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SC VEENWOUDEN 75 JAAR.……  
 
Bedankt voor alle positieve reacties die de weeknieuws eindredactie mocht ontvangen 
na het verschijnen van de weeknieuws jubileum editie deel één op 27 augustus jl. De 
dag dat de officiële aftrap werd gegeven voor de festiviteiten aangaande ’75 Jaar SC 
Veenwouden’. 
 
Diverse verhalen en foto’s uit het verleden hebben direct te maken met 
‘competitievoetbal’ en daarom leek het ons een fraai idee om het tweede gedeelte van 
de jubileumeditie ’75 jaar SC Veenwouden’ zo vlak voor de competitie naar u toe te 
zenden. 
 
 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
Weeknieuws eindredactie 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAMPIOENEN.……  
 

 

Het seizoen 1975-1976 ging, op het sportieve vlak, de boeken in als niet al te best. 
Slechts één ploeg wist een ritje op de platte kar de bewerkstelligen en dat was 
SC Veenwouden A1. Na een 0 – 1 zege op Broekster Boys A1 waren de Feanwâldsters 
onbereikbaar geworden voor hun naaste belager Zwaagwesteinde zm. A1. 
 
Staand v.l.n.r. Yme Postma, Gert Jan Verkerk, George Kempenaar, Oebele Dijk,  
Klaas Venema, Wytse Rozendal en dhr. Verkerk (leider). 
Gehurkt v.l.n.r. Lolke Lijzenga, Klaas Rozema, Aico Nieman, Kees Bosma, 
Gerrit Bloemhof en Paul Procee. 

 

 

 

 

 



VOETBALLEN TEGEN NAASTE BUUR VV ZWAAGWESTEINDE.……  
 

 

31 Oktober 1969; tijdens de wedstrijd V.C.V. 1 – Zwaagwesteinde zm. 1 heeft keeper 
Feike Walsweer de bal klemvast. Wedstrijden tegen onze naaste buur waren 
voorheen en nog steeds sportieve ontmoetingen die je niet wilt verliezen. 

 

 

 

 



ZAALVOETBAL.……  
 
Vanaf het moment dat prins Bernhard sporthal De Hoantserid in 1981 officieel heeft 
geopend, maakt SC Veenwouden gebruik van deze faciliteit.  
 
Eén der drijvende krachten achter het zaalvoetbal bij SC Veewouden was Jan Leegstra. 
Hij was actief als leider, organisator, scheidsrechter en hij schreef zo nu en dan enkele 
wedstrijdverslagen en mededelingen voor het weeknieuws en het dorpskompas.  
 
Het seizoen 1982-1983 was zeer succesvol voor de Feanwâldsters die overigens in de 
gloriejaren vijf teams inschreven voor de diverse competities. Zowel SC Veenwouden 1 
als ook SC Veenwouden 2 werden met een straatlengte voorsprong kampioen van hun 
competitie. Het eerste elftal promoveerde door dit resultaat naar de eerste klasse. 

 

Kampioensfoto SC Veenwouden futsal 1; seizoen 1982-1983 
 
Staand v.l.n.r.: Kees Bosma, Yde Prins, Foeke Hietkamp, Arie Reitsma  
en Jan Leegstra (lijnrechter). 
Gehurkt v.l.n.r.: Anne Machiela (coach), Wietse v/d Land, Jorrit Sytsma  
en Frits Viersen. 

 

 



 ZAALVOETBAL (vervolg).……  
 

 

Kampioensfoto SC Veenwouden futsal 2; seizoen 1982-1983 
 
Staand v.l.n.r.: Jan Leegstra (coach), Bouke de Jong, Ronald Verkerk, Willem Kemper, 
Keimpe v/d Veen en Yde Lourens (sponsor). 
Gehurkt v.l.n.r.: Johannes Postma (lijnrechter), Yme Postma, Pier Vellinga, 
Keimpe Bosma en Bernhard Kemper. 
 

 

 

 

 



ZAALVOETBAL (vervolg).……  
 
Na verloop van tijd werd het zaalvoetbal bij SC Veenwouden steeds minder populair. 
Voor de liefhebbers was er de mogelijkheid om op de vrijdagavond in de zaal een 
onderlinge wedstrijd te spelen. Echter ieder jaar tijdens de periode tussen Kerst en oud 
en nieuw beleeft het zaalvoetbal een geslaagde comeback wanneer de sportieve strijd 
om de Dantumadeel Cup op het programma staat. Sporthal De Boppeslach in Damwâld 
kan iedere editie weer rekenen op minimaal 1.000 toeschouwers.   
 
SC Veenwouden futsal 1 won de Dantumadeel Cup in 2003, 2011, 2013 en 2018. 

 

SC Veenwouden futsal 1 wint eind 2018 de Dantumadeel Cup 
 
Staand v.l.n.r.: Geert Sytsma (leider), Klaas v/d Veen, Andries Hoekstra,  
Stefan Jan Sijtsma, Chris Hofstra (supporter), Sybrand de Graaf  
en Chris Semplonius (fysio/verzorger). 
Gehurkt v.l.n.r.: Leo Bosma, Coenraad v/d Mark, Nivard Vrieling  
en Anton van Zwol (coach). 

Anno 2022 wint het zaalvoetbal weer aan populariteit bij SC Veenwouden.  
SC Veenwouden futsal 1 werd het voorbije seizoen kampioen en net als 39 jaar  
geleden met, qua punten, een straatlengte voorsprong op de nummer twee.  

 



ZAALVOETBAL (vervolg).……  
 
Kersttoernooien, maar ook de Dantumadeel Cup zijn bij de diverse jeugdteams van  
SC Veenwouden mooie gelegenheden om de koude wintermaanden al voetballend 
door te komen. En kunnen we in de zaal ook nog enkele kampioenen verwelkomen? 
Jazeker. 

 
 

 
 

 



KAMPIOENEN.……  
 

 

Kampioensfoto SC Veenwouden 2; seizoen 1998-1999 
 
Staand v.l.n.r.: Gerben Rijpma (sponsor), Pieter Eelke Kloetstra, Kor Elzinga,  
Altinus Kooi, Arnold Feddema, Theo Dijk, Pieter Gerrit Walsweer, Klaas Wiersma  
en Wilt Dijk (leider). 
Gehurkt v.l.n.r.: Hans Peter van Smeden, Geert v/d Veen, Wopke de Boer 
(grensrechter), Keimpe Bosma, Klaas Sjoerd de Vries, Jeen Geertsma, Emil Bosloper 
en Henk Jan Jilderda. 

 

 

 

 

 

 



SCHEIDSRECHTERS.……  
 

 
Net als de meeste verenigingen in het amateurvoetbal die ons land rijk is, kampt ook 
SC Veenwouden structureel met een tekort aan scheidsrechters. Dat is in het heden 
het geval maar ook bijvoorbeeld tijdens het seizoen 1986-1987. Een cursus 
verenigings-scheidsrechter werd georganiseerd en alle 16 deelnemers wisten in  
april 1987 het felbegeerde verenigingsscheidsrechters diploma te bemachtigen. 
SC Veenwouden was plotsklaps 16 scheidsrechters rijker, wat een weelde. 
 
Bovenste rij: Richard v/d Beek, Engelbert Huiberts, Theo Dijk, Harm de Boer,  
Tjeerd Visser, Wieb Procee, Wopke Dijk, Harry Elzinga en A. Minkes (scheidsrechters-
commissie KNVB afdeling FVB). 
Zittende rij: Aukje Dijkstra, Lieuwe v/d Veen, Doede Postma, Rennie de Boer,  
Theo de Bruin, Ineke van Popta, Douwe Oosterbaan, Anne v/d Veen,  
en Hans Vuurman (cursusleider). 

 

 



MET HET BUSJE NAAR EEN UITWEDSTRIJD.……  
 

 

Het Hanomag busje van de Hannoversche Machinenfabrik AG. SC Veenwouden 
had de beschikking over twee van en deze busjes, die waren bedoeld om de 
voetballende en korfballende jeugd naar de uitwedstrijden te brengen.  
 
Op weg naar een uitwedstrijd tegen een jeugdploeg uit Kollum kreeg de chauffeur een 
waarschuwing van een dienstdoende politie agent. In het Hanomag busje zaten meer 
personen dan officieel was toegestaan. Omdat het echter jeugdige voetballers betrof 
mocht de chauffeur zijn weg vervolgen. 
 
Ook de leider uit bed toeteren die zich had verslapen staat nog bij vele SCV’ers in hun 
geheugen gegrift. 
 
Nadat SC Veenwouden de beschikking kreeg over een nieuwe accommodatie, werd van 
sommige houten onderdelen van de Lange Jammer een schuurtje in elkaar getimmerd 
alwaar de busjes droog en vorstvrij konden staan. 
 
 

 

 

 

 

 



MET HET BUSJE NAAR EEN UITWEDSTRIJD (vervolg).……  
 

 

Het was altijd weer een verrassing of de busjes überhaupt aan de praat waren te 
krijgen. Op 30 december 1978 werd er daarom een oliebollenactie op touw gezet 
voor de aanschaf een nieuw busje of busjes. 

 

 

 
 
 
 



KAMPIOENEN.……  
 

 

Kampioensfoto SC Veenwouden 3; seizoen 1976-1977 
 
Staand v.l.n.r.: Marten Kooistra (trainer), Jan Plantinga, Anne Huisman (grens-
rechter), Berend Tangerman, Uilke de Vries, Anne van Meerlo, Bauke de Jong,  
Lieuwe v/d Veen, Keimpe v/d Veen en Bauke Reitsma (leider). 
Gehurkt v.l.n.r.: Theo de Bruin, Richard v/d Beek, Paul Procee, Albert Huisman, 
Tsjerk Viersen en Klaas Rozema. 
 

 

 
 
 



EFKES FUORT.……  
 
Je treft elkaar tijdens de training, de wedstrijd en de derde helft. Als teambuilding is 
het dan ook wel eens prettig om er gezamenlijk gezellig op uit te gaan. 
 
Voor SC Veenwouden 2 regelde Feye Hoekstra de teamuitjes. De bus werd besteld en 
mocht er nog plek wezen dan mochten de SCV-supporters ook mee. Een bus vol 
derhalve die een restauranteigenaar in de buurt van Delfzijl hoofdbrekens heeft 
gekost. De plezierige meute had namelijk, tijdens een koffietafel, zijn gehele 
broodvoorraad verorberd. Een tweede gang naar de bakker werd daardoor nood-
zakelijk om de hongerige magen van meer volkoren-, tarwe- en witbrood te voorzien. 
De visboer kon overigens zijn viskar voor de rest van de dag ook wel sluiten wanneer 
de Feanwâldsters waren gepasseerd. 
 
Ook de reisjes naar Schiermonnikoog van SC Veenwouden 2 en SC Veenwouden 3 
mogen niet in deze jubileumeditie ontbreken. Tjeerd Visser had op dit eiland zijn 
adresje en organiseerde voor de zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tegen De Monnik. 
Vrijdagavond richting Schiermonnikoog, wedstrijdbespreking in één der kroegen die 
Schiermonnikoog rijk is, zaterdagmiddag wedstrijd, zaterdagavond de derde helft, 
zondag vrij om in te vullen en dan weer op huis aan.  
 
SC Veenwouden 3 toog eind jaren ’90 naar Hamburg en naar Bremen.  

 

Achterste rij v.l.n.r.: Klaas de Vries, Harry v/d Veen, Yme Kingma, Bert Meerstra, 
Altinus Kooi,Pieter Eelke Kloetstra, Durk de Vries en Klaas Sjoerd de Vries. 
Voorste rij v.l.n.r.: Henk Jan Jilderda, Justin Meerdink, Tinus Kempenaar, 
Feike de Roos en Johan Bijlsma.  



EFKES FUORT (vervolg).……  
 
Van de teamuitjes spant Ûs Fjirde, in positieve zin, wel de kroon. Tijdens de koude 
januarimaand van 2020 toog Ûs Fjirde naar het zonnige Portugese Albufeira voor een 
trainingsstage. Het werd reis om nooit meer te vergeten.  

 
 
Staand v.l.n.r.: Klaas Jan Veenstra, Jelke Jaap de Roos, Jan Bekema, Teun Bok, 
Eddie de Roos, Hendrik Postma, Pieter Gerrit Walsweer, Theun Plantinga,  
Klaas Wiersma, Sytse van Kammen, Klaas Sjoerd de Vries, Johannes Oosterbaan, 
Piebe Brüning, Roel Wytse Teunissen, Alexander Nijboer, Melvin Flonk,  
Sape Gerrit Bloemhof, Pieter Eelke Kloetstra, Geert Sijtsma, Martijn Semplonius  
en Hendrik Draaijer. 
Gehurkt v.l.n.r.: Henk Veenstra, Keimpe Bosma, Tjalling Dijk, Aant van Kammen, 
Ate Elzinga, Stephan Huiberts, Doede v/d Veen, Jaap Procee, Sebastiaan Semplonius 
en Bareld Mulder. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ONGEËVENAARD.……  
 

 
V.C.V. 1 wordt in het seizoen 1964-1965 kampioen van de FVB 1e klasse. Door deze 
prestatie promoveert de hoofdmacht van V.C.V. voor het eerst in haar geschiedenis 
naar de KNVB. 
 
Staand v.l.n.r.: Minne v/d Wal, Saco Hamstra, Oene Lei, Jappie Wijbenga,  
Ruurd de Jong, Bauke de Jong en Bauke Reitsma (leider). 
Gehurkt v.l.n.r.: Tije Dijk, Sjirk Rozema, Feike Walsweer, Roel Procee  
en Harm Westerlaan. 

 

 

 

 

 



ONGEËVENAARD (vervolg).……  
 

 

Het seizoen 2014-2015 werd afgesloten met een periodetitel waardoor de 
hoofdmacht van SC Veenwouden, via de nacompetitie, mocht proberen promotie af 
te dwingen naar de 1e klasse KNVB. De ploeg van trainer Germ de Jong slaagde hier 
wonderwel in. De tweeluik tegen Zeerobben 1 zijn wedstrijden die voor altijd in het 
geheugen van iedere SCV’er staan gegrift.   
 
V.l.n.r.: Nico v/d Mark, Ygram Vrieling, Goitzen de Vries, Albert Jan van Zwol,  
Andries Hoekstra, Nivard Vrieling, Chris Semplonius, Lammert Jan Westerlaan,  
Stefan Jan Sijtsma, Dirk-Jan Heidstra, Hendrik-Jan Procee, Rinse Procee, Erik de Vries, 
Jordy Weykamp en Klaas v/d Veen 

 

 

 

 

 

 

 



KAMPIOENEN.……  
 

 

SC Veenwouden 4 werd in het seizoen 2006-2007 kampioen. Voor enkele spelers was 
dit de eerste keer in hun actieve voetbalcarrière dat zij plaats mochten nemen op de 
platte kampioenskar. Een grote groep SCV-supporters was naar Garyp getogen om Ûs 
Fjirde met 1 – 6 te zien winnen van V en V’68 3. Na het laatste fluitsignaal pinkte 
menigeen een geluks traantje weg. 
 
Staand v.l.n.r.: Piebe Kingma (leider/speler), Pieter Eelke Kloetstra, Hendrik Veenstra, 
Hans Peter van Smeden, Wopke de Boer, Jelle de Vries, Douwe v/d Meer, Pieter Gerrit 
Walsweer, Tseard Wijma en Geert Sytsma. 
Gehurkt v.l.n.r.: Wieb Procee, Rienk Dijkstra, Kees Bosma, Jan Dijkstra, Roel de Boer, 
Jaap Procee, Johan Bijlsma, Henk Elzinga en Keimpe Bosma. 

 

 

 
 

 



WEDSTRIJDVERSLAG VAN DE LEIDER.……  
 

 

SC Veenwouden Welpen 1; seizoen 1971-1972 
Dit elftal werd kampioen in de competitie, reservekampioen van Friesland, winnaar 
van het Koninginnetoernooi in Heerenveen en reservekampioen van N.O.-Friesland. 
 
Staand v.l.n.r.: T. Delfstra (leider), Wopke Dijk, Frits Delfstra, Meint de Vries, 
Tinus van Wieren, Tsjerk Tangerman, Pieter Havelaar, en Machiel v/d Lijn (leider). 
Gehurkt v.l.n.r.: Klaas Venema, Klaas Auke Haagsma, Johan Miedema,  
Gert Jan Verkerk, Wieb Procee, Sije v/d Veen en Jopie Rozendal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WEDSTRIJDVERSLAG VAN DE LEIDER (vervolg).……  
 
V.C.V. – welpen; reserve-kampioen van Friesland 
Zaterdagmorgen 24 juni (1972) werden de finales om het kampioenschap van Friesland 
gespeeld in Drachten. Hier deden aan mee: de elftallen van Oudega (W), Balk,  
Harlingen en V.C.V.. Hier hebben de V.C.V.’ers zich een waardig kampioen getoond, 
alhoewel een eerste plaats door één doelpunt te weinig aan hun neus voorbij ging. Een 
eervolle tweede plaats werd hun deel, wat zeker een geweldig resultaat genoemd mag 
worden. Door het bestuur werd hun een gezellige avond aangeboden in cafetaria 
“WYPO” en bij monde van de heer Miedema de felicitaties over gebracht voor deze 
uitzonderlijke prestaties nl. kampioen in groep 9, een tweede plaats in het kampioen-
schap voor N.O.-Friesland en reservekampioen van Friesland. 
 
Tot slot wil ik jullie allemaal jongens, hartelijk danken voor de prettige samenwerking 
die we met elkaar het afgelopen seizoen mochten hebben. Het was een plezierige 
periode en ik wens jullie ook straks bij de C-junioren, veel succes toe. 
 
Jullie leider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC VEENWOUDEN B1 WINT DE BEKER (SEIZOEN 2006-2007).……  
 
Spijtig genoeg kon de weeknieuws eindredactie nog geen foto vinden van  
SC Veenwouden B1 die in de lente van 2007 de beker won. Het verslag uit een 
regionaal weekblad werd overigens wel gevonden. 
 
Door in het afgelopen seizoen negen bekerwedstrijden winnend af te sluiten in groep 2 
plaatsten de B-junioren van SC Veenwouden zich voor de finale in Drachten. Tegen-
stander in de eindstrijd was Mulier B1 uit Wytmarssum. SC Veenwouden B1 speelde 
een goede eerste helft wat in de 24e minuut resulteerde in een 1 – 0 voorsprong toen 
Martin raak kopte. Mulier B1 kwam er in de eerste helft niet aan te pas en mocht blij 
zijn dat SC Veenwouden B1 nog een paar beste kansen liet liggen, anders was het duel 
al voor de rust beslist.  
 
Ook in de tweede helft was SC Veenwouden B1 de betere ploeg, maar men slaagde er 
maar niet in de bevrijdende tweede treffer te scoren zodat het geweldig spannend 
bleef tot het eind. De SC Veenwouden-defensie stond goed te verdedigen en gunde de 
tegenstander geen kans, zodat SC Veenwouden B1 beker-winnaar werd. 
 
Dankzij de vele meegereisde supporters konden trainer/coach Harry Elzinga en leider 
Klaas Elzinga de beker mee naar huis nemen. Na een huldiging met champagne in 
Drachten, volgde er een rondrit door Feanwâlden waarna de spelers en begeleiding in 
de kantine op sportpark De Kemphaan nogmaals werden gehuldigd door het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 



KEEPERSTALENT BIJ TOEVAL ONTDEKT.……  
 

 

V.C.V.-junioren A1. Werden op 11 april 1970 kampioen, na een 3 – 0 overwinning te 
hebben behaald op Drogeham A1. 
 
Staand v.l.n.r.: Jan Leegstra, Roel v/d Heide, Berend Tangerman, Minne Hietkamp, 
Rik de Vries, Theun Woudwijk en Bouwe Zwart (leider). 
Gehurkt v.l.n.r.: Jappie Wiersma, Jan K. Dijkstra, Egbert Veenstra, Frits Viersen, 
Foeke Hietkamp en IJme A. Postma. 
 
Voor keeper Frits Viersen was dit zijn eerste kampioenschap. Dat Frits Viersen het doel 
verdedigde was gebaseerd op een gevalletje zuiver toeval dat enkele jaren voor deze 
gekiekte foto plaats vond. 
 
 
 
 
 

 

 



KEEPERSTALENT BIJ TOEVAL ONTDEKT (vervolg).……  
 
Frits Viersen wennet it tichste by 
Talent wordt soms bij toeval ontdekt en dit geldt zekers voor Frits Viersen. Bij een 
jeugdteam van V.C.V. had leider Feye Hoekstra een probleem van personele aard. Zijn 
vaste keeper was dit bewuste zaterdag niet aanwezig, zodat hij één der veldspelers aan 
moest wijzen om het doel te verdedigen. Zijn oog viel op Frits Viersen. Waarom? Van 
zijn medespelers woonde Frits het dichtst bij de voetbalvelden van V.C.V. en er was 
haast geboden. ‘Frits, doe wennest it tichtste by. Hellest ff in trui fan hûs? Bist hjoed ûs 
keeper’, sprak Feye Hoekstra hem toe. Frits Viersen bleek aanleg te hebben voor 
verdedigen van het doel. In 2007 werd Frits Viersen gekozen in het SC Veenwouden 
elftal van de eeuw op de positie van keeper.  
 

 
 
De eerste wedstrijd die Frits Viersen in het eerste elftal speelde was een uitwedstrijd 
tegen VV Leeuwarden. De Leeuwarders konden die bewuste middag kampioen 
worden, zodat uit werd geweken naar het Cambuurstadion. VV Leeuwarden won 
deze wedstrijd overigens met 5 – 1.  

 

 

 

 



KAMPIOENEN.……  
 

 
 
Jeugdteam van SC Veenwouden dat in de jaren ’70 kampioen werd 
 
Staand v.l.n.r.: Daan Bosma, Jaap de Roos, Kees Bill, Wietse v/d Land,  
Anne Reitsma, Wiebe Idema, Gjalt Visser en elftalleider Verkerk. 
Gehurkt v.l.n.r.: Kees Woudwijk, Dirk de Vries, Aico Nieman, Oene Rozendal, 
Jappie v/d Leest, Appie Huisman en Jan Venema. 
 

 

 

 

 

 



‘KANSLOOS’ SC VEENWOUDEN 1 WINT ALSNOG.……  
 

 

Coenraad v/d Mark ziet de bal aan de goede kant van de paal de achterlijn passeren 
 
Zaterdagmiddag 12 november 2011; De wedstrijdklok, die bovenop het kassahokje is 
bevestigd, geeft minuut 16 aan en door doelpunten van Tjalling v/d Meulen, Siemen 
Sake Kamstra en Dirk Pieter Boersma leidt Broekster Boys 1 riant met 0 – 3. De naaste 
buur krijgt daarna nog een handvol kansen en mogelijkheden, echter de scherpte lijkt 
weg bij Broekster Boys 1.  
 
Dan vindt er een kanteling in deze wedstrijd plaats. Binnen drie minuten hebben de 
Feanwâldsters de 0 – 3 voorsprong van Broekster Boys 1 als sneeuw voor de zon doen 
verdwijnen. Door twee doelpunten van Doede v/d Veen zoekt SC Veenwouden 1 met 
een prima gevoel de kleedkamer op. Na de rust blijft SC Veenwouden 1 de boven-
liggende partij en in de 65e minuut is het Erik de Vries die de 3 – 3 laat aantekenen.  
 
Kan het nog mooier? Jazeker……………in de 77e minuut mag SC Veenwouden 1 een vrije 
trap nemen. Jordy Weykamp weet het lederen speeltuig bij aanvoerder Albert Jan 
van Zwol te brengen die de bal feilloos in het doel weet te koppen; 4 – 3 en dit is  
tevens de eindstand. 
 
Een huzarenstukje waar tot op de dag van vandaag nog over wordt gesproken.  

 



SCHOONMAAKDIENST.……  
 

 
 
Het idee was geweldig. Om kosten te besparen moest iedere voetballer bij de senioren 
een maandagavond schoonmaken. In november 1987 was dit nog niet het geval, maar 
dhr. Velstra maakte enkele seizoenen daarna de kantinevloer schoon omdat hij van zijn 
werd een soort zamboni mocht lenen.  
 
Stond je op bovengenoemde lijst vermeld en je kon die maandagavond niet aanwezig 
zijn dan moest je zelf voor een vervanger zorgen.  
 
 
 
 



SCHOONMAAKDIENST (vervolg).……  
 

 
 

 
 
Kwam een speler niet opdagen en was hij ‘vergeten’ om een vervanger te zoeken, dan 
werd hij voor twee wedstrijden geschorst. De trainer van het eerste elftal hield zich 
niet aan deze regel je kon je basisspelers toch niet langs de lijn laten staan tijdens een 
competitiewedstrijd? De voetballers die in de lagere elftallen hun voetbalkunsten 
etaleerden werden wel geschorst en dat leverde uiteraard de nodige irritatie op. 
 
Gelukkig maakt Hans van der Wal al sinds jaar en dag de boxen schoon en zorgt een 
schoonmaakploeg er voor dat de kantine er iedere zaterdag weer pico bello uit ziet. 
In het begin behoorden mw. Visser en mw. Geertsma tevens tot de schoonmaakploeg. 
Daarna nam Anna Visser de rol van mw. Geertsma over. 

 

 

 

 

 

 



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 3 zal naar verwachting rond de Kerstdagen naar u toe worden 
gezonden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Weeknieuws eindredactie 
Klaas de Vries 


