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SC VEENWOUDEN 75 JAAR.……  
 
Voor u ligt deel 1 van de jubileumuitgave van Het Weeknieuws. 75 jaar geleden, 15 
augustus 1947, zag een voetbalvereniging in Veenwoudsterwal het levenslicht. Onder 
de naam Stormvogels begonnen ongeveer 30 fanatieke voetballiefhebbers aan een 
nieuw avontuur. Nu 75 jaar later is het aantal van 30 voetballiefhebbers uitgebreid tot 
ca. 250, is de naam veranderd, spelen we op een andere locatie, is het aantal teams 
fors uitgebreid, zijn spelvormen veranderd, beschikken we over een prachtige kantine 
en tribune, heeft automatisering zijn intrede gedaan en zijn we financieel gezond. Wat 
niet veranderd is, is het enthousiasme bij spelers en vrijwilligers en het plezier in het 
spelletje.  Veel van bovenstaande veranderingen die we hebben doorgemaakt zijn 
terug te vinden in het jubileumboek wat bij het 40-jarig jubileum is uitgegeven. Nu met 
het 75-jarig jubileum komt een jubileumuitgave van het Weeknieuws in maar liefst 3 
delen, een waar collectorsitem.  
In de aanloop naar het 75-jarig jubileum heeft Klaas de Vries heel veel uren besteed 
aan het doorspitten van o.a. de archieven van ons oud voorzitter Anne Machiela. Veel 
lezenswaardige artikelen en prachtige foto’s uit de oude doos kwamen via social media 
tot ons. Veel van deze artikelen en foto’s, aangevuld met onder meer persoonlijke 
hoogtepunten van (oud)leden kunt u in deze jubileumuitgave lezen. Vanaf deze plaats 
heel veel dank aan Klaas voor het vele werk en prachtige resultaat.  
 
75 jaar SC Veenwouden een prachtige mijlpaal waar we het hele seizoen 2022-2023 
aandacht aan willen schenken. De jubileumcommissie heeft een prachtig programma 
samengesteld voor jong en oud met een afsluitend feestweekend in juni 2023. Ook een 
woord van dank aan de jubileumcommissie is hier zeker op zijn plaats.  
 
En dan op naar het volgende jubileum. Hoewel we heden ten dage te maken hebben 
met krimp, vergrijzing en een stevige concurrentie van veel andere (individuele) 
sporten ben ik er van overtuigd dat SC Veenwouden bestaansrecht heeft en bij het 
volgende jubileum nog steeds een bruisende vereniging is, niet weg te denken uit ons 
dorp.  
 
Ik hoop dat we met z’n allen een prachtig jubileumjaar mogen beleven en wens u heel 
veel leesplezier met deze prachtige jubileumuitgave.  
 
Namen het bestuur,  
Hans van Breeden, voorzitter  
 

 
 
 



CLUBLIED SC VEENWOUDEN.……  
 
Sjog’ wy ha hjir yn Feanwâlden, 
in klub om fan te hâlden. 
Want wat is it gefal, 
wy bin freonen fan de bal. 
En dit stiet foar ús fêst, 
foar S.C.V. doche wy ús bêst. 
 
Refrein 
En it kin sa raar net rinne, 
want wy sille altyd winne. 
En it kin sa mâl net gean, 
wy komme boppe oan te stean. 
Sjoch dy kleuren wyt en blau, 
ja dy bliuw wy altyd trou (3x lêste rigel) 
 
As de man yn’t swart dan fluitet, 
is der nimmen dy’t ús stuitet. 
En winne wy de toss, 
dan gean wy der fuort op los. 
Want foar en nei de rêst, 
foar S.C.V. doche wy ús bêst. 
 
Refrein 
 
As wy’t lêste fluitsje hearre, 
dan kin neat it feest bedjerre. 
Wy hawwe alles jûn, 
de supporters ha’t wol sjoen. 
En dit wie noch net foar’t lêst, 
foar S.C.V. doche wy ús bêst. 
 
Refrein 
 
 
Tekst: Piebe van der Heide 
Wize: Jaap Jansma 
 
 
 



KAMPIOENEN.……  
 

 

Kampioensfoto SC Veenwouden 1; seizoen 1980-1981 
 
Staand v.l.n.r.: Wieb Procee, Tinus van Wieren, Wytse v/d Land, Klaas Idzerda, 
Evert Veenstra, Arnold Ernst, Poppe Jan IJtsma, Arie Reitsma en Klaas Auke Haagsma. 
Gehurkt v.l.n.r.: Dick Moraal, Jan Westerlaan, Kees Bosma, IJde Prins,  
Wim Schreuder (trainer), Simen Visser (leider) en Harm de Boer (grensrechter). 
 
De hoofdmacht van SC Veenwouden verbleef vanaf het seizoen 1965-1966 tot aan de 
lente van 1980 in de 4e klasse KNVB (nu 3e klasse KNVB) voetballen. In het jaar dat 
Beatrix tot koningin werd gekroond en Johny Logan zijn eerste overwinning behaalde 
op het Eurovisie Songfestival, degradeerde SC Veenwouden 1 naar de hoofdklasse FVB. 
 
In de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen liet voorzitter S. Hamstra in de Kollumer 
Krant optekenen dat ze de lat qua prestaties niet al te hoog legden en het volste ver-
trouwen behielden in trainer Wim Schreuder. De geboden luwte bleek prima te 
werken. Het kampioenschap leverde directe promotie op naar de 4e klasse KNVB en 
een wedstrijd om het algehele Friese afdelingskampioenschap tegen Hubert Sneek zm. 
werd op neutraal terrein met 5 – 1 gewonnen. De daaruit voortvloeiende deelname 
aan het Vijfbonden-toernooi in Den Ham werd overigens geen succes. 

 

 



TOEN.……  
 

 
 
Er werd in 1946 al officieus gevoetbald op een weiland van Uilke v/d Meulen. Na de 
oprichting in 1947 werd dit veld te klein, zodat men verhuisde naar een weiland van 
Johannes de Hoop. Van september 1948 t/m september 1952 voetbalde V.C.V. op een 
weiland aan de Zwette dat werd gehuurd van Sjoerd Jacobi. In september 1952 
verhuisde V.C.V. naar een terrein tegenover het treinstation. V.C.V. huurde dit 
voetbalveld van Jaap Sipma die het op zijn beurt weer huurde van de gemeente. In 
1964 kwam er een bestemmingswijziging met betrekking tot dit terrein. 
Constructiebedrijf Visser werd de nieuwe eigenaar van deze grond waardoor V.C.V. 
wederom moest verhuizen. Een nieuwe locatie werd weldra gevonden…… 
 
De eerste ‘voetbalaccommodatie’ heeft overigens nog jaren dienst gedaan als 
schapenhok. 

 
 
 

 
 
 
 
 



NU.……  
 

 
 
Gevoetbald wordt er al lang niet meer op het terrein aan de Mounestrjitte. De 
werkgelegenheid, ook belangrijk, heeft het overgenomen van de vrije tijd. 
 

 
 
 

   

 
 
 
 



TOEN.……  
 

 
 
In 1964 verhuisde V.C.V. naar de locatie gelegen tussen de Feintensloane en de 
Ljiploane. Wegens de komst van de Rondweg moest V.C.V. wederom de koffers 
pakken en verhuisde men naar het terrein waar wij momenteel nog steeds kunnen 
genieten van veel voetbalspektakel. Na V.C.V. heeft de tennisvereniging nog jaren 
gebruik gemaakt van deze locatie. 
 

 
 
 
 
 
 



NU.……  
 

 
 
De tennisvereniging heeft de beschikking over een mooie tennishal, echter je kunt 
ook nog op één der buitenbanen een balletje slaan. Niet meer op de oude 
locatie waar nu o.a. een skatebaan is gehuisvest. De tennisvereniging is verhuisd 
naar De Sanjes. 
 

 

 
 
 

 



TOEN.……  
 

 

Omdat de oude accommodatie niet meer voldeed aan de huidige eisen, werd er 
gekeken naar een tussenoplossing. Deze werd gevonden bij VV Zwaagwesteinde die 
net de beschikking had gekregen over een nieuw clubgebouw. Zo werd De Lange 
Jammer in twee gedeelten vervoerd naar Feanwâlden.  
Voordat De Lange Jammer overigens bij VV Zwaagwesteinde als clubgebouw werd 
neer gezet, deed het jaren dienst als directiekeet in Bolsward.  
Nadat de nieuwbouw gereed was, is een gedeelte van het houtwerk gebruikt voor de 
bouw van een autobox voor de busjes, bestemd voor het vervoer van de jeugdteams 
voor zowel de voetbal- als ook voor de korfbalvereniging.  

 
 
 
 

 



NU.……  
 

 

Een prachtig overzicht van het complex waar SC Veenwouden momenteel 
is gehuisvest. De tribune, een koffiecorner, kassahokje plus scorebord, sporthal  
en kantine ’t Keakelgat.  
 
Vergeleken met het eerste ‘voetbalhokje’ zijn we er qua accommodatie er flink op 
vooruit gegaan.  

 
 

 
 
 
 



SUPPORTERS.……  
 

 
30 December 2018; de supporters van SC Veenwouden schreeuwen  

hun team naar de overwinning 

 

De nieuwe generatie supporters 
 



SUPPORTERS (vervolg).……  
 

 
Ook het B-veld is voorzien van een zittribune 

 

 
Gezellig gezamenlijk naar een uitwedstrijd tegen BCV 1 

 

 



SC VEENWOUDEN JO19-1 GOES GERMANY.……  
 

 
Na een o.a. een zeer geslaagde oliebollenactie op touw te hebben gezet, was het 
het dan eindelijk SC Veenwouden JO19-1 gelukt om de benodigde financiële middelen 
bij elkaar te krijgen voor hun reis naar Bensheim. Vanaf vrijdag 3 april 2015 tot 
en met maandag 6 april 2015 werd er, tezamen met 75 teams uit vijf verschillende 
landen, sportieve strijd geleverd om de Bensheim Bokal. Met een zevende plaats en 
heel veel fijne herinneringen kon SC Veenwouden JO19-1 terug kijken op zeer fijne 
Paasdagen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



SC VEENWOUDEN JO19-1 GOES GERMANY (vervolg).……  
 

 

Eind maart 2016 toog SC Veenwouden JO19-1, met een comfortabele touringcar bus, 
wederom richting Duitsland. Ditmaal was Berlijn het hoofddoel alwaar het toernooi 
om de SCC Berlin Pokal werd georganiseerd. In de verliezersronde werd een keurige 
tweede plaats gehaald.  

 
 

 

 
 

 
 

 



DONATEURSKAART.……  
 

 
De donateurskaart van K.J. Veenstra seizoen 1957-1958 

 

 
De donateurskaart van K. de Vries seizoen 2021-2022 

 

 



KAMPIOENEN.……  
 

 
Kampioensfoto SC Veenwouden 1; seizoen 1992-1993 
 
Staand v.l.n.r. Hans Roskam (trainer), Sjoerd v/d Veen, Harry Veenstra, Geert Sijtsma, 
Leo de Jong, Floris Antonides, Wim Hooghiemstra, Klaas Auke Haagsma, Kor Elzinga, 
Melle Steringa, Theun Plantinga en Berend Tangerman (leider). 
Gehurkt v.l.n.r. Siep Visser, Andries Idzerda, Meindert de Vries, Gerrie v/d Werff, 
Tjeerd Heidbuurt, Keimpe Bosma, Hendrie Zuidema en Harry Elzinga (grensrechter). 
 

 

 

 

 

 



IN MEMORIAM.……  
 

 

75 Jaar SC Veenwouden; we denken niet alleen aan de sportieve strijd om de bal, de 
gezellige derde helft, het juichen na succes of het treuren na een nederlaag, de 
feestjes, is in dei of in wiikein fuort, familiedagen, als één man of vrouw achter  
SC Veenwouden staan. 
 
Wij denken ook aan de SCV’ers die het jubileum 75 jaar SC Veenwouden niet meer 
mee mogen maken. 

 

 

 



HET SPROOKJE EINDIGDE IN OUDEBILDTZIJL.……  
 
SC Veenwouden 1 bivakkeerde al bijna twee seizoenen op een roze voetbalwolk. Na 
het kampioenschap te hebben behaald in de 4e klasse B, leek de ploeg van trainer 
Wybren Veenstra voorbestemd om in het daaropvolgende seizoen 2004-2005 recht-
streeks te promoveren naar de 2e klasse. Ff Ouwe Syl 1 veroordelen tot het spelen van 
promotie-/degradatie wedstrijden en zelf in de laatste competitiewedstrijd van het 
seizoen minimaal nog één punt pakken tegen naaste concurrent Buitenpost 1. Het liep 
allemaal anders; de ploeg uit Oudebildtzijl greep haar laatste strohalm door  
met 3 – 1 te winnen van de Feanwâldsters.  
 
De publieke belangstelling was enorm, de schrijvende pers was aanwezig evenals een 
cameraploeg van Omrop Fryslân. Op die zonnige zaterdag in mei zou op het A-veld van 
sportpark De Kemphaan de beslissing vallen wie zich kampioen van de 3e klasse B 
mocht noemen: SC Veenwouden 1 of Buitenpost 1. De, qua behaalde punten, op 
gelijke hoogte staande ploegen maakten er een boeiend schouwspel van. De Blaukes 
leken met de eer te gaan strijken, doch een vrije trap van Jelmer Sytsma in de 85e 
minuut bracht de 2 – 2 op het scorebord. Dit bleek tevens de eindstand, zodat er een 
beslissingswedstrijd in Kollumerzwaag gespeeld moest worden. 
 
“Als de scheidsrechter nou voet bij stuk had gehouden dan…….” Buitenpost wist in de 
5e minuut de 1 – 0 al op het scorebord te zetten en hield deze voorsprong tot de rust 
vast. Na de thee gingen de Feanwâldsters op zoek naar de gelijkmaker en na een 
handsbal van één der Buitenpost spelers leek deze er ook te komen middels een te 
nemen strafschop. Jelmer Sytsma schoot deze penalty hard en laag in, zag de bal op de 
paal uiteenspatten, maar wist de rebound wel te benutten; 1 – 1. Alles wat Buitenpost 
was veerde op; want hun keeper had de bal toch niet aangeraakt? Na de door de KNVB 
aangewezen grensrechter te hebben geraadpleegd keurde scheidsrechter Bolken het 
doelpunt af. Buitenpost scoorde in de 8e minuut van de blessuretijd nog de 2 – 0 en 
promoveerde rechtstreeks naar de 2e klasse en SC Veenwouden 1? Die mocht het nog 
via de nacompetitie proberen, echter dit werd geen succes. 

 

 

 

 

 

 



HET SPROOKJE EINDIGDE IN OUDEBILDTZIJL (vervolg).……  
 

 
Jelmer Sytsma was met twee doelpunten zeer belangrijk 

in de thuiswedstrijd tegen Buitenpost 1 

 

 
SC Veenwouden moest nog vijf jaar wachten 

alvorens te promoveren naar de 2e klasse 

 



HET SPROOKJE BEGON IN OUDEBILDTZIJL.……  
 
Waar ons eerste elftal op de zeedijk de zilvervloot aan zich voorbij zag varen, daar 
begon voor Ûs Fjirde haar victorie. Het begon allemaal met het beruchte kledingtas 
incident. De technische staf van SC Veenwouden had, naast hun eigen tas, per abuis 
ook de kledingtas van Ûs Fjirde meegenomen naar hun uitwedstrijd tegen de 
Zeerobben 1 uit Harlingen. Na een telefonisch onderhoud met één der stafleden van SC 
Veenwouden 1 werd besloten dat één der leiders van Ûs Fjirde naar Harlingen af zou 
reizen om de kledingtas op te halen. Waar men echter in dit verhaal geen rekening 
mee had gehouden was het verkeer dat volledig vastliep in Harlingen. Het was 3 
december 2016 en zo kort voor Sinterklaas is het, uiteraard, een drukte van belang in 
deze Friese Elfstedenstad. De voetbalkleding kon hierdoor nooit voor drie uur ’s 
middags in Oudebildtzijl wezen, een moment waarop er toch echt moest worden 
afgetrapt. Ouwe Syl beschikte, net als bij SC Veenwouden het geval is, niet over een 
lichtmastinstallatie rondom het speelveld en in het donker voetballen zagen de spelers 
van zowel Ouwe Syl 2 als ook Ûs Fjirde niet zitten. Eén der spelers van Ouwe Syl 2 bleek 
nog wel enkele shirts en broeken in zijn bezit te hebben, incluis een keeperstenue. Na 
een kort ritje per fiets kwam hij terug met de voetbalkleding bestaande uit een 
Juventus achtig zwart-wit gestreept shirt plus bijpassende zwarte broek. De kousen 
zaten niet bij het pakket met kleren, doch de eigen enkelsokjes voldeden prima als 
vervanging. Het hoger geklasseerde Ouwe Syl 2 werd met 0 – 3 verslagen, de eerste 
keer dat overigens tijdens het seizoen 2015-2016 de nul werd gehouden door Ûs Fjirde. 
Het bleek de ommekeer te wezen, want tijdens competitiewedstrijden daarna viel er 
nog maar weinig puntverlies te noteren voor de Feanwâldsters. De in de laatste 
wedstrijd, betrof een uitduel tegen Ternaard 3, behaalde drie punten bleken ruim 
voldoende te wezen om het kampioenschap binnen te halen. Incluis een ritje op de 
platte kar plus een duik in het zwembad bij Geert Sijtsma. 
 
En de geleende voetbalkledij? Er is keurig wasgeld betaald door Ûs Fjirde. 

 

 

 

 

 

 

 



HET SPROOKJE BEGON IN OUDEBILDTZIJL (vervolg).……  
 

 
SC Veenwouden 4 poserend in het uittenue van Ouwe Syl 
 
Staand v.l.n.r.: Rienk Dijkstra, Stephan Huiberts, Sjouke Elzinga, Klaas Jan Veenstra, 
Ate Elzinga, Pieter Gerrit Walsweer, Douwe Auke Groenhof, Roel Wytse Teunissen, 
Klaas Sjoerd de Vries en Piebe Brüning. 
Liggend: Tjalling Dijk. 

 

 

 



KAMPIOENEN.……  
 

 
Kampioensfoto SC Veenwouden Welpen 2; seizoen 1973-1974  
 
Staand v.l.n.r.: Richard v/d Beek (trainer), Sjouke v/d Wal, Heine Tienstra, 
Siepie Visser, Doede Postma, Freddy Veenstra, Patrick Duin en Rense Procee (leider). 
Zittend v.l.n.r.: Sjouke Procee, Wytse Rozendal, Steffen Bruinsma, Pier Vellinga, 
Wim Miedema, Tjeerd Heidbuurt en Wibe v/d Heide. 

 

 

 

 



TOPSCORER ALLER TIJDEN.……  
 
Het lastigste onderdeel tijdens een voetbalwedstrijd is en blijft een doelpunt maken. 
De website www.voetbalnoord.nl heeft een lijst bijgehouden welke spelers van  
SC Veenwouden 1 dit aspect van het voetbalspel aardig onder de knie hadden.  
 
De nummer één op deze lijst is……. 

Tjeerd Heidbuurt met een totaal van 201 doelpunten 

 

 
 
Mochten wij er één doelpuntje naast zitten, hierbij onze excuses. 

 

 

 

 



TOERNOOIEN.……  
 
In de afgelopen 75 jaar gaven veel teams, die de clubkleuren van SC Veenwouden ver-
dedigden, acte de preseance tijdens diverse toernooien. Het Bakker Beeststra of Van 
der Valk toernooi in Hurdegaryp was een happening die aan het einde van het seizoen 
op de agenda stond vermeld. Na de doordeweekse halve finale volgde de finale op de 
vrijdagavond. De Feanwâldsters wist enkele malen dit toernooi als winnaar af te sluiten 
en dit moest uiteraard gevierd worden in de kantine van VV Hardegarijp. De fietstocht 
naar huis, over de vermaarde klinkers van de Foksegatten, leverde één keer een 
ontmoeting met de sloot op voor één der supporters. 
 
Voor SC Veenwouden 2 stond er tijdens de Pinksterdagen ieder jaar een toernooi in de 
Gelderse plaats Dieren op het programma. Erelid Feye Hoekstra organiseerde de bus 
voor het vervoer van de spelers, begeleiding en de meereizende supporters. Tevens 
regelde Feye Hoekstra met de uitbater van restaurant De Koperen Lamp (kan ook Bij 
Lampe wezen) in Raalte dat een grote groep hongerige en dorstige groep voetballers, 
begeleiding en supporters bij hem kwamen eten en drinken.  
 
Bij de gedachte aan dat toernooi in Dieren kwamen er vele mooie herinneringen boven 
drijven bij de SCV’ers die mee zijn geweest. Zo werd er, tijdens het gezellige samenzijn 
na de warme hap, eens een vrijgezelle SCV-supporter in de echt verbonden met een 
jonge schone dame uit Raalte. Nadat er koers zou worden gezet richting Feanwâlden 
bleek deze supporter nog niet op zijn plek te zitten in de bus. De overige buspassagiers 
hebben hemel en aarde moeten bewegen om hem weer mee de bus in te krijgen. 
 
Of die keer dat het onmogelijke bijna gebeurde; SC Veenwouden 2 stond namelijk op 
het punt zich te plaatsen voor de finale van het Pinkstertoernooi in Dieren. Feye 
Hoekstra heeft daarop de spelers van SC Veenwouden 2 medegedeeld dat hij hen deze 
kans echt gunde, maar dat zou wel betekenen dat ze te laat kwamen voor hun eet- en 
drinkafspraak in Raalte. Eind goed al goed overigens voor Feye Hoekstra; de 
Feanwâldsters misten op een haar na de finale.  

 

 

 

 

 

 



TOERNOOIEN (vervolg).……  
 
SC Veenwouden lanceerde aan het begin van deze eeuw het toernooi der ereleden. Na 
het Feye Hoekstra- en, een jaar later, het Piebe van der Heide toernooi werd het stil 
omtrent deze voetbalactiviteit. 
 
Het beach soccer toernooi werd een groot succes. Vanaf maandag tot en met de 
zaterdagmorgen streden de diverse teams van SC Veenwouden, tezamen met de 
ploegen uit de omringende dorpen en steden, wie zich tot beach soccer kampioen 
mocht kronen. Een uitstekend georganiseerde happening die voor de ware 
voetballiefhebber en -liefhebster nog wel voor jaren mocht blijven. Volgens geruchten 
in de wandelgangen was de gemeente echter niet zo blij, waardoor het beach soccer 
toernooi van de agenda verdween. 
 

 

 

 

 

 



SC VEENWOUDEN 75 JAAR.……  
 

 

VCV – SCV 1947 – 1987; veertig jaar voetbal in Veenwouden en Veenwoudsterwal 
 
De weeknieuws eindredactie kon nog vijf jaar wachten en 80 jaar SC Veenwouden 
opfleuren met een jubileum editie. Maar vijf jaar is toch best wel lang en de redactie 
beschikt over een rijk archief waaruit het kan putten. 
 
Veel feiten liggen echter niet in dit archief opgeslagen, maar wel in het geheugen van 
vele SCV’ers. Bedankt dat jullie dit met de weeknieuws eindredactie wilden en willen 
delen. 
 
Jubileum editie deel 2 ligt op de plank en kunt u begin oktober verwachten. Een zeer 
zekere deel 3 zal naar verwachting rond de Kerstdagen naar u toe worden gezonden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Weeknieuws eindredactie 
Klaas de Vries 


