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Het nieuwe seizoen is begonnen…..
Beste speler, vrijwilliger of supporter van SC Joure,

Het seizoen is weer begonnen en de vakanties zijn voor de meeste mensen voorbij. Ik hoop
dat je hebt genoten van de vrije tijd en dat je nu weer zin hebt om te gaan voetballen of
korfballen.

We hebben in juni een prima slottoernooi gehad. Door de harde wind op zaterdag was het
druk in ons clubhuis en bleef het tot in de late uurtjes heel gezellig. En daarna werd door de
toernooicommissie ook het voetbaltalententoernooi voor JO13-1 georganiseerd. Er deden
teams mee uit het hele land, (zelfs uit Brabant en Zeeland) en het was een mooie, positieve dag.

In dit nieuwe seizoen zijn er ook veel nieuwe teams. Ik hoop dat je in een leuk team zit en
dat je met veel plezier gaat sporten. Plezier is het allerbelangrijkste en het is ook top als er
goed gespeeld wordt.

We zijn ook benieuwd hoe de selectieteams gaan presteren. Zaterdag 1 gaat dit seizoen in
met een nieuwe hoofdtrainer, Dick Schuurman en een nieuwe assistent-trainer, Jonne
Boonstra. Ze spelen 2e klasse in een spannende competitie met goede tegenstanders. Voor
ZO 1 wordt het ook een bijzonder seizoen: een nieuwe hoofdtrainer, Jan Stuiver en
gepromoveerd naar de 4e klasse, dat belooft wat. Korfbal 1 is vorig seizoen als derde
geëindigd, heeft dezelfde hoofdtrainer en gaat dit jaar proberen te promoveren.

In deze Spil staan we ook stil bij het plotselinge overlijden van Renate Postma-de Vegt in juli.
Ze is helaas slechts 72 jaar geworden en ze is jarenlang met haar man Joop hét gezicht
geweest in onze kantine. Op een vrolijke en doortastende manier hebben ze ons clubhuis
geleid. We wensen Joop, de kinderen en de kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Ook in deze Spil aandacht voor Passend voetbal, ook wel G-voetbal genoemd. We zouden
graag een aantal nieuwe spelers bij ons team erbij willen hebben. Daarom hebben we een
poster en leaflet ontwikkeld om nieuwe te spelers te interesseren er bij te komen. Ken je
iemand die bij ons past, geef het dan door, hij of zij is van harte welkom! Mail dan naar
passendvoetbal@scjoure.nl.

Ik wens je een heel mooi en gezellig seizoen toe. Veel plezier met het sporten, je vrijwilligers-
werk of het ondersteunen van onze club. En veel leesplezier met deze nieuwe Spil!

Met vriendelijke groeten,
Roelf Kok, voorzitter

PS. Volgend jaar bestaat SC Joure 100 jaar! We gaan dit uitgebreid vieren, wil je meedoen of
heb je ideeën, mail dan naar secretariaat@scjoure.nl.
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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
Vrijwilliger uitgelicht 

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot barmedewerker, van trainer 
tot commissielid of scheidsrechter. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Dit geldt ook voor SC Joure. Het kan niet 
vaak genoeg worden gezegd, dat er binnen de sportclub zeer veel waardering is voor deze vrijwilligers. Daarom aandacht
voor hen in iedere Spil, in de rubriek: ‘Vrijwilliger uitgelicht’.  In deze editie ruimte voor Piet Veenstra.

Voor de vorige editie van het clubblad had ik, 
Piet Veenstra, mijn bijdrage als vrijwilliger voor het clubblad 
al in moeten leveren. Maar ja, je gaat op een avond naar 
een voetbalwedstrijd van SC Heerenveen tegen VVV en op 
de terugweg krijg je een kat in het voorwiel en vlieg je over 
de kop en kom je terecht in het UMCG. Daarna ook nog een 
tijdje in ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen en het 
revalidatiecentrum te Beetsterzwaag. Gelukkig is één en 
ander goed afgelopen en ben ik in staat om mijn gewone 
leven weer op te pakken.

Ik ben geboren in Kolderwolde en via Nijega(H.O.) en Grou, 
zijn we in 1977 terecht gekomen in Joure. We woonden hier 
nog niet zo lang toen Herman Schmit, de conciërge bij ons 
op school, vroeg of ik ook iets voor SC Joure wilde doen. 
Dat leek me wel wat en de volgende dag stond voorzitter 
Jan Heijda al op de stoep. Hij vroeg of ik belangstelling 
had voor een bestuursfunctie. Door ja te zeggen heb ik 
onder leiding van Jan Heijda, Jan Wagenmakers en Sjoerd 
Zwerver in het bestuur gezeten. Daarna nog een poos deel 
uitgemaakt van de actie-commissie o.l.v Gjalt Bergsma en 
nog enkele jaren leider geweest van de F-pupillen. 
De laatste jaren helpen we als oud-korfballers bij het  
maandelijks schoonmaken van de kantine. Even gezellig 
bijkletsen en daarna even poetsen. Verder heb ik me  
aangesloten bij de verkeersregelaars. Een groep  
enthousiaste mensen die regelmatig helpen het verkeer in 
goede banen te leiden en daarbij een behoorlijke financiële 
bijdrage leveren aan SC Joure.

Je ziet ons regelmatig langs de weg in Joure als er  
activiteiten plaatsvinden zoals: De romantische markt,  
de ballonfeesten, def akkeloptocht, Vroem, de  
grasbaanraces, de boerenbruiloft en straks weer met de 
Jouster Merke met ongeveer 35 mannen/vrouwen.

Ook buiten Joure worden we regelmatig gevraagd.  
Zo waren we dit jaar te vinden bij de koningspelen in  
Lemmer, het Dickensfeest in Lemmer, Skûtsjesilen in  
Lemmer, Woudsend en Sloten, Brêgepop Scharsterbrug,  
de Rabo fietstocht Gorredijk, de wandeltocht Sneek,  
Beachrock St Nicolaasga enz.. Lijkt dit jou ook wat? Dan kun 
je, je altijd aanmelden bij Gerda van der Meer of Douwe 
Douma.  Er kunnen altijd meer vrijwilligers bij. Tot slot: Als 
ik op woensdag mijn kleindochter naar de voetbaltraining 
breng, zie ik Martijn Zwaga in de functie van voetballeider. 
Hierbij vraag ik Martijn om iets te schrijven over het wel een 
wee van een voetballeider in de volgende Spil.

Piet Veenstra
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Impressie 
Slottoernooi en VTT toernooi 

op respectievelijk 8 en 15 juni

100 jaar SC Joure
Plaatjesactie SC Joure 

SC Joure gaat samen met Jumbo Supermarkten weer een unieke actie doen waar we straks weer heel trots op kunnen zijn. 
Er wordt een prachtig plaatjesboek gemaakt in het kader van het 100-jarig bestaan van SC Joure in maart 2020. In dit boek 
hopen we alle actieve jeugdspelers voetbal, de spelers van ZM 1 en ZO1 en alle actieve korfbalspelers te vereeuwigen.  
Ook is het de bedoeling dat er een aantal speciale plaatjes worden gemaakt, die te maken hebben met de geschiedenis 
van SC Joure. Dit laatste maakt het dan helemaal tot een uniek verzamelalbum.

Uitleg van de actie:
De actie zal begin 2020 plaatsvinden en ongeveer acht 
weken duren. Binnen die periode is het mogelijk om de 
gehele plaatjesserie van SC Joure bij elkaar te sparen door 
regelmatig boodschappen te doen bij de Jumbo in Joure. 
Bij iedere €10,- aan boodschappen krijgen klanten van de 
Jumbo een setje plaatjes. Om alle plaatjes te kunnen maken 
zal er op een tweetal zaterdagen in oktober een fotograaf 
aanwezig zijn op het complex bij SC Joure.  
Alle jeugdspelers voetbal, spelers van ZM1 en ZO1 en alle 
actieve korfbalspelers, komen individueel op de foto.  
Van de overige seniorenteams voetbal wordt alleen een 
teamfoto gemaakt. Hier wordt een strak schema voor  
opgesteld, zoveel mogelijk rekening houdend met de  
wedstrijdschema’s. Het is niet verplicht om op de foto  
te gaan. Door op de foto te gaan geeft u expliciet  
toestemming om de foto van uzelf of uw kind in het boek 
te laten opnemen. SC Joure wordt eigenaar van de foto’s 
(niet de Jumbo). Zonder akkoord van ouder/verzorger  
of lid, geen foto. Zie ook de specifieke toestemmingsinfo 
die in de loop van september naar de leden wordt  
verstuurd.

 

Samenvattend:
- Individuele voetbalplaatjes van alle jeugdspelers voetbal,  
 spelers ZM1 en ZO1 en alle actieve korfbalspelers.
- Teamplaatje van alle overige seniorenteams voetbal.
- Speciale plaatjes: 100 jaar SC Joure.
- Gratis pakje voetbalplaatjes bij iedere 10,- euro besteding  
 bij Jumbo Joure, begin 2020, gedurende acht weken.
- Er komt een ruilmiddag in de kantine van SC Joure om  
 het boek vol te maken. Datum en tijdstip volgen later. 
- Op twee zaterdagen in oktober worden de foto’s  
 gemaakt. Dit schema volgt later en wordt via de site,  
 social-media en de teamleiders verstrekt.
- De foto is niet verplicht. Ieder lid krijgt in september een  
 toestemmingsbrief. Deze getekende toestemming is  
 nodig om op de foto te kunnen komen.  
 Zonder toestemming, geen foto!

We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelname 
voor deze mooie actie! Nadere info volgt!
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Nieuwe trainersstaf ZA1
Met de start van het nieuwe voetbalseizoen dient zich bij de A-selectie van de zaterdag dit jaar bijna een geheel 
nieuwe trainersstaf aan. Toch zijn het allemaal geen onbekenden binnen SC Joure. 

Hoofdtrainer Dick Schuurman is als pupil bij SC Joure 
begonnen met voetballen. Tot en met de B-junioren, want 
daarna kreeg hij de kans om bij de jeugd SC Heerenveen te 
voetballen. “Ik heb er uiteindelijk twee jaar in de A1 en een 
jaar in het 2e elftal gespeeld. Daarna ben ik overgestapt 
naar VV Heerenveen en vervolgens naar VV Sneek. 
Toen wilde ik gaan afbouwen bij SC Joure”. Dat pakte  
anders uit dan verwacht: “Met Bert Hollander als trainer  
zijn we in een paar jaar vanuit de tweede klasse omhoog 
geklommen naar de hoofdklasse”.  Toen SC Joure nog 
tweedeklasser was zorgde het team voor stunts in de 
districtsbeker door het verslaan van o.a. Cambuur en 
Harkemase Boys. “Veel mensen binnen SC Joure zullen zich 
de thuiswedstrijd tegen FC Groningen nog wel kunnen 
herinneren”. Al met al een prachtige tijd. 

Twee maanden na zijn laatste wedstrijd in de hoofdmacht 
van SC Joure ZO1 begon Dick bij SV Oeverzwaluwen 
in Koudum aan zijn eerste serieuze trainersklus. “Ik had 
een paar jaar eerder al mijn trainerspapieren TC3 en TC2 
gehaald, zodat ik die alvast had. Zo ben ik het trainersvak 
ingerold. Bij SC Joure had ik wel al jeugdteams getraind, 
waaronder de B1 en de A1 en ben ik coördinator van de 
E-pupillen geweest”.  De eerste seizoenen als hoofdtrainer 
bij Oeverzwaluwen bevielen goed. “Het is een echte dorps-
club en de lijntjes waren kort. Ik heb er een warm gevoel 
aan over gehouden en ook sportief ging het goed. In het 
eerste jaar werden we direct kampioen. Dat geeft veel  
vertrouwen en weet je dat je goed bezig bent”. Na vervolgens 
twee seizoenen SDS in Easterein, vier seizoenen VV  
Heerenveen (drie promoties en een degradatie:  
“nooit een saai jaar”) volgde in 2014 SC Emmeloord. “Bij SDS 
was er niet zoveel prestatiedrang en had ik wat ‘last’ van de 
populariteit van het keatsen in de regio daar. Bij VV Heeren-
veen was ik met mijn toenmalige trainersdiploma’s nog niet 
bevoegd om te trainen in de eerste klasse en kreeg ik een 
jaar dispensatie, een nadeel van te vaak promoveren. Bij SC 
Emmeloord speelden we in de tweede klasse en heb ik drie 
fijne jaren gehad binnen een erg gemoedelijke vereniging, 
waarbij Jan Arjen het laatste seizoen ook deel uit maakte 
van de trainersstaf”. 

Wel kwam ik erachter dat ook bij tweedeklassers steeds 
vaker om het diploma van TC1 gevraagd werd. Dit heeft me 
uiteindelijk doen besluiten om me in te schrijven voor de 
cursus TC1 bij de KNVB in Zeist waarbij je na het behalen 
van het diploma, training mag geven tot en met het  
hoogste niveau bij de amateurs. Gelukkig werd ik  
toegelaten en vond ik een mooie club om bij stage te 
lopen: Harkemase Boys. Toen onder leiding van een oud 
teamgenoot van me bij SC Joure: Henk Herder. Ook dat 
weerzien was leuk en leerzaam.

Als voorbeelden in de trainerswereld noemt Dick drie  
trainers: Arent Bekhof en Henk de Jong (VV Sneek) en Bert 
Hollander (SC Joure). “Bij die trainers is niet alleen het  
resultaat belangrijk, ze zorgen ook dat de selectie een 
hechte groep is. Het lukt ze om iedereen erbij te houden. 
Zorgen dat de sfeer goed is en iedereen plezier heeft, dat 
wil ik ook graag doen bij SC Joure”. 

Na afgelopen jaar één seizoen trainer van VVI te zijn  
geweest, eveneens een prachtige dorpsclub, keert Dick dit 
seizoen terug op het oude nest, SC Joure. “SC Joure heeft 
me veel gegeven en ik ben erg blij dat ik als hoofdtrainer 
iets terug kan doen. Er staat een goede en ervaren selectie 
en vanuit de jeugdopleiding komen iedere jaar goede spe-
lers door. Ik was al betrokken bij de club als trainer van onze 
twee zoons die hier ook voetballen. Veel jongens met wie ik 
ooit bij SC Joure heb gespeeld bekleden nu een functie 
binnen de vereniging en ik vind het erg leuk om daar  
nu ook onderdeel van te zijn. Samen met de huidige  
trainersstaf kijk ik uit naar de start van het seizoen”.  Over de 
doelstellingen voor aankomende seizoen: “Eindigen in het 
bekende ‘linker rijtje’ en mogelijk mee doen om de prijzen”.

Jonne Boonstra maakt dit jaar zijn debuut als assistent- 
trainer van het eerste elftal. “Ik ben begonnen met voetbal 
toen ik 6 jaar oud was bij Be Quick Dokkum. Tot aan de D’s 
heb ik hier gevoetbald, totdat we verhuisden naar Sneek. 
Daar kon ik spelen in de C1, B1 en A1 van ONS Sneek. Na 
de jeugd kwam ik een half jaar later van de B- selectie in de 
A-selectie en hier heb ik zes seizoenen gevoetbald.  

Daaropvolgend heb ik mijn voetballoopbaan voortgezet 
bij Joure ZA1. Na vijf seizoenen ben ik op 29-jarige leeftijd 
gestopt als voetballer en heb ik een doorstart gemaakt als 
trainer.

Mijn trainersloopbaan is eigenlijk al ruim tien jaar eerder 
begonnen toen ik bij de senioren kwam. Ik was net 18 jaar 
en volgde een opleiding aan het CIOS. Mijn stage mocht 
ik doorlopen bij ONS Sneek en trainde dat jaar de E1, B2 
en A2.  Mijn interesse in het trainerschap was hiermee 
aangewakkerd en ik kreeg steeds meer plezier in het ‘beter 
maken’ van spelers als individu, maar ook om een team te 
creëren dat voor elkaar wil werken, ook als het even niet 
voor de wind gaat. Waarbij het team elkaars kwaliteiten 
leert herkennen en hier ook gebruik van leert maken. 
Vervolgens heb ik twee seizoenen de C1 van ONS Sneek 
getraind. Daarna ben ik even gestopt met training geven, 
omdat ik dit niet kon combineren met de lerarenopleiding 
die ik toen volgde. Toen ik bij Joure kwam voetballen wilde 
ik weer een team training geven en kreeg ik de D2 onder 
mijn hoede. Na de D2 volgden drie seizoenen C1, een  
seizoen B1, een seizoen A1, twee seizoenen B-selectie en 
dit jaar ben ik de assistent-trainer van Joure ZA1”. 

Ook Jan Arjen Kooi is zeker geen onbekende binnen de 
vereniging. Hij is als speler en keeper actief geweest bij de 
jeugd van FC Wolvega. Vervolgens als senior gespeeld bij 
FC Wolvega, De Blesse en uiteindelijke SC Joure zondag. 

Sinds 2008 is Jan Arjen actief als keepertrainer bij SC Joure. 
Hij is daar begonnen met het trainen van de jeugd om 
vervolgens ook aan de slag te gaan bij de A-selectie van 
de zaterdag- en zondag afdeling. Dit laatste heeft hij van 
2015 tot en met 2017 gecombineerd met de functie van 
assistent- en keepertrainer bij SC Emmeloord. Sinds seizoen 
2018-2019 is Jan Arjen ook assistent- en keepertrainer bij 
de ZA1 van SC Joure, algemeen keepercoördinator bin-
nen de club en tevens nog actief bij de keepersschool van 
Sierd van der Berg. “Ik ken Dick en de rest van de trainers-
staf goed en heb erg veel zin in onze samenwerking het 
komende seizoen”.

Johan Hazelhoff bekleedt aankomend seizoen de functie 
van elftalleider. ”Ik ben met voetballen begonnen bij SV 
Argon uit Mijdrecht. Vervolgens ben ik in Joure bij de jeugd 
terecht gekomen en heb ik er heel wat jaren gevoetbald. 
Ik was en ben gek op het spelletje. Ik voetbal nu nog bij de 
35+ groep en ik voetbal bij Haskerland 1 in de zaal. Tevens 
ben ik 15 jaar scheidsrechter geweest bij de KNVB, maar 
sinds dit seizoen ben ik gestopt om mij volledig te richten 
op mijn nieuwe rol bij zaterdag 1 als teamleider. Een erg 
leuke rol die mij goed past. Om met deze technische staf en 
spelersgroep te werken is fantastisch”.
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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. 

Mijn naam is Ruben Beeksma, woonachtig in Joure. De afgelopen vier  
seizoenen ben ik assistent trainer geweest bij de JO15-1 en de JO19-1.  
Daarnaast heb ik het afgelopen seizoen de opleiding UEFA C Youth gevolgd 
en afgerond bij het CIOS. Verder heb ik nagedacht welk vervolg ik aan mijn 
opleiding zou willen geven.  

Door mijn ervaring bij de JO15-1 en de JO19-1, heb ik inzicht gekregen dat er  
meer aandacht nodig is voor de basistechniek van de jeugdspeler in verschillende 
leeftijdscategorieën.  Hierdoor is het plan ontstaan om vanaf dit seizoen te gaan 
starten met de voetbalschool.  Op vrijdagmiddag wordt er met behulp van een 
aantal selectiespelers, wekelijks een techniektraining gegeven. Deze training richt 
zich op de leeftijd vanaf de JO8 t/m de JO13. 

In de training is er extra aandacht op het aanleren van technische vaardigheden  
van de speler. Zo zullen er oefenvormen zijn waarbij onder andere, dribbelen,  
drijven, passeerbewegingen, balaannames, inspelen en de traptechniek veel  
herhaald zullen worden. Op deze jonge leeftijd ontwikkelen spelers zich het snelst 
op het gebied van techniek. Door middel van de voetbalschool ontwikkelen spelers 
coördinatie, balgevoel, beweging en de basistechniek. De snelheid van handelen 
wordt verhoogd en het zelfvertrouwen van de speler neemt toe.
Het doel is het opleiden van technische voetballers en daarbij  
leren de spelers denken vanuit het teambelang. Spelers 
leren om de techniek functioneel te gebruiken. Door de 
ontwikkeling van de basistechniek, creëren spelers tijd  
en ruimte voor zichzelf. Hierdoor kan de speler de  
mogelijkheden van zijn medespelers overzien.  
Een voorbeeld hiervan is dat de spelers leren over de bal te 
kijken waardoor ze meer contact met elkaar krijgen. 
Om dit doel na te streven staat plezier voorop! Vervolgens is 
het een uitdaging voor ons als trainers om dit te stimuleren 
naar motivatie, prestatie en resultaat van de speler.

Ik ben van mening dat deze basisvoorwaarden elkaar  
versterken en dat de voetbalschool op deze manier een 
meerwaarde kan zijn voor de persoonlijke ontwikkeling  
van een speler. 

De
voetbal
school
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Sponsor uitgelicht
Rabobank 

Rabobank nieuwe jeugdsponsor van SC Joure

Met ingang van het seizoen 2019-2020 is Rabobank Sneek Zuidwest Friesland de nieuwe 
hoofdsponsor van de jeugd van SC Joure.

De Rabobank draagt het jeugdvoetbal al jaren een warm hart toe. Voor de komende 3 jaar  
ondersteunt de bank de jeugdafdeling van de club. De overeenkomst is, mede door de inzet van 
Gerd van Os van de sponsorcommissie, tot stand gekomen. SC Joure-voorzitter Roelf Kok is erg blij 
met deze samenwerking.  “De Rabobank is al jarenlang tot volle tevredenheid de bank van de club 
en we vinden het fantastisch dat zij onze jeugd - de toekomst van onze vereniging - als sponsor 
gaat ondersteunen”. 

Karel Hiemstra, Rabobank Regiodirecteur Joure, voegt daaraan toe: ”SC Joure stopt veel energie in 
het jeugdvoetbal. Wij steunen met name de breedtesport, omdat wij het erg belangrijk vinden dat 
iedereen mee kan doen. Daarom ondersteunen wij in het bijzonder de G-afdeling die een echte 
voetbalclinic van SC Heerenveen krijgt aangeboden vanuit het sponsorcontract. We zijn trots om 
hoofdsponsor te mogen zijn van het jeugdvoetbal bij deze mooie club, die als ambitie heeft om 
een sociale vereniging te zijn. SC Joure wil aan iedereen de mogelijkheid bieden om op eigen 
niveau aan sport te doen.” 

Vlnr. Karel Hiemstra (Rabobank), Roelf Kok (SC Joure) en de jeugdspelers Matthijs, Jasper en Dylan.
(Fotografie Jelly Mellema)

NIET ROKEN 
OP DE TRIBUNE 
TIJDENS WEDSTRIJDEN

Tijdens de wedstrijden is het niet toegestaan 
om te roken op de tribune. Wij vragen je  
vriendelijk doch dringend om je hier aan te houden. 

Zie je iemand die tijdens de wedstrijd een sigaret opsteekt, 
spreek hem of haar daar dan op aan. Er hangt ook een 
“verboden te roken” bord. Het is een taak van ons allemaal om 
er voor te zorgen dat een ander geen last heeft van de rook. 
Ook is het niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar 
de tribune. 

Alvast bedankt
Het bestuur

Nieuws vanuit de commissies

KERSTVERLOTING 
20 DECEMBER 2019 

Dit jaar hebben we er wederom voor gekozen om zowel  

alle jeugdteams als senioren erbij te betrekken. 

Alle betrokkenen van zowel afdeling voetbal als korfbal  

krijgen in oktober nadere informatie. 

Groet Actiecommissie 
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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?

Jesse Vermaning, geboren in Joure en 
op zijn 8e verhuisd naar Scharsterbrug 
en momenteel spelend voor PEC Zwolle 
waarmee hij zijn tweede seizoen  
tegemoet gaat. Eerst in de JO17 en  
nu in de JO19. Jesse begon zijn voetbal- 
carrière bij de f’jes van SC Joure.  
Het eerste jaar in de F10, het tweede 
jaar in de F1 onder leiding van Pier de 
Jong en Theo de Leeuw. Jesse was 6 jaar 
toen SC Heerenveen hem in ‘the picture’ 
kreeg en al snel volgde een uitnodiging 
om deel te nemen aan de voetbalschool 
van SC Heerenveen.  
Dit betekende iedere 
woensdagmiddag  
trainen op Skoatter-
wâld en later ook 
op de maandag-
avond. 

Na drie jaar de  
voetbalschool van  
SC Heerenveen met  
succes te hebben 
doorlopen werd Jesse ook 
toegelaten tot de Jeugdopleiding van 
SC Heerenveen. Inmiddels was Jesse 
D-pupil en vanaf dat moment werden er 
ook wedstrijden gespeeld.  

Dit betekende dat er niet meer bij  
SC Joure gevoetbald kon worden,  
maar voortaan in het shirt met de  
pompeblêden van SC Heerenveen, 
waarmee ze in de competitie clubs als 
Ajax, PSV en Feyenoord tegen kwamen. 
Ook de trainingsintensiteit ging daarmee 
omhoog, vier keer per week direct uit 
school richting Heerenveen om daar te 
trainen waarbij er ook wekelijks 1,5 uur 
extra werd getraind in de turnhal van 
Sportstad Heerenveen. “Meer weerstand 
door betere spelers om me heen en meer 

uitdaging op voetbaltechnisch 
gebied”, waren wel de  

grootste verschillen met 
trainen bij SC Joure, 

aldus Jesse. Twee keer 
per jaar vond er een 
gesprek plaats met 
de technische staf 

van SC Heerenveen 
over de ontwikkeling 

gedurende het seizoen. 
Na het laatste gesprek van 

het seizoen kreeg je te horen of 
je het daaropvolgende voetbalseizoen 
weer deel uitmaakt van de selectie. 
Eenmaal B-junior werd de  
trainingsintensiteit ook opgehoogd 

tot zes keer per week trainen waarvan 
eenmaal krachttraining. 

Met school was dit allemaal goed te 
combineren, omdat Jesse inmiddels ook 
in Heerenveen naar school ging, het 
KEI-college, onderdeel van het OSG.  
De reisafstand tussen school en de 
trainingen was dus geen probleem. 
Tevens was er goed overleg tussen de 
begeleiders van SC Heerenveen en de 
coördinatoren van school. 

Uiteindelijk heeft Jesse tot en met de 
1e jaars B-junioren bij SC Heerenveen 
gevoetbald. Want richting het einde van 
het seizoen 2017-2018, kwam er ineens,  
redelijk onverwacht, de mededeling van 
de staf dat Jesse niet was geselecteerd 
voor het daaropvolgende seizoen. Jesse: 
“Dat was op dat moment natuurlijk een 
grote teleurstelling, ik heb het niet zien 
aankomen dat ik ging afvallen.  
Ik stond altijd in de basis en de voort-
gangsgesprekken, tot vier weken voor 
het einde van het seizoen, waren ook 
positief. Ondanks dat ik de laatste twee 
a drie wedstrijden niet in de basis stond, 
kwam het voor mij als een complete  
verrassing dat ik niet door was”.  

Gelukkig volgde daarna al snel een mail 
van PEC Zwolle met de uitnodiging om 
daar als stage-speler een paar keer mee 
te trainen. Jesse greep deze kans met 
beide handen aan en werd uiteindelijk 

daar toegelaten tot de jeugdopleiding.
Inmiddels is Jesse als verdediger een 
vaste waarde van PEC Zwolle. Eerst in de 
JO17 en nu inmiddels in de JO19.  
Ook de combinatie van studeren aan 
het MBO Sport en Bewegen op het 
Landstede College in Zwolle en het 
voetballen gaat prima. Jesse: “Het zijn 
lange dagen omdat ik veel moet reizen, 
maar dat vind ik geen probleem”.

Of er inhoudelijk een groot verschil is 
tussen de jeugdopleiding van PEC  
Zwolle en SC Heerenveen vindt Jesse 
een lastige vraag. “De trainingsintensiteit 
is wel hetzelfde, ook hier trainen we zes 
keer per week. Misschien dat we bij PEC 
Zwolle iets meer aandacht besteden 
aan het positiespel”. Als hoogtepunt in 
zijn nog jonge carrière noemt Jesse het 
kampioenschap van afgelopen seizoen 
met PEC Zwolle. Daarmee eindigde PEC 
Zwolle JO17 vòòr SC Heerenveen JO17.
Toekomstambities zijn er ook: “Ooit 
debuteren in het eerste elftal van PEC 
Zwolle en vandaar uit verder zien wat 
de toekomst gaat brengen”. Als SC Joure 
kunnen we in ieder geval trots zijn op 
de prestaties tot nu toe en misschien 
zien we Jesse ooit nog weer eens spelen 
in het groen witte tenue op de Hege 
Simmerdyk. 

TALENTEN SC JOURE 
NU BIJ ANDERE CLUBS:

 Jesse 
 vermaning 

 “ Ooit debuteren  
 in het eerste  
 elftal van  
 PEC Zwolle “ 
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Wie zijn onze
jeugdleden
Bij SC Joure sporten honderden jeugdleden, jongens en meisjes. Iedere Spil stellen we een aantal aan jullie voor. 
In deze editie 2 leden vanuit Passend voetbal SC Joure, Kyra en Xamira.

Naam:  Kyra de Wolff
Leeftijd:  19 jaar
School:  Ik zit niet meer op school
Hobby naast SC Joure:  Zwemmen

Favoriete muziek:  Marco Borsato
Favoriete game(s):  Doe ik niet aan
Favoriete website(s): YouTube
Wat wil je later worden:  Gelukkig oud worden en gezond blijven
Speelt bij SC Joure in:  G-voetbalteam
Welke Positie:  Verdediging
Wie is/zijn je trainer(s)/Coache(s):   Jan, Dennis en Pieter
Favoriete club(s):  Ajax en ik heb een seizoenkaart  
 van SC Heerenveen
Favoriete speler(s):  Frenkie de Jong
Leukste moment bij SC Joure:  Als we samen spelen
Nog een tip voor SC Joure?  Dat SC Joure er beter achteraan gaat  
Wat mis je? Wat kan beter?  om voor ons een goede zaal te vinden  
 in de winter. De laatste twee jaar  
 hebben we geen plek gehad.

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

Xamira Wierda 
13 jaar
Mr. Duisterhoutschool Heerenveen
Eredivisie G-voetbal voor SC Heerenveen, 
waar ik snel voor mag voetballen 
Rap muziek 
FIFA 2019
YouTube
Profvoetballer
G-voetbalteam
Overal
 Jan, Dennis en Pieter
Borussia Dortmund en 
SC Heerenveen
Marten de Roon en Marco Reus
Scoren
Hopelijk komen er snel meer spelers

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!

17



Colofon
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KORFBALKAMP
Bakkeveen 
Op vrijdag 28 juni was het zover. Na een mooi korfbalseizoen waren  
de korfballers en korfbalsters toe aan wat ontspanning en leuke  
activiteiten op het korfbalkamp in Bakkeveen.

Bij aankomst moest er eerst een slaapplek worden gevonden en hierna 
werd het terrein verkend. Om 23:00 uur werd iedereen in groepjes naar 
het bos gebracht en werd daar een Cluedo variant gespeeld. Bij terug-
komst werden er daarna nog lang spelletjes gespeeld in de zaal.
 
Nadat iedereen zaterdagochtend weer wakker werd, na een zeer korte 
nacht, was het tijd voor het ontbijt. Nouja wakker werd, wakker werd 
gemaakt door harde muziek zoals dat gaat op een kamp! In de ochtend 
was het tijd voor ouderwets levend Stratego en jong & oud speelde 
fanatiek mee. ‘s Middags werden er wateractiviteiten gehouden en dat 
was ook wel nodig op deze warme dag. Sommigen kregen zoveel  
water over zich heen dat het eerder leek of ze een duik in de  
Bakkeveenschevaart hadden genomen. 

Na een heerlijke BBQ was het tijd voor de pubquiz. Hedendaagse  
vragen gecombineerd met vragen over vroeger maakten de quiz  
interessant voor iedereen. Al met al een erg geslaagd kamp waar  
nog veel over is nagepraat!

Vooruitblik 
KORFBALSEIZOEN
Na een goed seizoen 2018/2019, waarin drie teams kampioen werden, 
is het nu tijd om vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen dat voor de 
deur staat. De meeste teams zijn in de basis gelijk gebleven, wat  
betekend dat er voortgebouwd kan worden op datgene wat vorig 
seizoen geleerd is. 

Het 1e en tweede team, dat tot drie keer toe op een derde plek is  
geëindigd, hoopt nu wel de stap naar de bovenste trede te kunnen  
maken. Wederom zal dit gebeuren onder de bezielende leiding van 
René Zuil, die opgaat voor zijn tweede seizoen bij SC Joure 1.  
Het tweede zal ook dit jaar worden gecoacht door Paulien Bijma. 

De midweek en het derde kunnen op routine ver komen, maar zien nu 
ook een verdere verjongingsslag, onder andere door zwangerschappen. 
Tenslotte de jeugd, zij hopen ook dit jaar weer hun mannetje/vrouwtje 
te staan en misschien ziet u in de volgende Spil wel weer een nieuwe 
kampioen voorbijkomen! Houdt voor het volledige korfbalprogramma 
ook Instagram en Facebook in de gaten!

Column
Tussen
de palen
Tijdens de vakantieperiode komt de 
mens vaak helemaal tot rust. Ineens is 
er dan tijd om een goed boek te lezen. 
De boekenkast wordt doorgespit en 
een vracht boeken vindt hun weg naar 
de koffer. Zo las ik deze vakantie  
Ventoux van Bert Wagendorp.  
Het boek ging over de mythische berg, 
vriendschappen maar ook over  
toevalligheden, want het leven kan 
raar lopen. Klaas Visser bedwong in 
mei een berg, niet de Galibier of Tour-
malet, maar u raadt het al: de Mont 
Ventoux. 
Een andere bijzondere gebeurtenis 
deed zich ook voor afgelopen zomer.  
Ik belde de zoon van een van de 
oprichters van KV de Jouwer, de 
vereniging die later is opgegaan in SC 
Joure. Mij was ter ore gekomen dat hij 
nog materiaal had uit de begintijd van 
de club. Zijn ouders hadden toevallig 
naast mijn geboortehuis gewoond en 
ik kwam geregeld bij ze over de vloer. 
Plotseling zei de zoon: “Woonde jij 
vroeger naast mijn ouders?” Ik zei: “Ja”. 
Waarop ik vroeg: “Je hoort de stem van 
mijn vader zeker?” En inderdaad, het 
was of hij de voormalige buurman van 
zijn ouders hoorde praten.
Dit verrassende gesprek staat symbool 
voor hoe SC Joure is. De club is niet  
alleen verweven met veel Jousters, 
maar ook Jousters om utens.  
De ontdekking dat iemand ook lid van 
de club is geweest of op een andere 
manier een connectie er mee heeft  
gehad, geeft direct een nieuwe  
dimensie aan de ontmoeting.  
Waardoor er nog lang gepraat kan 
worden over “onze club”. 
Tot slot, ik begin weer in een nieuw 
boek want het is veel te jammer om 
pas tot een vakantie te wachten om 
weer in een nieuw exemplaar te 
beginnen. Mocht iemand Ventoux nog 
willen lezen, dan kan ik hem bij Anne 
en Lies achter de bar neerleggen.

MH

Tour du ALS
De Tour du ALS op 29 mei 2019 was een onvergetelijke belevenis. Als team 
De Jouwer, met nog 79 andere teams, de strijd aangaan op de Mont Ventoux 
onder het motto ‘samen trappen we ALS de wereld uit‘. Ik wil namens het hele 
team De Jouwer, iedereen heel hartelijk bedanken die heeft meegewerkt aan de 
prachtige acties bij de kampioenswedstrijd van SC Joure 1 (zondag) ten bate van 
de Tour du ALS. Ruim 1100 euro! Fantastisch wat een opbrengst! Heel speciaal is, 
dat de opbrengst van de zondag-actie letterlijk in Frankrijk is gebracht door  
Bareld Bijma en Lourens Bergsma. Ook wil ik graag de leden en betrokkenen van 
SC Joure bedanken, die ons sponsoren voor het onderzoek naar ALS. 
Team de Jouwer heeft al meer dan 29.500 euro aan bijdragen ontvangen.  
Wat is het prachtig de warmte te ervaren van mensen van de club waar je al  
jaren lid van bent.

Hartelijke groet,
Klaas Visser
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GEVONDEN 
VOORWERPEN:

Wie heeft op het Slottoernooi zijn winterjas laten liggen? 
Donkerblauw met capuchon Maat M/L. 

Ook is blijven liggen: 
Een Nike sweater met capuchon, kleur legergroen, maat S.
En een Trainingsbroek Lotto, zwart, maat XL.

Inlichtingen Tineke Zoetendal, tel. 413563.

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 2019. 
Ingezonden stukken graag mailen voor 15 november 2019.

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

Yn memoriam 
RENATE POSTMA
Joop en Renate Postma waren als beheerdersechtpaar bij SC Joure actief van 1995 
t/m 2012 en hebben hun taken (en veel meer dan hun taken) tot volle tevredenheid 
uitgevoerd.

Hoewel Joop meer de “frontman” was en Renate haar capaciteiten in de keuken ten 
toon spreidde, was zij toch nadrukkelijk de drijvende kracht in de kantine. Daarnaast 
was zij altijd in voor een praatje met de vele bezoekers van de altijd gezellige SC Joure 
kantine. Ook voor alle vaak nog jonge kinderen maakte ze altijd tijd vrij voor een 
babbeltje, ze was als een mem voor de jeugd, niet alleen voor die van SC Joure maar 
ook van de bezoekende clubs. Ook als Joop eens “over enthousiast” was kwam Renate 
even langs om met Joop te praten. Renate hield heel erg van de gezelligheid en de 
gesprekken met de vele gasten, waaronder de “zesuurhoek”. Na hun SC Joure tijd bleef 
Renate nog lang meedraaien in de vrijwilligersgroep van de kantine en stond Anne en 
Lies met raad en daad ter zijde.

Renate en Joop zijn voor de grote SC Joure familie altijd een baken van rust  
geweest en ook in voorkomende gevallen een vraagbaak, soms ook bij delicate  
privé omstandigheden. 

We zullen ons Renate blijven herinneren als een enthousiaste, betrokken lieve  
beheerster van de SC Joure kantine. Namens heel SC Joure condoleren we Joop  
met het verlies van zijn Alles en wensen hem en de kinderen heel veel sterkte  
met dit verlies.
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GRATIS 
3D ONTWERP! 
Kom langs en neem uw badkamermaten mee!
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DE KEUZE IS REUZE
ÉN VOOR DE SCHERPSTE PRIJS!
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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

Stefan Boersma deed deze zomer mee aan het WK 
CP-voetbal in het Spaanse Sevilla. De doelman speelt 
bij SC Joure komend seizoen in het derde elftal op de 
zaterdag en behoorde in 2016 tot de paralympische 
Oranje-ploeg. Aan het toernooi deden zestien landen 
mee. Nederland was ingedeeld in de poule met  
Rusland, Canada en Thailand. 

Succesvol was het toernooi helaas niet. De eerste wedstrijd 
tegen Canada verliep moeizaam. Stefan hield de ballen 
goed uit het doel. Uiteindelijk wonnen de Nederlanders 
met 3-0. Daarna werd er nog gewonnen van Thailand 
met 3-0.  Het was één van de weinige lichtpuntjes. Tegen 
Oekraïne hadden ze geen schijn van kans. In de eerste 18 
minuten stond de Nederlandse ploeg al 5-0 achter. ‘Ook 
tegen Iran hebben we kansloos verloren. We konden geen 
tegenstand bieden.’ Uiteindelijk wonnen ze 2 wedstrijden 
en verloren ze er 4. Stefan had de hoop om op het toernooi 
op de vijfde of zesde plaats te eindigen, maar het zat er niet 
in. ‘Ik vind het jammer dat het zo is gelopen. We kunnen wel 
meer, maar het kwam er niet uit tijdens de wedstrijden.’ 

Hij heeft er wel een verklaring voor. De KNVB heeft de  
geldkraan voor het CP-voetbal dichtgedraaid en wil  
investeren in de breedte van het voetbal. Tot 2022 zijn alle 
grote toernooien opgeschort. Volgend jaar is er ook geen 
Paralympisch team, net als in 2024. Het team dat drie jaar 
geleden in Rio de Janeiro nog vierde van de wereld werd, 
krijgt nu geen kans om zich te revancheren. 

Bij de pakken neer zitten is niets voor Stefan. Hij zet zich 
dit seizoen 5 dagen per week in voor SC Joure. Zelf gaat hij 
spelen op de zaterdag. Wel met pijn in het hart, geeft hij 
toe. ‘Het liefst zou ik op de zondag voetballen, maar  
dat gaat niet met mijn agenda.’ 

De andere dagen staan ook in teken van het ‘mooiste  
spelletje dat er is.’ Zo is Stefan naast spelend lid ook  
actief als vrijwilliger onder andere als scheidsrechter en 
keeperstrainer. Daarnaast zet hij zich in voor het passend 
voetbal in Joure.  Voetbal is een spel dat moet voor  
iedereen toegankelijk zijn vindt hij.  In samenwerking met 
SC Heerenveen en SC Joure wordt meer aandacht besteed 
aan passend voetbal, het G-voetbal. ‘Iedereen mag  
meedoen.’ Er zal een clinic plaatsvinden op 3 oktober.  
Meer informatie staat op de website van SC Joure.

Stefan begon op zijn 15e met CP-voetbal. Nu is hij 24 jaar. 
Hij is vastbesloten om de 10 jaar vol te maken. Hij is trots 
op wat hij allemaal heeft mogen bereiken. Heel de wereld 
vloog hij over om te voetballen. Hij had nog graag in  
Amerika en Iran willen spelen, maar dat is er tot nu toe 
nog niet van gekomen. De laatste mogelijkheid om mee 
te doen aan de Paralympische Spelen voor hem is in 2032. 
‘Het zou nog net kunnen’, lacht hij. Van stoppen wil hij nog 
lang niet weten. ‘Ik blijf altijd bij voetbal betrokken,  
hoe dan ook.’  

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

Stefan 
Boersma

‘Ik blijf altijd 

bij voetbal 

betrokken’ 
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Zondag 26 mei is het 1e elftal  
kampioen geworden in de 5e Klasse B
De zondag 1 van SC Joure begon 
dit seizoen met een aantal goede 
bekerwedstrijden. Toen nog vierde 
klasser (inmiddels derde klasser) 
Oosterlittens en derde klasser MKV 
werden overtuigend verslagen.  
Alleen derde klasser Read Swart 
bleek in de beker te sterk.

Met een goed gevoel begon zondag 1 
dus aan de competitie in de 5e klasse B.
Een iets te goed gevoel waarschijnlijk 
want in de eerste wedstrijd tegen 
Langweer stond bij rust een 0-3 
achterstand op het scorebord. In de 
tweede helft lieten de mannen van 
August Kuipers en Mascha Knol zien 
dat ze wel degelijk goed konden v 
oetballen maar verder dan een 2-3 
kwam het echter niet meer. Deze 
knappe tweede helft werd wel  
doorgezet in de volgende wedstrijden.
6 ongeslagen wedstrijden op rij  
volgden, waarbij vooral de 8-1  
overwinning op FFS opviel.
Vlak voor Sinterklaas besloten de 
Jousters echter een cadeautje te 
geven aan Oldeboorn.

Na deze verlieswedstrijd volgden een 
paar zware en moeilijke wedstrijden, 
van Blauwhuis en Wispolia wisten 
de groen-witten nog wel te winnen 
maar het goede spel zat er even niet 

echt in. Deinum wist daarna van deze 
vorm-dip te profiteren. Na 7 doldwaze 
minuten kende deze wedstrijd al een 
1-3 stand en volgde de derde neder-
laag van het seizoen. Joure ging met 
een tweede plaats de winterstop in.

Tijdens de eerste seizoenshelft was 
duidelijk dat Joure van elke ploeg 
kon winnen maar dat ze het zichzelf 
in sommige wedstrijden met eigen 
fouten erg moeilijk maakten.
De nadruk tijdens de winterstop lag 
dan ook op het voorkomen van eigen 
fouten, daar moest aan gewerkt  
worden en dan was een kampioenschap 
wel degelijk mogelijk.

Na de winterstop begonnen de  
Jousters met zes overwinningen op  
rij en dat ook nog eens met soms 
dikke uitslagen. In de stand van de 
competitie was inmiddels duidelijk  
dat drie teams nog meededen om het 
kampioenschap: Blue Boys, Deinum 
en SC Joure. En toen volgde eind 
maart de derby van de  
Haskerveen-Polder tegen FFS.  
De ploeg uit Stobbegat stond op dat 
moment elfde en dat mocht toch 
geen probleem zijn? Heel Joure, heel 
de vijfde klasse en heel Fryslan keken 
dan ook raar op van de 2-0 nederlaag 
die de Jousters daar leden.  
Een terechte nederlaag ook nog.

De volgende wedstrijd moest Joure 
naar het kunstgras van Deinum.  
De verliezer van deze wedstrijd zou  
afhaken in de titelrace. Helaas kon  
er in de voorbereiding naar deze  
wedstrijd geen plek gevonden  
worden om op het prachtige eigen 
Jouster-kunstgras te trainen en dus 
werd er voor de training uitgeweken  
naar het kunstgras van DWP in 
Sint-Johannesga. Met resultaat! In een 
zeer spannende wedstrijd werd met 
2-3 gewonnen.

Met nog 5 wedstrijden te spelen 
stond Joure nog tweede in de stand 
met 2 punten achterstand op Blue 
Boys. Iedereen keek al naar de laatste 
speelronde, waar beide ploegen 
elkaar in een heuse finale konden  
treffen. Mits er geen misstappen  
gedaan werden in de volgende  
wedstrijden.

Beide teams (Blue Boys en Joure) 
wisten de volgende 4 wedstrijden 
te winnen en dus stond op 26 mei 
een heuse finale op het programma. 
Joure moest die wedstrijd winnen dan 
waren ze kampioen. Bij een gelijkspel 
of verlies zou Blue Boys kampioen 
zijn. In een meer spannende dan 
goede wedstrijd pakte Joure een 2-1 
overwinning en kon een groot feest 
gestart worden!

Zondag 1 
kampioen

 Komt hier  
 uw  
 advertentie?  
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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. 

NIEUWE OUTFIT
TOERNOOICOMMISSIE

De toernooicommissie is zeer verheugd met de eigen/nieuwe outfit die het 

van de Actiecommissie heeft ontvangen. Daardoor zijn we als organisatoren/

leiding tijdens toernooien goed zichtbaar, op en rond de velden. 

SPORTCLUB JOURE IS OP ZOEK NAAR 
NIEUWE LEDEN PASSEND VOETBAL, WANT….

BUITENSPEL BESTAAT NIET!
Passend voetbal bij SC Joure, zodat iedereen kan voetballen. We trainen 2 keer per week 

op dinsdag en vrijdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.

We zouden het erg leuk vinden om ook een pupillenteam (6-12 jaar) passend voetbal en 

een seniorenteam (18+) passend voetbal te kunnen starten. Onze begeleiding bestaat 

uit: 3 trainers en 2 leiders.

Onze vorige keeper is nu de keeper van het Nederlands CP team en één van onze 

oud-jeugdspelers speelt in het Nederlands elftal onder 19 jaar. Ook gaan er dit seizoen  

2 spelers van ons meedoen aan de speciale eredivisie voor G-voetballers bij  

SC Heerenveen. Dit zijn: Ingmar Gietema en Xam Wierda (Op de teamfoto van  

SC Heerenveen: Ingmar, zittend tweede van rechts en Xam, zittend eerste van links).

Lijkt het je wat om ook mee te doen met passend voetbal bij SC Joure, aarzel dan niet  

en geef je op! Dit kan door een mail te sturen naar: passendvoetbal@scjoure.nl.

Ook wordt er op woensdag 2 oktober een leuke clinic gegeven bij SC Joure,  

door trainers van Sportclub Heerenveen waaraan je mee kunt meedoen.  

Opgeven kan via de website of via de mail: bovenstaand e-mailadres. 

BUITENSPEL
BESTAAT

NIET!

DOE MEE!
Vind je het leuk om te voetballen met anderen?

Kom dan langs op onze gezellige club en doe gewoon 

een keer mee met het G-voetbal. Geef je op, stuur een 

mail naar passendvoetbal@scjoure.nl

Stefan Boersma, keeper 

van SC Joure en van het 

Nederlands CP-Team

PS. In oktober hebben we in Joure ook nog een leuke clinic van SC Heerenveen. Ook hier kun je je voor opgeven!

Adolfo Moreno en Bert Lems. 
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Een gezonde
leefstijl begint bij

Fysio-Actief.
www.fysio-actief.nl


