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SC VEENWOUDEN 75 JAAR.……  
 
De uitgave van de weeknieuws jubileum editie deel drie stond gepland om voor de 
afgelopen Kerstdagen te worden verspreid. Dit bleek echter iets aan de krappe kant 
zodat gekozen is voor de datum van zaterdag 7 januari 2023. 
 
Iedereen zeer hartelijk bedankt voor de vele informatie die ik van een ieder mocht 
ontvangen om deel één, twee en drie te vervaardigen. 
 
Het ligt in mijn bedoeling om alle delen te bundelen tot één overzicht en deze in 
boekvorm uit te brengen. Zodra ik hier meer duidelijkheid over heb dan wordt u hier in 
een komend weeknieuws verder over geïnformeerd.  
 
 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
Weeknieuws eindredactie 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAMPIOENEN.……  
 

 

Kampioenselftal V.C.V. 1948 
Staand v.l.n.r.: Jan Joukes de Vries, Auke Rozema, Auke Bosma, Bauke Reitsma,  
Auke Hietkamp, Willem van Meerlo, Bertus van Meerlo en Sjouke P. Procee. 
Gehurkt v.l.n.r.: Geert Fennema, Tjisse Reitsma en Jelle Rozema. 
 

 

 

 

 

 



V.C.V. B1 WINT TOERNOOI.……  
 

 

Op een door Leeuwarder Zwaluwen georganiseerd toernooi behaalt V.C.V. B1 de 
eerste prijs. 
Staand v.l.n.r.: Hendrik Talsma (bestuur), Geert Hietkamp, Sibbele Hietkamp,  
Sierd Ploegsma, Sijtse Elzinga, Sijbren Talsma, Hendrik van Meerlo (bestuur) 
en Jan de Vries (voorzitter). 
Gehurkt v.l.n.r.: Abe v/d Mark, Pieter Prins, Johannes Couperus, Albert de Boer, 
Jappie Couperus en Aldert Hietkamp. 

 

 



FRIESE TOP-SPORTWEEK VEENWOUDEN.……  
 
Omdat het vorige voetbalterrein midden jaren ’60 door de gemeente werd 
aangewezen als industriegebied, moest V.C.V. uitwijken naar een noodterrein. Dit 
omdat het nog te realiseren sportterrein aan de oostzijde van Feanwâlden (ons huidige 
sportpark De Kemphaan) nog niet eens op de tekentafel lag i.v.m. de beperkte 
gemeentelijke financiële middelen. Enkele jaren later moest het noodterrein aan de 
Ljiploane ook vaarwel worden gezegd, omdat de nieuwe verkeersweg dwars door het 
hoofdveld zou komen te liggen. De gemeente zou een nieuw noodveld aanleggen op 
de locatie waar nu Alfons Freriks is gevestigd. Vanaf het seizoen 1971-1972 zou dan 
gebruik kunnen worden gemaakt van het sportterrein waar wij heden ten dage nog zijn 
gevestigd.  
 
Voor de was- en kleedgelegenheid voor het noodterrein en voor het nieuwe definitieve 
sportcomplex moest V.C.V. zelf financieel zorg dragen. Hiervoor werden de volgende 
acties georganiseerd: 
- aan alle huisvrouwen van Feanwâlden werd verzocht om de winkelzegels op de 
 sparen voor V.C.V. Veenwouden 
- een huis-aan-huis enveloppenactie werd op touw gezet, alwaar de Feanwâldsers een 
 kleine financiële bijdrage konden deponeren 
- een grote verloting 
- de Friese TOP-sportweek van zaterdag 8 juni t/m zaterdag 15 juni 1968 
 
De organisatie van de Friese TOP-sportweek rekende op 10.000 toeschouwers voor alle 
evenementen tezamen. Om deze mensen te herbergen werd een noodtribune rond 
het hoofdveld gerealiseerd met permanent 2.400 zitplaatsen (waarvan 250 overdekt). 
Om het publiek warm te krijgen om daadwerkelijk een bezoekje te gaan brengen aan 
de Friese TOP-sportweek werd een programma samen gesteld met onder andere de 
volgende activiteiten: 
- KNVB-elftal van Dantumadeel – Frisia I (voetbalwedstrijd) 
- touwtrekken om het kampioenschap van Friesland 
- boksgala in zaal Plantinga (het voormalige Vergeet-Mij-Nietje) 
- damesvoetbalwedstrijd Dantumadeel – Kollumerland o.l.v. schaatser Jan Bols 
- turndemonstraties en trampolinespringen 
- eerste klas kaatspartij met P.C. Koningen 1966-1967 
- wielrennen op gewone fietsen voor dames (15 km) en heren (25 km) 
- in de pauze van bovengenoemde activiteit werd er een sprintwedstrijd 
 georganiseerd tussen Reinier Paping en weddenschapskoning Bonne Hof  
 
  
 



FRIESE TOP-SPORTWEEK VEENWOUDEN (vervolg).……  
 
Het toetje werd voor de laatste dag bewaard wanneer Cambuur een voetbalwedstrijd 
zou gaan spelen tegen Zwaagwesteinde met onder andere Johan Zuidema in de 
gelederen. 
 
De eerste acties waren een groot succes. De benodigde 6.000 gulden voor de was- en 
kleedgelegenheid werd met 6.863 gulden ruimschoots binnen gehaald.  
 
De Friese TOP-sportweek werd echter, qua financieel, een kleine teleurstelling. Het 
weer liet zich op de eerste dag van haar slechtste kant zien waardoor de publieke 
belangstelling voor de geplande voetbalwedstrijd sterk tegenviel. ’s Avonds tijdens het 
touwtrekken klaarde het op, maar dit was te laat om de tribunes nog vol te krijgen.  
 
Voor de rest van de dagen was de publieke belangstelling behoorlijk te noemen, echter 
in de Leeuwarder Courant van 11 juni 1968 staat te lezen dat de gespeelde boks-
partijen maar matig waren.  
 
De voetbalwedstrijd Cambuur – Zwaagwesteinde moest de grote publiekstrekker 
worden voor de slotdag. Dit omdat Abe Lenstra als gastspeler de clubkleuren van 
Cambuur zou gaan verdedigen. Cambuur won dit vriendschappelijke duel met 5 – 1, 
echter er was op meer volk gerekend dan de 1.500 toeschouwers die nu rondom het 
hoofdveld een plekje hadden gevonden. De reden hiervoor was dat je deze middag 
beter door kon brengen langs, of in, een verkoelend meer dan zwetend langs een 
voetbalveld. 
 
De Friese TOP-sportweek leverde niet die financiële meevaller op die was verwacht. 
Nadien zijn er nog enkele acties georganiseerd die de benodigde geldmiddelen 
opleverden om toch nog uit de kosten te komen. 

 

 
 
 
 



KAMPIOENEN.……  
 

 

SC Veenwouden Meisjes C-junioren; kampioen seizoen 2005-2006 
 
Staand v.l.n.r.: Nyske v/d Veen, Marieke de Heij, Joke de Heij, Yvonne Lijzenga,  
Greta Boersma, Monique Lijzenga, Femke Kingma en Anna Hoekstra. 
Gehurkt v.l.n.r.: Marije Kingma, Ingrid Lijzenga, Femke Visser, Anneke Broersma,  
Hendrikje Hoekstra en Lysanne Schuitemaker. 
 

 

 

 

 



DAMESVOETBAL.……  
 

 
Na de Friese TOP-Sportweek Veenwouden was een ieder daverend enthousiast om bij 
V.C.V. een dameselftal op de richten. In het seizoen 1971-1972 neemt dit elftal dan ook 
daadwerkelijk deel aan de competitie. Met drie punten uit 14 gespeelde wedstrijden 
eindigde het dameselftal van V.C.V. op de achtste en laatste plaats. Veel speelsters 
haakten af zodat het hoofdbestuur van V.C.V. zich genoodzaakt zag geen V.C.V.-
damesteam in te schrijven voor de voetbalcompetitie in het seizoen 1972-1973. 
 
Menig maal is geprobeerd om een damesploeg, bij zowel de jeugd als ook bij de 
senioren, van de grond te krijgen. Een enkeling gaf zich wel op, doch dit was te weinig 
voor een compleet team. De meisjes die zich inschreven werden ingedeeld bij de 
diverse jeugdteams van SC Veenwouden. 
 
Aan het einde van het seizoen 1997-1998 deed, tijdens het onderlinge 
familiedagtoernooi, een damesteam mee. Dit werd de opmaat voor het seizoen 1998-
1999. In een krantenartikel werd melding gemaakt van het voornemen om zowel een 
dames- als ook een meisjesteam bij de KNVB aan te melden. Sindsdien zijn ook de 
voetbalsters een zeer welkom lid van onze SC Veenwouden familie. 

 

 

 



DAMESVOETBAL (vervolg).……  
 

 
Seizoen 1971-1972; Johanna Hoekstra in duel met één der speelsters 
van Zwaagwesteinde. Deze uitwedstrijd eindigde in een 0 – 0 eindstand 
 

 

Het team SC Veenwouden VR1 anno 2022 
 
 

 



VRIJWILLIGERS.……  
 

 

 

 

 



VRIJWILLIGERS (vervolg).……  
 

 

 

 



OPENING SPORTACCOMMODATIE.……  
 
Op zaterdag 7 juni 1975 werden er vier nieuwe sportaccommodaties geopend in onze 
gemeente Dantumadiel. Naast Feanwâlden verrezen de nieuwe sportfaciliteiten in  
De Westereen, Driezum en Damwâld. Burgemeester Talstra en Mr. J. van Vliegen, 
secretaris-generaal van het ministerie van CRM, togen op deze hete junidag per 
helikopter naar deze vier dorpen om de officiële opening te verrichten.  
 
Na deze plichtpleging werd er op het hoofdveld van SC Veenwouden een wedstrijd 
georganiseerd tussen de Oud-Internationals en een combinatie van acht Friese 
amateurelftallen (BCV, YVC, Kootstertille, Broekster Boys, SC Veenwouden, 
Leeuwarden zm., Zwaagwesteinde zm. en ONT). De Oud-Internationals hadden o.a. de 
beschikking over Abe Lenstra, Martin Koeman en Theo van Duivenbode. 
 
Wie had gedacht dat de Oud-Internationals wel ff zouden winnen kwam bedrogen uit. 
Het combinatie elftal nam namelijk brutaal een 3 – 0 voorsprong, een ruststand die in 
de tweede helft met moeite werd weggepoetst door de Oud-Internationals.  
 
Er werden 1.500 toeschouwers verwacht, een aantal dat bij lange na niet binnen de 
hekken verscheen. In de Leeuwarder Courant werd geschreven dat er nog geen 
duizend betalende toeschouwers op deze wedstrijd afkwamen, waardoor er een tekort 
ontstond van 1.000 gulden. De Oud-Internationals bleken achteraf niet goedkoop zodat 
secretaris S.F. Hamstra bij de gemeente Dantumadeel zou aankloppen om nog iets van 
deze financiële tegenvaller terug te zien. 
  

 



KAMPIOENEN.……  
 

 

Kampioensfoto SC Veenwouden F3; voorjaarscompetitie 2007 
 
Achterste rij: Hendrik Kleefstra (leider), Remco Jousma, Luuk Spelde, Annike Horjus,  
Egbert Johan Smit, Nanne Kleefstra en Marco Zuiderveld (leider) 
Voorste rij: Sophie Hummel, Lammert Zuiderveld, Eelke Lourens  
en Meindert Zuiderveld 

 

 

 

 

 

 

 



CHRIS SEMPLONIUS.……  
 
Een rasverteller; bij het horen van deze eretitel weten de meeste SCV-supporters 
meteen over wie we het hebben…………uiteraard Chris Semplonius. Een bijdrage van 
Chris Sempolinius aan deze jubileumeditie werd dan ook met beide handen 
aangegrepen door de weeknieuws eindredactie. 
 
Spelers en spelers 
In een selectie heb je spelers en spelers. Je hebt Lammert-Jannen en Jelke’s, de rest zit 
er tussenin. De Lammert-Jannen zijn altijd aanwezig, vallen op en zijn dominant. De 
Jelke’s zijn bescheiden, vallen niet op en zijn harde werkers. Bij Lammert-Jan 
Westerlaan gebeurde ook vaak wat. Inmiddels lang geleden, nog vóór de fraaie 
verbouwing, waarbij ik een eigen kleedkamer kreeg (“Chris hier”), behandelde ik op 
zaterdag in kleedkamer I. Daar hingen dan altijd de tenues van onze jeugd of onze 
dames. Op een gegeven zaterdag hingen daar de kleren van de dames van 
V.V. Leeuwarden, de tegenstander van onze lady’s. Na twee andere spelers te hebben 
behandeld (Jelke de Roos en Doede v/d Veen) was Lammert-Jan Westerlaan aan de 
beurt. Tijdens de behandeling (hij lag op de buik) kwamen de Leeuwarder dames 
binnen. Rustige, vriendelijke dames op twee na. Deze frivole bekstukken kwamen 
meteen op Lammert-Jan af; ik moest wel aan de kant. “Wat het ie een moai broekje 
an”. “Het ie d’r wel haar op?” Enzovoorts, me-too bij de mannen. Lammert-Jan begon 
met een weerwoord te geven, maar wel meer stotteren als anders.  

 

 

Lammert-Jan Westerlaan in actie tegen CSL uit Stiens 
 



CHRIS SEMPLONIUS (vervolg).……  
 
Spelers en spelers (vervolg) 
In het veld had Lammert-Jan de gewoonte om op ongeveer 30 meter van de eigen goal 
tegen zijn directe tegenstander, die de bal had, te roepen: “sjitte!” Die bal ging dan 
meestal hoog over of eindigde bij de cornervlag. Bij een beker wedstrijd tegen Blauw 
Wit’34 uit, stond Lammert-Jan bij Max Houttuin (ex SC Heerenveen en ex SC Cambuur). 
Op zo’n 30 meter van onze goal had Max de bal. Lammert-Jan riep: “skiete!” Max 
reageerde doeltreffend; een wereldgoal! We hebben die grap nooit weer gehoord.  
 
In die tijd vroeg men mij vaak hoe lang ik nog door ging met de begeleiding van het 
eerste elftal. Ik zei dan: “totdat Jelke Jaap de Roos een praatkaart krijgt.” Zijn moeder 
zei later: “dat moet Chris niet zeggen, hij heeft bij de A’s al eens een praatkaart 
gekregen.” Vol ongeloof vroeg ik: “wat zei hij dan?” “Skiedsrjochter moat in briltsje 
keapje.” Ik ben nog lang door gegaan met de verzorging en genoten van de 
verscheidenheid aan types, ieder met een eigen persoonlijkheid. 

 

Jelke Jaap de Roos voetballend bij Ûs Fjirde 

 

 



BEWOGEN AFSCHEID UIT DE 3E KLASSE A.……  
 

 

De A-selectie van SC Veenwouden tijdens het seizoen 1993-1994 
V.l.n.r.: Theun Plantinga, Gerrie v/d Werff, Klaas Auke Haagsma, Melle Steringa, 
Sieb Visser, Tjeerd Heidbuurt, Keimpe Bosma, Meindert de Vries, Pieter Gerrit 
Walsweer, Andries Idzerda, Leo de Jong, Theo Dijk en Hans Roskam (trainer). 
In het midden op de vloer: Sjoerd v/d Veen en Bennie Huiberts. 
 
De lente van 1993 was op sportief gebied zonniger dan ooit voor SC Veenwouden. De 
hoofdmacht werd met vlag en wimpel kampioen van de 4e klasse B (is nu 3e klasse) met 
een selectie waar de Feanwâldsters nog jaren mee verder konden. Ook bij het 2e elftal 
was het feest want zij slaagden erin om ook, via de nacompetitie, promotie af te 
dwingen naar de 3e klasse. Na een seizoen met een derde helft vol polonaises en het 
zingen van ons clublied, liep de voetbaljaargang 1993-1994 uit op een grote teleur-
stelling. Trainer Hans Roskam gokte aan het begin van het nieuwe seizoen nog op een 
plek in het linker rijtje, echter het werd de rode lantaarn. Een te smalle selectie en veel 
blessureleed kunnen als reden worden genoteerd dat SC Veenwouden slechts acht 
punten (twee per overwinning) behaalde uit 22 gespeelde competitiewedstrijden. Een 
ieder is het er echter over eens dat dit negen punten hadden moeten zijn. 

 

 



BEWOGEN AFSCHEID UIT DE 3E KLASSE A (vervolg).……  
 
Voor de laatste competitiewedstrijd was het al bekend dat SC Veenwouden geen 
aanspraak meer kon maken om via de nacompetitie het vege lijf te redden van 
degradatie. Trainer Hans Roskam koos er daarom voor om enkele jonge spelers een 
kans te geven, die, tijdens de uitwedstrijd tegen BCV, zeer behoorlijk voetbalden.  
De van te voren gevreesde doelpuntenregen bleef de Feanwâldsters zelfs bespaard. 
Met alleen nog enkele minuten aan blessuretijd te spelen stond er een keurige 1 – 1 
tussenstand op het scorebord te lezen, nadat Gerrie v/d Werff in de 75e minuut de 
gelijkmaker had binnen getikt. Een prima prestatie omdat BCV uit de laatste zes 
competitiewedstrijden de volle buit aan punten had behaald. 
 
De beoogde kampioen Harkemase Boys had op eigen veld een overwinning nodig om 
zeker te zijn van de titel. Voor tegenstander Zeerobben stond er niets meer op het spel 
zodat de Harekieten weinig dachten te vrezen van de ploeg uit Harlingen. Dit was 
echter een vergissing want Zeerobben nam, met nog een half uur op de klok, een 0 – 1 
voorsprong op sportpark De Bosk.  
 
Het nieuws van deze achterstand was via een rechtstreeks radioverslag (mobieltjes etc. 
waren in 1994 nog niet vanzelfsprekend) terecht gekomen bij het A-veld van BCV. 
Wanneer de Burgummers hun eigen wedstrijd zouden winnen dan waren zij kampioen 
en moest Harkemase Boys via de nacompetitie proberen om in de 2e klasse te geraken. 
 
De grensrechter van SC Veenwouden, Klaas de Bruin, bleek geen groot fan te wezen 
van Harkemase Boys. In de 92e minuut werd een vrije trap van BCV’er Albert de Wilde 
nog voor de doellijn het strafschopgebied uitgewerkt. Een ieder keek op dat moment 
naar de scheidsrechter of hij voor het einde van de wedstrijd zou gaan fluiten. De 
leidsman keek echter naar grensrechter Klaas de Bruin die resoluut naar het midden 
wees; wat betekent doelpunt. De scheidsrechter kon niet anders dan het doelpunt toe 
te kennen. BCV waande zich voor even kampioen, doch Bonne Bekkema bezorgde de 
Harkemase Boys toch nog de overwinning.  
 
De hele ploeg, incluis de aanwezige supporters, waren niet gecharmeerd van de actie 
van Klaas de Bruin. “Ik woe net dat Harkemase Boys kampioen waard”, waren de 
legendarische woorden die hij in de kleedkamer sprak, de spelers met een frustratie 
voor het leven achter latend. Voor Klaas de Bruin betekende dit meteen einde 
grensrechtercarrière bij SC Veenwouden.   

 

 



JUBILEUM ACTIVITEITEN.……  
 

 

Viering 10-jarig bestaan VCV Veenwoudsterwal; Leeuwarder Courant 16-11-1957 

 

 

Jubileumviering ’60 jaar SC Veenwouden’ in augustus 2007. Op het programma stond 
tevens een wedstrijd tegen Oud-SC Heerenveen 

 

 

 

 



JUBILEUM ACTIVITEITEN (vervolg).……  
 

 

Het was warm tijdens de jubileumviering ’55 jaar SC Veenwouden’. De zeepglijbaan 
gaf enige verkoeling 

 

Uiteraard werd tijdens de jubileumviering in 2002 de jeugd niet vergeten. Eerst 
pannenkoeken eten en daarna een speurtocht 



KAMPIOENEN.……  
 

 

SC Veenwouden 1; kampioen seizoen 2003-2004 4e klasse B 
 
V.l.n.r. staand: Franke de Jong (grensrechter), Wiebren Veenstra (trainer),  
Chris Semplonius (fysio/verzorger), Geart v/d Veen, Mark Mellema, Bertran Smit,  
Kor Elzinga, Wigle Westerlaan, Jelmer Sytsma, Remees Modderman,  
Anton van Zwol en Tjeerd Heidbuurt (leider). 
Gehurkt v.l.n.r.: Doede v/d Veen, Meindert de Vries, Kars Jan Bies, Klaas v/d Veen, 
Douwe Idzerda, Hendrik Sipke v/d Land, Jelke Jaap de Roos  
en Lammert Jan Westerlaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOG 16 MINUTEN.……  
 
Tijdens de winterstop was een ieder het over eens. VV Drogeham was de favoriet voor 
de titel in de 4e klasse B. Op 18 januari 1975 stond de wedstrijd tegen SC Veenwouden 
op het programma. Arnold Ernst had de Feanwâldsters, middels een vrije trap, op  
een 1 – 0 voorsprong gebracht en met nog 16 minuten op de klok leek VV Drogeham 
een klein deukje op te gaan lopen. Leek omdat scheidsrechter B.R. v/d Leij met een 
zweepslag het veld moest verlaten. Onder de toeschouwers was er niemand aanwezig 
die de benodigde scheidsrechters papieren bezat om deze wedstrijd tot een goed 
einde te begeleiden, waardoor de laatste 16 speelminuten op een latere datum in het 
seizoen moesten worden ingehaald. 
 
Het begin van de lente startte voor VV Drogeham niet bijster florissant. Tijdens de 
maand maart konden er drie gelijke spelen voor de Drogehamsters worden genoteerd, 
de concurrentie sloop dichterbij. Omdat SC Veenwouden thuis met 2 – 3 verloor van 
Friese Boys, kon VV Drogeham in de thuiswedstrijd tegen de Feanwâldsters het 
kampioenschap alsnog veilig stellen. SC Veenwouden won echter met 2 – 3 en het ook 
al gedegradeerde Opende bleek een week later met 1 – 0 te sterk.  
 
Door deze misrekening was SC Veenwouden plotseling slechts 16 minuten verwijderd 
van het kampioenschap in de 4e klasse B……….. 
 
De competitie van de 4e klasse B is uitgespeeld, op 16 minuten na. Penningmeester 
Feije Hoekstra heeft een topmiddag gezien het grote aantal bezoekers dat op dit toetje 
af komt; meer dan 1.000 man (en vrouw) publiek, een unicum voor SC Veenwouden als 
het om voetballen in competitieverband gaat. De boeketten bloemen staan te wachten 
op hun nieuwe eigenaars, dhr. Popma heeft de zaal van zijn gelijknamige restaurant en 
party centrum in gereedheid gebracht voor de aanstaande kampioenen. Een groots 
feestmaal (mei d’r wat te drinken by) staan hen, na afloop van dit slotakkoord, te 
wachten. De selectie van SC Veenwouden begint een half uur voor aanvang met de 
warming-up. De spelers plus begeleiding van VV Drogeham zijn echter in nog geen 
velden of wegen te bekennen en de klok tikt rap naar half drie, het tijdstip voor de 
aftrap. Een ieder, incluis alles en iedereen bij SC Veenwouden, begint een teken van 
nervositeit te vertonen: wer bliuwe se no?’ Dan, om vijf minuten voor half drie, komt 
de spelersbus van VV Drogeham het parkeerterrein op rijden. De spelers zijn al in hun 
wedstrijdtenue gestoken en zijn hebben hun warming-up afgewerkt op één van de 
weilanden waar zij, op hun weg naar Feanwâlden, langs reden.  

 
 



NOG 16 MINUTEN (vervolg).……  
 
Trainer Sije van der Veen heeft zijn spelers met een aanvallende speelstijl het voetbal-
veld op gestuurd, iets wat een averechtse uitwerking bleek te hebben. Een afstands-
schot van Ale Hoekstra bleek een onhoudbaar projectiel te wezen voor keeper Frits 
Viersen. SC Veenwouden was nog enkele malen dichtbij de 2 – 1, echter de lat en de 
paal stonden succes in de weg. Na het laatste fluitsignaal gingen de bloemen meer naar 
Drogeham en het kampioensmaal? Ondanks de teleurstelling hebben de spelers plus 
technische staf van SC Veenwouden dhr. Popma niet laten zitten met dat vele, speciaal 
voor hen gereedgemaakte, eten (en drinken). 
 

 
 
Staand v.l.n.r.: Teun Woudwijk (grensrechter), Luuk Dijkstra, Klaas Idzerda,  
Wietse v/d Land, Tije Dijk, Arnold Ernst, Andries Dijk, Ruurd de Jong (leider), 
Machiel v/d Lijn en Wiebe Idema. 
Gehurkt v.l.n.r.: Sije v/d Veen (trainer), Frits Viersen, Corrie Eskens, Aico Nieman,  
Bouke de Jong, Jan Westerlaan, Kees Bosma en Jan Annema. 

 

 



KAMPIOENEN.……  
 

 

 
Kampioenselftal SC Veenwouden A1 seizoen 2005-2006 
 
Staand v.l.n.r.: Paul Kempink (leider), Klaas Jan Veenstra, Johannes de Jong,  
Marten Peter Wagenmakers, Marco de Wilde, Anne de Vries, Arie Aalberts,  
Kevin Kempink, Bauke Reitsma en Wietse Monsma (trainer). 
Gehurkt v.l.n.r.: Martijn Semplonius, Stephan Huiberts, Erik de Vries, Wiebren Wijma, 
Ate Elzinga, Johan v/d Veen, Jorrit Meirink, Peter Machiela en Jelke de Boer. 

 

 

 

 

 

 



SPONSORING.……  
 

 

 

 



EINDELIJK.……  
 

 

Het seizoen 2009-2010 ging het archief in als één van de meest succesvolste voor 
SC Veenwouden 1. Ongeslagen kampioen van de 3e klasse B. Eindelijk werd er 
promotie afgedwongen naar de 2e klasse. 
 
Staand v.l.n.r.: Anton van Zwol (assistent trainer), Douwe Zondervan (trainer),  
Jelke Jaap de Roos, Wytze Veenstra, Andries Hoekstra, Erik de Vries,  
Jordy Weykamp, Marten Jan Ernst, Pieter Schipper, Bertran Smit,  
Chris Semplonius (fysio/verzorger) en Yme Postma (grensrechter). 
Gehurkt v.l.n.r.: Lammert Jan Westerlaan, Eddy de Roos, Leo Bosma, 
Stefan Jan Sijtsma, Wouter Flootman, Anne Gjalt Visser, Wigle Westerlaan, 
Klaas v/d Veen, Sebastiaan Semplonius en Doede v/d Veen. 
Liggend: Coenraad v/d Mark 
 
 

 

 

 

 

 

 



WOUDBOYS EN CHR. V.V. MEEUWEN.……  
 

 

Op 24 november 1924 opgericht en na een fusie op 2 augustus 1935 van het 
voetbaltoneel verdwenen. Zondagvereniging Woudboys mag de voorloper van de 
Stormvogels genoemd worden, echter er was nog een voetbalvereniging actief in 
Feanwâlden. 
 
Volgens een artikel in de Leeuwarder Courant werd Chr. V.V. Meeuwen op 10 juni 1932 
weder opgericht. Je kunt uit deze zin de conclusie trekken dat deze zaterdagvereniging 
al eens eerder de voetbalschoenen had aangetrokken, doch in het krantenarchief is 
van de eerste oprichtingsdatum niets terug te vinden. 
 
Woudboys voorzitter en voetballiefhebber S.F. Antonides was in zijn nopjes met het 
feit dat er in Veenwouden nog een voetbalclub bij kwam. Dhr. Antonides mag toch wel 
de suikeroom worden genoemd van Woudboys. Het voetbalterrein had hij namelijk 
geschonken en daarnaast was hij sponsor van de club. Tegen overigens royale  
condities mocht Chr. V.V. Meeuwen op de woensdag en de zaterdag gebruik maken 
van de accommodatie van Woudboys. 
 
Chr. V.V. Meeuwen beschikte tijdens de oprichting over 20 leden en dat bleek bij 
aanvang al aan de krappe kant. Tijdens de eerste wedstrijd thuis tegen H.M.S. moest er 
al een beroep worden gedaan op drie invallers, zodat het geroutineerde H.M.S. met  
een 0 – 8 overwinning het sportterrein van Woudboys verliet. De volgende wedstrijd 
was wederom een thuisduel; nu tegen S.O.A. uit Twijzelerheide. V.V. Meeuwen had 
deze zaterdag niet de beschikking over een keeper, zodat er een beroep werd gedaan 
op de sluitpost van Woudboys I. V.V. Meeuwen won deze wedstrijd met 7 – 2 en met 
deze eindstand zou je denken dat er een vrolijke stemming heerste bij Woudboys.  
 
 

 



WOUDBOYS (vervolg).……  
 
Niets was echter minder waar want 16 dagen na de wederoprichting van  
Chr. V.V. Meeuwen was het verhaal uit voor deze zaterdagvereniging uit Feanwâlden. 
Er werd bij de Woudboys een vergadering belegd waarin een nieuw bestuur werd 
gekozen. De eerste besluiten die dit nieuwe bestuur nam waren: 
- maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag werden de vaste oefendagen. Zo kon 
 Chr. V.V. Meeuwen geen gebruik meer maken van de eerder aangeboden faciliteiten 
- geen enkel lid van Woudboys mocht meer voetballen bij Chr. V.V. Meeuwen 
 
Na deze vergadering komt de naam Chr. V.V. Meeuwen niet meer voor in het 
krantenarchief. En de Woudboys? De Leeuwarder Courant maakte op 2 augustus 1935 
melding van een ‘fusie’ tussen de zondagverenigingen Bergum en Woudboys. Het 
woord ‘overname’ komt ons inziens beter tot haar recht, want de club zou namelijk de 
naam Bergum gaan dragen. Het enige wat nog overbleef van het voetballen in  
Veenwouden was dat het tweede en derde elftal van Bergum tijdens het seizoen 
enkele wedstrijden zouden gaan spelen op het Woudboys terrein. 

Vanaf 1948 komen de namen Woud-Boys en Veenwouden in de lijst met uitslagen voor 
de in de Leeuwarder Courant stonden gepubliceerd. Het meest opvallende is wel het 
liggende streepje tussen de letters D en B. 

 

 



KAMPIOENEN.……  
 

 

SC Veenwouden D1; kampioen seizoen 2005-2006 
 
Staand v.l.n.r.: Roel Wytse Teunissen (leider) en Anton van Zwol (trainer). 
Middelste rij staand v.l.n.r.: Hendrik Draaijer, Jesper van ’t Westende,  
Sape Gerrit Bloemhof, David Lea, Nyvard Vrieling, Wouter Woelinga, Siebrand Visser 
en Klaas Sjoerd de Vries (leider). 
Middelste rij v.l.n.r.: Rico de Vries, Onno Bosma, Meint Arjen Gerding, Edze Tijsma, 
Juryan Dantuma, Hendrik Jan Procee en Rick de Jong. 
Liggend voor v.l.n.r.: Pieter de Graaf en Patrick Kempink. 

 

 

 

 



SC VEENWOUDEN CABARET.……  
 
Het SC Veenwouden cabaret is een item dat uiteraard niet mag ontbreken in de  
SC Veenwouden weeknieuws jubileum editie. Welke persoon kan ons het beste over 
de ins en outs van dit cabaret vertellen? Uiteraard Chris Semplonius. 
 
We hebben drie maal een cabaret (of zoals je wilt een revue) uitgevoerd; bij het 50-, 
55- en 60-jarige jubileumfeest. Voor 10 juni 2023 staat het 4e cabaret gepland bij ons 
75-jarig bestaan.  
 
Voor het eerste cabaret werd ik gevraagd door Joke Veenstra om een cabaret te 
schrijven (tekst en muziek). Elke zondagavond vergaderen bij Joke; met Rigt Wester-
laan, Harry Brouwer, Wilt Dijk en ik. Van acht tot tien serieus vergaderen en daarna 
met een hapje en een drankje oude verhalen en gebeurtenissen ophalen. Dan zat ik 
alles te noteren (ik was nog niet zo lang bij de club), veel was nieuw voor mij. Ook ging 
ik bij oudere leden langs om (sterke) verhalen te noteren.  
Steevast was daar het verhaal bij van de voetballer die bij de 1e wedstrijd na een 
strenge winter de noren nog in de tas had i.p.v. zijn voetbalschoenen. De naam Jaap 
Jansma werd genoemd, doch ook die van Klaas-Auke Haagsma. Wie? Of allebei? 
De naam van onze groep was “Toemar” en van de voorstelling “Lâns de Line”; maar het 
kon net zo goed andersom zijn. “Toemar” was gebaseerd op de aanmoedigingen van 
onze legendarische supporter Pieter Machiela. Ook was er een bijdrage van Douw 
Kootstra over een voetbalouderpaar (echte SCV’ers) geheten: “Dy fan ûs”. Bijna 
iedereen in de tent wist meteen wie bedoeld werden. Fantastisch uitgevoerd door Joke 
en Harry, met een “droge” Johannes Idema naast hen. “Dy fan ûs” werd een lijfspreuk 
voor Joke en mij, vooral langs de lijn bij ons eerste elftal; als Wytze Veenstra scoorde 
uit een pass van Sebastiaan Semplonius. De supporters keken ons dan vreemd aan 
tikten tegen het voorhoofd. De repetities waren eerst in “De Mienskip”, later in 
“Talma Hoeve”. Erg gezellig, soms te gezellig, moesten we Joke tussen Auke Zuidema 
en Johannes Idema vandaan halen: “ik bemiich my”. 
Ons tweede cabaret heette “Mar de Sfeer is Bêst”, toen de prestaties omgekeerd 
evenredig waren met de sfeer in de vereniging. Het zou zo maar de titel van ons 
volgende cabaret kunnen zijn. De muzikale begeleiding bestond uit Meint Veffer op 
drums, Wilt Dijk op bas en gitaar en ik op piano.  
Het derde cabaret alleen ik. Het verhaal ging dat Meint Veffer thuis oefende met z’n 
drumstokjes op de keukentafel (het drumstel stond op de boerderij). Uniek was en is 
dat alles door eigen mensen gedaan werd: SCV’ers en/of bloedverwanten.  
Spelers, muzikanten, decorbouwers, grimeuses, geluid- en lichtmensen: allemaal met 
een SCV-hart. 

 



SC VEENWOUDEN CABARET (vervolg).……  
 
Alleen de regisseuses kwamen “fan bûten”. Ons stuk ging ook op tournee. Suameer 
leende een paar nummers en wij waren bij hun uitvoering, waar wij “de 4e helft” van 
hun kado kregen.  
Maandagavond bij de waslijn met de shirtjes van de spelers, prachtig gespeeld door 
Joke en Richt. Uit het shirt van Leo de Jong rolden gele- en rode kaarten, het shirt van 
Hendrie Zuidema was nog brand schoon. Ook kwamen “bealch fol werk” (een eretitel!) 
en de voorzitter (Leegsma) langs. We hadden de hoed van Leegsma nodig. Tijdens een 
beslissingswedstrijd op ons neutrale terrein hebben onze kwajongens Auke en 
Johannes deze hoed “gestolen”. Leegsma ontdaan, maar bij onze voorstelling 
opgelucht (familie was uiteraard ingelicht). Naast repeteren moest er ook studie 
gedaan worden, vooral de kantinescene vereiste dat. Auke, voor z’n rol van “Bossie”, 
moest, tegen z’n zin natuurlijk, vele uren in de kantine rondbrengen om hem te 
observeren. Het resultaat was er dan ook naar. Voor de plaatselijke toneelvereniging 
“Vriendenkring” waren wij een kraamkamer. O.a. Joke, Sandra, Janna en Roel werd 
door ons getransfereerd en uiteraard Klaas-Sjoerd de Vries. Die werd mij getipt door 
zowel Joke als mijn zoons. De persiflages van Doede en Jan Klee werden hoogtepunten 
van ons laatste cabaret, evenals die van Remees, die de onderbroek van z’n moeder 
(of zuster) in de tas had i.p.v. z’n eigen. Bij het schrijven van het laatste cabaret moest 
ik rekening houden met de ziekte van Harry Brouwer. Hij repeteerde wel mee, maar 
vlak voor de uitvoering was het helaas op. Lieuwe (5 december) v/d Veen studeerde 
binnen één week z’n rol in en verving hem prima. We hebben altijd met z’n allen met 
plezier gewerkt aan succesvolle voorstellingen. Sommigen vonden het repeteren nog 
mooier dan de uitvoering. Anderen niet, voor mij een gelijkspel.  
En nu op naar 10 juni 2023 voor de volgende uitdaging, die ik samen met Pieter-Eelke 
Kloetstra, en anderen, aan ga. 

 

 

 

 

 



KAMPIOENEN.……  
 

 

SC Veenwouden 4, kampioen seizoen 2016-2017 
 
Staand achterste rij: Sytze van Kammen, Klaas-Jan Veenstra, Henk Veenstra,  
Stephan Huiberts, Roel Wytse Teunissen, Hendrik Postma, Alexander Nijboer,  
Sebastiaan Semplonius, Jappie Procee, Rienk Dijkstra en Doede v/d Veen. 
Staand middelste rij v.l.n.r.: Bert Meerstra en Jan Bekema. 
Gehurkt v.l.n.r.: Hans v/d Wal (grensrechter), Teun Bok, Pieter-Eelke Kloetstra,  
Ate Elzinga, Keimpe Bosma, Piebe Brüning, Geert Sijtsma, Klaas-Sjoerd de Vries, 
Theun Plantinga en Eddie de Roos. 
 
Het kampioenschap van SC Veenwouden 4, in het seizoen 2016-2017, was de laatste 
op een groot veld bij de senioren. Daarom mochten deze kampioenen zekers niet 
ontbreken in de weeknieuws jubileumeditie. 

 

 

 



WAT ER VERDER NOG TER TAFEL KWAM.……  
 
- Met het gehele team (plus de tegenstander) op ‘e knibbels, zoekende naar een 
 trouwring (niet gevonden) 
- Met het gehele team (plus de tegenstander) op ‘e knibbels, zoekende naar een  
 contactlens 
- De schaatsen nog in de voetbaltas in plaats van de voetbalschoenen 
- De nieuwe schoenen nog in de doos mee voor de eerste wedstrijd 
- Het missen van twee penalty’s binnen één minuut getrapt door dezelfde speler 
 en dan de opmerking “hûnehok dit wy dan ek de lêste kear” van de leider te horen 
 krijgen (die overigens ter hoogte stond van de kantine) 
- Voetballen in competitieverband op het voetbalveld van de beveiligde gevangenis 
 Norgerhaven. Een gedegen id-bewijs of paspoortcontrole bij het betreden- en bij het 
 verlaten van dit gebouw. Na de wedstrijd op het parkeerterrein er achter komen dat 
 de tas met voetbalkleding per abuis in de kleedkamer is achter gelaten. 
- Omdat er op het laatste moment nog spelers verstek lieten gaan de plaatselijke kroeg 
 opgezocht om daar enkele invallers achter hun volle bierglas vandaan te halen 
- Kaart-, sjoel-, dart-, ringgooi- en bingo avonden/middagen  
- Mei syn allen gesellich nei in fuotbalwedstriid ta 
- Kampioen worden 
- Degraderen 
 
Oftewel, SC Veenwouden is een club als alle anderen. Maar SC Veenwouden is wel  

ONZE CLUB 

 

 
 

 

 



SC VEENWOUDEN 75 JAAR.……  
 

 

VCV – SCV 1947 – 1987; veertig jaar voetbal in Veenwouden en Veenwoudsterwal 
 
Hopelijk heeft u met veel plezier en herkenning de drie jubileum uitgaven van het 
weeknieuws gelezen.  
 
Er zullen ook items wezen die niet zijn meegenomen in één van de jubileum edities. 
Bij deze beloof’k u om in een volgend weeknieuws aan deze wetenswaardigheden, 
betreffende SC Veenwouden, aandacht te besteden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Weeknieuws eindredactie 
Klaas de Vries 


