit seizoen spelen ze in een  
meidencompetitie. De harde leerschool in het jaar 
voetballen tegen gemengde teams, werpt zijn vruchten af: 
Alle wedstrijden zijn tot nu toe verdienstelijk gewonnen 
(10-2, 8-2, 16-0 en 4-1).
 

Onder leiding van de even enthousiaste als fanatieke coach 
Fokke Minnesma, met zijn assistent-trainers Theo Huisman 
en Martin van der Wagt, worden de meiden steeds sterker 
en gehaaider. Diverse trucjes worden in de wedstrijden 
uitgeprobeerd, vaak met succes. Heel mooi om te zien! 
Daarnaast zorgt Diana Wynia ervoor dat e.e.a. logistiek op 
rolletjes loopt en de communicatie helder verloopt.  
Met een was en rijschema dragen alle ouders hun steentje 
bij. Trouwens, meestal gaan alle ouders mee, vanwege de 
gezelligheid en om de dames aan te moedigen.

Ontzettend leuk om te zien is dat alle meiden inmiddels 
hun positie ongeveer hebben gevonden. Twee goede 
keepers die elkaar afwisselen omdat ze ook goed zijn als 
spits en respectievelijk verdediger. Een aantal fanatieke 
spitsen, steengoede middenspelers en niet-van-het-
benauwde verdedigers. Er is een mooi divers team 
gesmeed in een korte tijd.
 
De meiden trainen dinsdags van 17.00-18.30 uur en 
donderdags van 16.00-17.30 uur. 

Ben je enthousiast, kom dan eens kijken 
Wie weet kan er nog een meidenteam gevormd worden!

SC Joure
MO 11¯1
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Financieel een sterk jaar: 
“De financiële fundering verstevigd”

Sportclub Joure heeft afgelopen boekjaar 2018-2019 sterk 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 €27.027,-. Dit resultaat is een  
verbetering t.o.v. afgelopen seizoen. Het jaar stond in het teken van investeringen in duurzaamheid 
en in ons complex. 

De omzet is over het hele boekjaar uitgekomen op €396,474.-. Dit is een lichte daling van 2%.  
Dit is toe te schrijven aan eenmalige extra kantine omzet tijdens de KNVB Finales die Sportclub 
Joure een jaar eerder heeft mogen organiseren. De contributie- en sponsorinkomsten zijn ook mooi 
stabiel gebleven net als de overige kantine omzetten. De inkomsten uit overige activiteiten zijn 
toegenomen. Dit is een enorme prestatie van onze fanatieke Activiteitencommissie. 
De verkeersregelaars worden veel ingezet op bekende evenementen en eenmalige gebeurtenissen 
binnen de gemeente. Daarnaast waren de paaseiactie en de kerstverloting weer een groot succes. 
Dit heeft geleid tot extra inkomsten voor de club. 

Op het gebied van duurzaamheid heeft de Sportclub dit seizoen een forse investering gedaan in 
een pakket zonnepanelen op ons clubgebouw. Hiermee kunnen we zo’n 75% van de eigen stroom-
kosten opwekken. Daarnaast heeft de club geïnvesteerd in het upgraden van de kleedkamer units 
voor de lange termijn d.m.v. nieuwe dakbedekking en nieuwe vloeren. Tevens kan het niemand 
ontgaan zijn dat de kantine een upgrade heeft gekregen met nieuwe tv’s en kassasystemen. 
De club is zich aan het klaarmaken voor de toekomst.

Door nauwlettend met de kosten om te gaan is de club in staat om controle te houden op de 
financiën. Dit is ook nodig richting de toekomst, daar waar het bestuur verwacht verder te moeten 
investeren in het complex. 

Tevens heeft de club haar langlopende schulden verder en versneld weten te verlagen. De club 
heeft €37.000,- extra af kunnen lossen. Hiermee is de schuldenlast sterk afgenomen.

We zijn als bestuur tevreden met deze positieve resultaten en bedanken de vrijwilligers voor hun 
fantastische inzet het afgelopen seizoen.

Fokke Noppert
Penningmeester SC Joure 

Belasting besparen
met SC Joure?

Giften aftrek
Giften aan goede doelen kunt u voor de inkomstenbelasting 
onder voorwaarden aftrekken van uw inkomen. Maar wist u 
dat (periodieke) giften aan SC Joure ook aftrekbaar zijn voor 
de inkomstenbelasting? Een periodieke gift (minimaal 5 
jaar) kan worden vastgelegd bij notariële akte of 
onderhandse akte die voldoet aan alle voorwaarden.

Besparing inkomstenbelasting: een gift aan een vereniging
Een periodieke gift aan SC Joure is geheel aftrekbaar, omdat 
SC Joure voldoet aan alle voorwaarden! De enige voorwaarde 
vooraftrekbaarheid waar u zelf invloed op heeft is: Er moet 
sprake zijn van een periodieke gift vastgelegd zijn in een 
notariële- of onderhandse akte die voldoet aan alle  
voorwaarden en een minimale duur heeft van 5 jaar.

Besparing schenk- of erfbelasting
Afgelopen jaren heeft SC Joure schenkingen ontvangen  
en is erfgenaam geweest in een nalatenschap. Wat velen 
wellicht niet weten, is dat SC Joure een z.g. SBBI is.  
SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling.  
Dit betekent dat ontvangen schenkingen, legaten en  
erfenissen vrijgesteld zijn van heffing: Schenk- of  
Erfbelasting. En dat scheelt maar liefst 30 of 40% 
afhankelijk van de hoogte van de ontvangen schenking, 
legaat of erfenis! 

Voorbeeld 1                                                                                                                                            
Als iemand € 20.000 aan SC Joure schenkt, dan krijgt 
SC Joure ook daadwerkelijk € 20.000. Zou SC Joure geen 
SBBI zijn dan zou er “slechts” € 14.000 zijn ontvangen 
omdat er 30% schenkbelasting moet worden betaald. 

Voorbeeld 2                                                                                                                                             
SC Joure is bij testament benoemd tot enig erfgenaam. 
Na aftrek van alle kosten blijft er een saldo over van 
€ 200.000. Omdat SC Joure een SBBI is wordt er ook 
daadwerkelijk € 200.000 ontvangen. Was SC Joure geen 
SBBI dan zou er netto € 132.473 ontvangen zijn omdat 
er erfbelasting betaald zou moeten worden (30% van  
€ 124.727 = € 37.418 en 40% van € 75.273 = € 30.109).

Als u SC Joure een bedrag zou willen schenken of op wil 
nemen in uw testament, dan kunt u zelf aangeven waaraan 
u het geschonken deel zou willen besteden. 

Wensen SC Joure
SC Joure heeft nog vele wensen om ons prachtige sport-
park “de Hege Simmerdyk” nog verder te optimaliseren. Om 
er enkele te noemen: we willen z.s.m. de wekelijkse parkeer-
problemen oplossen door uitbreiding van de mogelijkhe-
den. Ook willen we de trainingsmogelijkheden verbeteren 
en ons complex verduurzamen door het aanbrengen van 
LED verlichting rond de velden. 
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande behoefte aan 
een nadere uitleg? 

U kunt contact opnemen met uw eigen notaris of 
Harry de Wolff, bestuurslid algemene zaken van SC Joure 
(tel. 06-10466792)

SHIRTJE RUILEN
Vlak voor de wedstrijd SC Joure 1 - Be Quick Dokkum 1 op 19 

oktober 2019 (1-0 winst), wilde de KNVB graag ‘shirtje ruilen’. 

De KNVB bestaat dit seizoen 130 jaar en dat willen ze vieren 

door in Zeist de shirts van alle voetbalverenigingen feestelijk 

te gaan presenteren. In deze ruil hebben wij van de KNVB een 

fraai jubileumshirt ontvangen.

SPORTSPREEKUUR
De competitie is inmiddels weer in volle gang! Het kan echter gebeuren dat je geblesseerd 

raakt en dat is voor zowel jou als je team balen. Een blessure kan ontstaan door, óf een 

acuut traumatisch moment (je gaat door je enkel) óf een niet-traumatisch moment 

(meestal overbelasting van weefsel). Zodra een acute blessure ontstaat moet je vaak 

gedwongen rust nemen. Een overbelasting blessure ontstaat daarentegen vaak 

sluimerend. Op een gegeven moment krijg je zo veel last dat je ook dan gedwongen wordt 

tot het nemen van rust. Mocht je twijfelen hoe het ervoor staat met de belastbaarheid van je lichaam, dan kan je 

langskomen op het gratis sportspreekuur van Fysio-Actief. Tijdens dit moment word je door een fysiotherapeut beoordeeld 

of verdere behandeling nodig is om je zo snel mogelijk weer fit het sportveld op te krijgen! 

Twijfel dus niet als je pijntjes of andere symptomen ervaart. Het is gratis en we helpen jou graag!

Op de foto KNVB ambassadeur Hans Hak 
naast voorzitter Roelf Kok
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 W W W. Z A N D S T R A S P O R T. N L

 W W W. Z A N D S T R A S P O R T S N E E K . N L

 Komt hier  
 uw  
 advertentie?  

Anno ter Heide en Jan Lubbers hebben sinds kort een nieuwe rol binnen SC Joure. Ondanks dat zij nog maar net 
begonnen zijn met hun “werkzaamheden”, willen we ze graag wat meer laten vertellen over hun bezigheden.
We stellen ons eerst, voor wie ons nog niet kent, even voor.  

Wij zijn Jan Lubbers en Anno ter Heide. We hebben beide 
een voetbalverleden bij SC Joure. Jan heeft gespeeld bij 
de ZO 1 en Anno bij de ZM 1. Dit is echter al heel wat jaren 
geleden… Toen onze kinderen bij de F-pupillen gingen 
voetballen werden we leider/trainer van deze groep, een 
fantastische tijd. 

Samen zijn we later een aantal jaren trainer geweest van de 
B1 (nu JO 17) en de A1 ( nu JO 19). We hebben trainers-
cursussen gevolgd, omdat we geïnteresseerd zijn in het 
voetbalspel. Nu spelen Jakob (zoon van Jan) en Jelte (zoon 
van Anno) bij de ZM 1 en Tjalling (zoon van Jan) bij de ZO 1. 
Vorig jaar werden we door Geert Jan Haringsma en Richard 
Elsinga gevraagd of we iets voor de club zouden willen 
doen. Het SC Joure hart klopt bij ons altijd en na even te 
hebben nagedacht hebben we ingestemd.

Heel veel zaken zijn goed geregeld bij de club en het is  
fantastisch dat er iedere zaterdag en zondag zoveel  
vrijwilligers bezig zijn voor onze mooie vereniging. 
Er is ons gevraagd om contact te onderhouden met de 
selectietrainers van de JO 13 t/m de JO 19 en hen daar waar 
nodig te ondersteunen. Ook willen we, indien mogelijk, een 
herkenbare speelstijl bewerkstelligen. We proberen om de 
verschillende leeftijdsgroepen (selectieteams) op eenzelfde 
manier (speelwijze) te laten voetballen. Bij veel clubs staan 
prachtige jeugdplannen op papier die echter op de plank 
blijven liggen, dat is jammer.

Wij kiezen voor een meer praktische insteek. We hebben 
gesprekken gevoerd met alle trainers  die betrokken zijn 
bij de selectieteams binnen SC Joure en hen gevraagd wat 
er goed gaat binnen de club en wat er beter kan. Op basis 
van deze gesprekken en onze eigen ideeën  hebben wij een 
plan gemaakt en gepresenteerd aan de diverse 
selectietrainers. 

Samen zijn we bezig met:
• Het  ontwikkelen van een herkenbare speelstijl binnen de 

selectieteams van de JO 13 tot en met de JO 19;
• Het stellen van doelen binnen elke leeftijdsgroep en het 

werken aan deze doelen (leerlijnen);
• Het in periodes werken (trainen en tijdens wedstrijden) 

aan onderdelen van de doelstellingen;
• Het zorgen voor een opbouw binnen de opleiding.  

Wat geleerd wordt binnen de leeftijdsgroep JO 13,  
voortzetten en uitbreiden bij de JO 15 enzovoorts;

• Het met elkaar (trainers) bespreken, evalueren en bewaken 
van deze doelstellingen;

• Het eventueel bijstellen van de doelstellingen;
• Het komen tot een betere samenwerking tussen de  

trainers zodat die elkaar kunnen versterken;
• Het verbeteren van de technische vaardigheden van de 

spelers. We vinden dat een goede basistechniek nodig is 
om goed te kunnen voetballen. 

• Het opnieuw opstarten van wedstrijden voor spelers onder 
23 jaar. Het spelen van een aantal wedstrijden met spelers 
jonger dan 23 jaar, dit zijn spelers van de eerste elftallen 
aangevuld met junioren. Doel is om de junioren kennis te  
laten maken met het seniorenvoetbal en komen tot meer 
samenhang tussen de junioren en senioren. Het team 
wordt geformeerd door een commissie, in overleg met de 
trainers;

• Het maken van een plan voor talenten binnen de club.  
We willen nl. graag talentvolle spelers behouden voor de 
club. We zijn bezig dit plan vorm te geven;

• Het beter in beeld krijgen van goede spelers die -nog- niet 
in een selectieteam spelen.

Uitgangspunten binnen de selectieteams zijn: 
• Opleiden is belangrijker dan winnen
• Plezier staat voorop, maar we willen wel beter worden
Zoals jullie lezen zijn het veel zaken waaraan aandacht moet 
worden besteed, maar met elkaar gaan we dit vast voor 
elkaar krijgen. Samen gaan we de uitdaging aan!

Nog beter 
presteren

met eigenjeugd?
Een uitdaging...
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Sportclub Joure
Sportpark de Hege Simmerdyk
Hoge Zomerdijk 5 Consul:
8501 ES, Joure Henk de Wolf
Clubhuis: 0513-412145 consul@scjoure.nl

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

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

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

Overige contactpersonen:
Wat Wie Mail
Algemeen bestuur Ymie Stenekes secretariaat@scjoure.nl
Commissie Voetbal Johan-Paul Yntema voetbalcommissie@scjoure.nl
Commissie Korfbal Klaas Visser korfbalcommissie@scjoure.nl
Commissie Activiteiten Gerda van der Meer activiteitencommissie@scjoure.nl
Commissie Kantine Peter Dirksen kantinecommissie@scjoure.nl
Commissie Communicatie Sjoerd-Jaap Wynia communicatiecommissie@scjoure.nl
Commissie Vertrouwen Douwe Zwaga vertrouwenscommissie@scjoure.nl
Commissie Sponsoring Fokke Noppert sponsorcommissie@scjoure.nl
Commissie Toernooi Bert Lems toernooicommissie@scjoure.nl
Commissie Materialen Johannes Elgersma materiaalcommissie@scjoure.nl
Commissie Bouw Jan Semplonius bouwcommissie@scjoure.nl
Commissie Duurzaamheid Gerd van Os duurzaamheidcommissie@scjoure.nl
Beschrijving commissies Website SC Joure https://www.scjoure.nl/197/commissies/
Scheidsrechters-coördinator Jarno Bosch voetbalscheidsrechters@scjoure.nl
Voetbal senioren Zondag Sjoerd Brattinga seniorenzondag@scjoure.nl
Voetbal senioren Zaterdag Johan-Paul Yntema seniorenzaterdag@scjoure.nl
Voetbal junioren Carsten Weißflog junioren@scjoure.nl
Coördinator JO-8, 9 en 10 Gerben Veenstra pupillenonderbouw@scjoure.nl
Coördinator JO-11, 12 en 13 Sander Wynia pupillenbovenbouw@scjoure.nl
Voetbal pupillen mini's Josée Portena minis@scjoure.nl
Voetbal vrouwen/meiden Meino Bleeker vrouwen@scjoure.nl
Voetbal keepers Jan Arjen Kooi keepers@scjoure.nl
Voetbalschool Ruben Beeksma voetbalschool@scjoure.nl
Passend voetbal Jan Kuipers passendvoetbal@scjoure.nl
Penningmeester Fokke Noppert penningmeester@scjoure.nl
Stage-coördinator Tineke Kuindersma stage@scjoure.nl
Redactie clubblad Sjoerd-Jaap Wynia redactiedespil@scjoure.nl
Wedstrijdcatering Ettjen Lems wedstrijdcatering@scjoure.nl
Club van 100 Daniël Bosma clubvan100@scjoure.nl

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

CONTACTGEGEVENS SPORTCLUB JOURE, 2019-2020

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

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

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

AFSCHEID MARJA V/D WERF

Na 20 jaar een ranja/thee koppel te zijn geweest, heeft Marja v/d Werf 

aangegeven te willen stoppen met schenken. Jammer, maar begrijpelijk. 

Gea de Jong is gebleven en schenkt nu met haar man Jan. Hopelijk blijven  

ze nog een aantal seizoenen.

Marja bedankt voor de ontelbare bekertjes ranja en thee!

Joure Midweek 1 

behaald kampioenschap
De korfballers van Joure Midweek 1 zijn in de najaars-

competitie overtuigend kampioen geworden. Waar we de 

afgelopen seizoenen op het veld vaak dezelfde gelijkwaardige 

tegenstanders troffen leek er op voorhand in de poule  

met Drachten, Invicta/Frigro en Pallas’08 kans op het  

kampioenschap, zo gaf onze fanatieke trainster/coach  

Paulien Bijma aan bij de voorbespreking op de eerste  

wedstrijd. Vanwege de zwangerschap van een van onze  

dames was het voorafgaand aan het seizoen nog een puzzel 

om het team volledig bezet te krijgen. Door de aanmeldingen 

van Sietske van Dalen, Jisca Otter en Marjan Otter hadden  

we echter zomaar drie nieuwe dames!

De eerste twee wedstrijden werden overtuigend gewonnen 

met 16-8 en 16-7. In de 3e en 4e wedstrijd moesten we  

aantreden tegen Drachten. Dit is in het vorige seizoen een  

gelijkwaardige tegenstander gebleken. Op de avond voor 

Jouster Merke speelden we de beste wedstrijd van het seizoen, 

die we met liefst 19-5 wisten te winnen in Drachten. Een week 

later in Joure konden we thuis tegen deze ploeg al kampioen 

worden. Drachten kwam met een sterkere ploeg en maakte het 

ons in het begin van de wedstrijd een stuk moeilijker.  

Desondanks een 14-7 overwinning. De champagne kon 

worden ontkurkt! De laatste twee wedstrijden leverden een 

12-8 en 18-6 overwinning op. Met liefst 95 doelpunten in zes 

wedstrijden een zeer sterke competitie voor de midweek.

We gaan ons nu opmaken voor de zaalcompetitie. Als de 

conceptindeling hetzelfde blijft, treffen we een aantal ploegen 

uit district Oost. Onder meer ploegen uit Zwolle, ’t Harde en 

Kampen. Hopelijk ook dan een leuke competitie met goede 

resultaten.
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