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VOORWOORD 360 JAAR SCE

Als voorzitter van Sportclub
Emmeloord ben ik verheugd dit
jubileumboek te kunnen presente-

ren. In woord en beeld wordt teruggeblikt
op 60 jaar SC Emmeloord. Een aantal spor-
tieve polderpioniers richtte op 22 mei
1944 de vereniging ‘Sportclub Emmeloord’
op waarbij meerdere sporten beoefend kon-
den worden. In 1995 werd in goede har-

monie de omnivereniging ontbonden en de voetbalclub ging zelf-
standig verder. De overname van het totale complex gaf natuurlijk
de nodige financiële zorgen maar het toenmalige bestuur is er in
geslaagd een financieel gezonde club neer te zetten.

SC Emmeloord is een club waarbinnen het sportieve en het socia-
le gebeuren een positieve invloed hebben op het clubleven. De
vele kaderleden, ouders, trainers, leiders en supporters en natuur-
lijk de voetballers zorgen daarvoor. Wekelijks spelen onze voetbal-
lers van 5 tot 60 jaar op zaterdag en zondag hun wedstrijden op
‘De Boskamp’ en is de Trimclub SCE actief. Daarnaast de jaarlijkse
activiteiten als de jeugd- en pupillentoernooien, de familiedag,
het D-pupillenreisje, het scholierenvoetbaltoernooi voor de basis-
scholen en de KNVB-trainingskampen. En dat alles rondom een
gezellige sfeervolle sportkantine gerund door een team met vak-
mensen.

Het beleid van het bestuur heeft als speerpunten: kwaliteitsimpuls
van de jeugdopleiding, prestatie, kwaliteit en voetbalplezier. Daar-
naast investeren in de accommodatie en continueren van het
gezonde financiële beleid.

Voor nu rest mij nog onze hoofdsponsor, alle overige sponsoren
alsmede allen die ontzettend druk zijn geweest met de voorberei-
dingen op ons 60-jarig jubileum te bedanken. Ik spreek hierbij
de wens uit dat ook de komende generaties veel plezier mogen
beleven aan het verenigingsleven binnen SC Emmeloord.

Folkert Poiësz
voorzitter SC Emmeloord

Voorwoord
Om te beginnen wil ik namens het

college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente

Noordoostpolder Sportclub Emmeloord graag
feliciteren met haar zestig jarig jubileum. Dat
SCE 60 jaar bestaat, betekent dat  deze sport-
vereniging al twee jaar na het droogvallen
van de Noord Oostelijke Polder is opgericht.
Een echte ‘Pioniersvereniging’ dus! Opgericht

door ambtenaren van het eerste uur om de sporten voetbal, korfbal,
gymnastiek en atletiek te kunnen beoefenen samen met de burgers.
De vereniging groeide zowel kwantitatief als kwalitatief dankzij de
altijd beschikbare vrijwilligers die bereid waren en zijn hun diensten,
zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau, te verlenen.

De verschillende takken van sport zijn na opheffing van de omniver-
eniging in 1995 in goede harmonie op eigen benen verder gegaan.
Vanaf die tijd is SCE een zelfstandige voetbalvereniging. Momenteel
wordt veel energie gestoken in de jeugdafdeling. Ook de sociale
functie van de vereniging speelt een zeer belangrijke rol; iedereen
moet zich thuis kunnen voelen bij SCE. Om dat te bevorderen is in
2002 een verenigingsconvenant voor normen en waarden opgesteld.

Een dikke pluim voor een enthousiaste grote groep vrijwilligers
die, sinds 1980 zonder onderbrekingen, zorgt dat er iedere week
een clubblad op de mat van de leden ligt.

De vereniging is tevreden met haar prachtige sportcomplex 
‘De Boskamp’ dat in samenwerking met de gemeente goed wordt
onderhouden. Hier wordt dan ook het zestig jarig jubileum gevierd
met allerlei activiteiten, waar dit jubileumboek er een van is. Ik hoop
dat u geniet van dit prachtige boek: u heeft zestig jaar voetbalhistorie
van één van de plaatselijke voetbalclubs in handen, waarin de verha-
len en herinneringen van de eigen clubmensen centraal staan.

Tot slot wens ik alle leden, donateurs en sympathisanten van
Sportclub Emmeloord een mooi jubileumjaar toe,maar ook een
lange, sportieve, succesvolle toekomst!

Imke van Gaalen-van der Kooij
wethouder Sport, Welzijn c.a. gemeente Noordoostpolder
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Het was namelijk in de Tweede Wereldoorlog, om pre-
cies te zijn op 22 mei 1944, dat een aantal ambtena-
ren besloot een sportclub op te richten. Het waren
niet de meest ideale omstandigheden om dat te doen.
De bedoeling was om een club op te richten, waarin
meerdere takken van sport zouden worden onderge-
bracht. Sportclub Emmeloord was geboren.

Al direct bij de oprichting stelde één van de aanwezi-
gen voor niet alleen ambtenaren toe te laten als lid,
maar ook de ‘huidige en toekomstige bewoners van
Emmeloord’ in de gelegenheid te stellen zich aan te
sluiten. Zij konden bij SCE deelnemen aan voetbal,
korfbal, gymnastiek, atletiek en zwemmen. De heer
A.W. Helmink mocht zich de eerste voorzitter noe-
men van de polderclub. Een club die in de beginjaren
van haar bestaan niet veel om het lijf had. Door de
oorlogsomstandigheden en de razzia’s in augustus en
november 1944 hadden de eerste activiteiten van de
club niet veel te betekenen.

De bevrijding in mei 1945 bood de mogelijkheid aan
SCE om echt te beginnen. Dat gebeurde onder leiding

van dokter J.H. Jansen, die de voorzittershamer inmid-
dels van de heer Helmink had overgenomen. Hij bleef
slechts twee jaar aan het bewind.Toen gaf hij de lei-
ding over aan de heer P.J.A. Albers.

Met name de eerste tien jaar was een periode van pio-
nieren . Het ontbrak SCE werkelijk aan alles, geen
sportveld, geen gymnastieklokalen en geen zwembad.
Als men iets wilde, moest men zelf de handen uit de
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Historisch overzicht 
Sportclub Emmeloord
“De geschiedenis van Sportclub Emmeloord is de geschiedenis van ons

leven. Sport was een manier van leven.Toen deden we wat gedaan

moest worden.We waren jong en we moesten wat opbouwen in het

nieuwe land. Mensen die naar de polder gingen, gingen een beetje

emigreren”. Aan het woord is Frits Mulder, lid van het eerste uur, in

een interview met De Noordoostpolder op 7 april 1994 ter gelegen-

heid van het 50-jarig bestaan van SCE.
door Dirk Bosman



mouwen steken. Al met al geen rooskleurige situatie
om een nieuwe vereniging op de rails te krijgen. Maar
het lukte dankzij de vereende krachten en het lobby-
werk van voorzitter Albers.

Omdat de heer Albers naar Oostelijk Flevoland ver-
trok, droeg hij in 1958 het voorzitterschap over aan
de heer G.J. Flipse. Die kreeg de leiding over een
bloeiende vereniging. SC Emmeloord telde inmiddels
zevenhonderd leden en had de beschikking over een
fraai sportpark met vijf velden  en een aantal gymnas-
tieklokalen. Onder het bewind van Flipse overschreed
het aantal leden de magische grens van duizend.

Voetbal
De meeste leden van het eerste uur van SCE leefden in
werkkampen. Ondanks de oorlog was er altijd wel een
bal in de buurt waar tegen aan-
getrapt kon worden. Het is dan
ook niet zo verwonderlijk dat
de eerste afdeling van SCE
voetbal was. In 1947 trad SCE
toe tot de KNVB, afdeling
Zwolle. Daar kwam het in de
zaterdagmiddag-competitie
direct uit in de eerste klasse
tegen gerenommeerde clubs als
het Zwolse Be Quick en CSV
’28, Dos Kampen en Olympia
Hasselt.

In 1950 nam SCE ook met een
zondagploeg deel aan de com-
petitie. Dat had een gunstige bijkomstigheid. De con-
stante groei van het aantal teams verspoedigde de aan-
leg van het sportpark, dat in het seizoen 1952-1953
in gebruik werd genomen. Door een gebrek aan spe-
lers werd het zaterdagvoetbal opgeheven en concen-
treerde de aandacht zich op het zondagvoetbal. Daar
boekte SCE het ene succes na het andere. In het voor-
jaar van 1953 promoveerde het eerste team naar de
vierde klasse KNVB, afdeling Oost en in 1962 leverde

het team van SCE een prestatie van formaat door op te
rukken naar de tweede klasse.

In de jaren die volgden werden de successen in de
vorm van promotie ook regelmatig afgewisseld met
de teleurstelling door degradatie. Rond de eeuwwisse-
ling had het eerste team een succesvolle periode en
stoomde in twee jaar tijd van de vierde klasse naar de
tweede klasse KNVB.

Omnivereniging
Vanaf de oprichting in 1944 tot en met september
1995 is SC Emmeloord een omnivereniging geweest.
In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw
was de onderlinge band tussen de diverse afdelingen
van SCE nauwelijks nog aanwezig. De geluiden om als
zelfstandige verenigingen verder te gaan klonken

steeds harder.
Naar aanleiding van een onderzoek van een onafhan-
kelijke commissie is in oktober 1995 besloten de
omnivereniging op te heffen en zijn de afdelingen als
zelfstandige verenigingen verder gegaan.Voor de
afdeling voetbal betekende een en ander de overname
van het volledige complex aan de Sportlaan te
Emmeloord. Hiermee was een nieuwe fase voor SCE
voetbal ingetreden.

HISTORISCH OVERZICHT SPORTCLUB EMMELOORD 760 JAAR SCE

Eindstanden SCE 1

Seizoen Klasse Plaats
03/04 2L 10
02/03 2L 4
01/02 3D 1
00/01 3D 4
99/00 4C 1
98/99 4B 2
97/98 4B 3
96/97 4G 2
95/96 4D 7
94/95 3B 11
93/94 4B 2
92/93 3A 12
91/92 3A 4
90/91 4A 3
89/90 4B 2
88/89 4B 2
87/88 4H (O) 5
86/87 4B 3
85/86 4B 4
84/85 3B 12
83/84 3A 9
82/83 3A 5
81/82 4B 1
80/81 4B 7
79/80 4B 6
78/79 3A 12
77/78 3A 7
76/77 3A 7
75/76 3A 2
74/75 3A 4
73/74 3A 6
72/73 3A 8
71/72 3A 2
70/71 3A 6
69/70 2A 10
68/69 2A 9
67/68 3A 1
66/67 3A 2
65/66 3A 2
64/65 3A 3
63/64 2A 11
62/63 2A 9
61/62 3A 1
60/61 3A 3
59/60 3A 3
58/59 3A 2
57/58 3A 6
56/57 4B 1
55/56 4C 1
54/55 4C 7
53/54 4D 12
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“De voorzitter sloot de vergadering, de hoop uitsprekend dat Sportclub Emmeloord een

voorspoedige toekomst zal mogen hebben.” Met deze woorden werd de oprichtings-

vergadering van Sportclub Emmeloord in mei 1944 besloten. Blauw getypte woorden 

op oud vergeeld papier. Een historisch moment, vastgelegd door Ko Avis, één van de

oprichters. Dochter Guus Kroes-Avis (65) doet op boeiende wijze verslag van de eerste tien

jaar Sportclub Emmeloord. “Kalklijnen trekken met emmer en handstoffer, met de ‘belle-

wagen’ door het dorp om spelers op te halen en ballen boven de kachel.”
door Peter Dekkers

‘Doen en niet zeuren’ motto van medeoprichter Ko Avis

Oprichting Sportclub Emmeloord:
‘Voetballen in een lege polder’

Sportclub Emmeloord

poseert op het veld nabij

de Rietstraat (1945-

1946). Staand derde van

links de heer Avis.



PERIODE ’44-’54-’64-’74-’84-’94-’04

Eerst even terug in de geschiedenis van de familie
Avis.Vader Ko Avis was pionier in de Wieringer-
meer, waar hij werkzaam was bij de Rijksdienst.

Die ervaring kwam hem goed van pas, toen hij in
1941 de Noord Oostelijke Polder introk als technisch
ambtenaar drainage. In 1944 betrok de familie Avis
een woning op de hoek van de Moerasandijviestraat
waar de eerste huizen van Emmeloord verrezen. Op
dat moment was dochter Guus pas zes jaar.

“Daar stond je dan met de familie in een lege polder.
Veel zand, hier en daar wat riet en een aantal huizen
op een grote kale vlakte. Mijn vader was een man van
het type ‘doen en niet zeuren’ en dus begon hij
samen met een aantal andere Rijksambtenaren aan de
oprichting van allerlei verenigingen. Sportclub
Emmeloord, de ijsclub en het muziekkorps, overal
was hij bij betrokken. De sportclub moest eerst en dus
kwam er die bewuste oprichtingsvergadering in het
kantoor van de Rijksdienst.” Guus Avis laat de histori-
sche notulen zien, uitgewerkt door haar vader. Uit het
document blijkt dat met name Avis er voorstander van
was ook het ‘gewone volk’ bij Sportclub Emmeloord
te betrekken. Een oude kwitantie laat zien dat het
inleggeld een rijksdaalder was en de contributie twee
kwartjes per maand. Op die bewuste 22e mei 1944
zag Sportclub Emmeloord het levenslicht, met als eer-
ste voorzitter A.W. Helmink.

Emmertje kalk
In de eerste jaren speelde Landdrost Smeding een
belangrijke rol. “Mijn vader kende de landdrost nog
van de tijd in de Wieringermeer. Dat kwam goed uit,
omdat Smeding voor allerlei zaken toestemming
moest geven. Het veld en de eerste noodzakelijke

materialen werden aangeboden met dichte portemon-
nee. Wel was er af en toe controle van Smeding of het
ledental nog wel genoeg bleef stijgen. Aan de huidige
Nijverheidstraat werd de toegewezen zandvlakte
omgebouwd tot het allereerste sportveld van SC
Emmeloord. Met harken en scheppen werd het gelijk-
gemaakt. Enkele palen dienden als doel en de netten
werden met de hand geknoopt door de schoonvader
van een bestuurslid, die visserman was in Blokzijl.” In
de archieven van Avis, die blijkbaar ook een creatief
schrijver was, staan nog enkele historische feiten:
“De eerste bal werd aan het einde van de oorlog
gekocht voor vijf pond boter die toen nog op ‘de
bon’ was. De kalklijnen werden getrokken met emmer
en handstoffer. Elke week werd er een emmertje kalk
‘meegenomen’ van de bouw. Het vervoer naar de eer-
ste competitiewedstrijd in Sint Jansklooster ging per
fiets. Het veld leek wel een biljart met een gescheurd
laken en we moesten de molshopen omspelen,” zo
schrijft Ko Avis in zijn historische overleveringen.

Ballen boven de kachel
Het elftal bestond op dat moment uit ambtenaren van
de Rijksdienst, aangevuld met kampbewoners.
Hieronder waren veel mensen die in de Noordoost-
polder ondergedoken zaten. “Mijn vader zat in de
elftalcommissie en vaak stond er een onvolledig elftal.
De meeste spelers hadden om de week verlof om naar
‘het meisje’ te gaan. De elftalcommissie ging dus voor

“Aan de huidige Nijverheidstraat werd de toegewezen

zandvlakte omgebouwd tot het allereerste sportveld

van SC Emmeloord. Met harken en scheppen werd

het gelijk gemaakt.”

60 JAAR SCE 11

Guus Kroes-Avis
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elke wedstrijd met de ‘bellewagen’ door het dorp en
elke kerel die wel eens tegen een bal had geschopt,
werd in de wagen getrokken om mee te voetballen.
Mijn vader was zelf rechtsbuiten, maar naast het voet-
ballen deed hij nog veel meer. Hij was penning-
meester en dus moest ik als dochter regelmatig het
dorp in om de contributie op te halen.Thuis het club-
blad in elkaar zetten en vervolgens rondbrengen, zon-
der gemopper. Ik vond dat gewoon, het hoorde erbij
want het hele gezin was erbij betrokken. Mijn vader
was trouwens ook nog materiaalman. Na de wedstrijd
werden de ballen te drogen gehangen aan het plafond
boven de kachel. Het kwam regelmatig voor dat een
bal lek was. De binnenbal werd er dan uitgehaald,
geplakt, teruggestopt en weer opgepompt. Ook werd
de buitenbal genaaid als het stiksel kapot was.”

Grote KNVB
In de jaren na de oprichting groeide het ledental.
Emmeloord werd in sneltreinvaart volgebouwd met
huizen. Door die bouw moest Sportclub Emmeloord

nog enkele malen verhuizen.Via een veld aan de hui-
dige Duizendknoopstraat kwam de vereniging terecht
aan de Banterweg. In het seizoen 1945-1946 werd SC
Emmeloord kampioen van de poldercompetitie tussen
de verschillende kampen. In 1947 volgde toetreding
tot de KNVB. SC Emmeloord streed tegen gerenom-
meerde clubs van het oude land zoals DOS Kampen,
DESZ uit Zwartsluis en Olympia uit Hasselt. In 1950
werd ook een zondagelftal opgericht voor met name
middenstanders die op zaterdag moesten werken.
Volgens Guus Avis leverde dit aanvankelijk wel een
probleem op in verband met tijden van de kerkdienst.
“Overleg met pastoor Koopmans leidde al snel tot een
oplossing. De voetballers vertrokken voortaan pas na
twaalf uur en de kerkdienst werd simpelweg een uur-
tje vroeger gezet. De spelers kwamen en gingen in
trainingspak, want douches en een kantine waren er
nog niet.”

In 1953 werd een hoogtepunt bereikt door promotie
naar de ‘grote KNVB’. Ko Avis maakte dit mee als
grensrechter. Ook was hij verslaggever van de wed-
strijden voor de Noordoostpolder. Hij zat in de elftal-
commissie en was bestuurslid onder voorzitterschap
van dokter J.H. Jansen (waar het ziekenhuis naar ver-
noemd is) en de heer P.J.A. Albers. In 1959 vertrok de
familie Avis naar Kampen. Het pionierswerk in de
Noordoostpolder zat erop en er wachtte een nieuwe
klus in de Oostelijke Flevopolder. Ko Avis overleed in
september 1971.

Guus Avis kijkt met voldoening terug op de eerste
tien jaar Sportclub Emmeloord. “Ik heb die periode
meegemaakt als kind en puber en het heeft me
gevormd voor de rest van mijn leven. Nog steeds ben
ik actief op allerlei gebied. Ik heb nu weinig meer
met de polder. Mijn vader en moeder liggen er wel
begraven, maar ik heb er geen familie. Wat overblijft
zijn mooie herinneringen aan de oprichting van 
SC Emmeloord.”

“De elftalcommissie ging dus voor elke wedstrijd met de 

‘bellewagen’ door het dorp en elke kerel die wel eens tegen een bal

had geschopt, werd in de wagen getrokken om mee te voetballen.”

De heer Avis. De heer Avis als grensrechter in de jaren ‘50.



“Sportclub Emmeloord”

Verslag van de oprichtingsverga-
dering op Maandag 22 Mei 1944.

Aanwezig waren: zie presentielijst-
1.De Heer Helmink opende de vergadering om kwart over
acht met een welkomswoord tot de aanwezigen, in het
bijzonder de Heer Avis, als vertegenwoordiger van de
sportvrienden van de Cultuurtechnische Afdeeling te
Kampen.
2.Vervolgens werd het woord gegeven aan de Heer
Sieders Jr. die een kort verslag gaf van de
voorbereidende vergadering, gehouden op 15 Mei 1944.
3.De Heer Helmink nam daarop weer het woord en zette
het doel van deze bijeenkomst, zijnde het oprichten
van een Directie Sportclub, uiteen. In het kort werd
de voorgeschiedenis bekend gemaakt, waarbij werd
medegedeeld, dat inmiddels een 4-tal
voetbalwedstrijden was gespeeld, te weten tegen de
kampen Emmeloord II en I, Espelerbocht en Marknesse.
De uitslagen waren resp. 3-2, 5-2, 6-2 en 0-3. Ook
andere sporten zullen beoefend worden, zoals
athletiek en korfbal.
Hierna vroeg de Heer Avis het woord. Hij merkte, naar
aanleiding van het verslag der voorbereidende
vergadering op, dat het volgens zijn meening
wenschelijk zou zijn, dat de huidige en toekomstige
bewoners van Emmeloord eveneens tot de Sportclub toe
zouden kunnen treden. Hij achtte het wenschelijk van
de club een algemeene Sportclub te maken, welke alle
mogelijke sporttakken omvat, zoodat in de toekomst
geen andere kleine clubjes van verschillende aard
gevormd kunnen worden. 
Ook stelde spreker voor het bestuur uit de gewone
leden en niet uit het hooger geplaatste personeel te
kiezen, aangezien deze door hun werkkring niet ten
volle de belangen van de club kunnen behartigen. Het
bestuur moet de club intact houden, de leiding is
alles. Tot nu toe is van de zijde van de Directie
weinig medewerking ondervonden.
Voorlopig zal van een sportterrein in de omgeving van
Emmeloord wel geen sprake kunnen zijn, aangezien de
uitbreidingsplannen dit tegen zullen houden.
De Heer Helmink deelde hierop mede, dat aan de plannen
tot het aanleggen van een voorloopig sportterrein
nabij Emmeloord reeds wordt gewerkt. Het zal van groot
belang zijn, een algemeen sportleider voor de N.O.P.

aan te stellen, voor behartiging van de sportbelangen.
4.Besloten werd, dat ook het personeel van de
Directie in naburige kampen, zoomede het personeel
van andere diensten, als lid kan toetreden. Het nog
te benoemen bestuur zal uit moeten maken waar de
grenzen van lidmaatschap zullen liggen. Allen, die de
presentielijst teekenden, tredem toe als lid.
5.De op de voorbereidende vergadering voorgestelde
naam der club “Directie-Sportclub-Emmeloord” werd
gewijzigd in “Sportclub Emmeloord”. Voorgesteld werd
een inleggeld van F.2.50 en een contributie van
F.0.50 per maand.
6.Er zal getracht moeten worden, zoo spoedig mogelijk
een definitief terrein ter beschikking te krijgen.
7.8.Voorgesteld werd om minstens twee oefenavonden
per week te houden, te weten één voor voetbal en één
voor athletiek en andere sporten. Hierna werd de
samenstelling van het bestuur en leiding van de club
besproken, waarbij werd besloten een bestuur van drie
leden plus vijf commissies van elk twee leden voor
elk de sporttakken te kiezen.
Voor het bestuur werden candidaat gesteld de Heeren
Helmink, Herder, Koning, De Rooij en Zwart en gekozen
de Heeren Helmink, De Rooij en Zwart, resp. 32, 26 en
21 stemmen. De Heer Helmink werd als voorzitter, de
Heer De Rooij als secretaris en de Heer Zwart als
penningmeester aangesteld.

Als commissieleden werden benoemd:
De Heeren Boersma en Boskaljon voor de afd voetbal
“    “   Loof en Sap “ “ “ Korfbal
“    “   Blom en Wijnberger “ “ “ Gymnastiek
“    “   Konings en v. Mierlo “ “ “ Athletiek
“    “   Arnoldi en Avis “ “ “ Zwemmen
9.Er werd medegedeeld, dat door het Districtskantoor te
Kuinre getracht wordt een voetbalcompetitie voor den
geheele polder te organiseren. Besloten werd hiermede
in contact trachten te komen.Mogelijk zal daarnaast een
plaatselijke competitie gespeeld kunnen worden.
Besloten werd de Directie van de Wieringermeer van de
oprichting van de Sportclub in kennis te stellen.
Opgave van nieuwe leden moet schriftelijk geschieden,
bij een der bestuursleden.
De voorzitter besloot hierna de vergadering, de hoop
uitsprekend, dat Sportclub Emmmeloord een
voorspoedige toekomst zal mogen hebben en dat allen
als sportvrienden in aangename samenwerking voor de
club mogen werken.

Emmeloord, Mei 1944.
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VERSLAG OPRICHTINGSVERGADERINGOp maandag 22 mei
1944 heeft de vergade-
ring plaatsgevonden
waarin Sportclub
Emmeloord is opgericht.
Hieronder is het verslag
van die vergadering
integraal weergegeven.
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Met spelers als Steendam, Koolhof,Van
Welsum, Henneman, Avis, Krudde,
Wijnbergen en Van Leussen werd het elftal
kampioen met 17 punten. Ens werd twee-
de met 12 punten en Vollenhove eindigde
als derde. Het kampioensfeest werd
gevierd in het dorpshuis aan het Harmen
Visserplein waar nu de openbare biblio-
theek staat.

Harm Koolhof, de
zoon van Hendrik
Koolhof: “Wij
woonden aan de
Rietstraat, en het
voetbalveld lag op
de plek waar nu de

Duizendknoopstraat ligt. Het was dus vlak-
bij. Emmeloord was nog in aanbouw. Er
woonden een paar honderd mensen die
bijna allemaal werkten aan de invulling
van de Noordoostpolder. Mijn vader was
ploegbaas, en later werkte hij voor de
Stichting van de Arbeid, om alle werk-
zaamheden in de polder in goede banen te
leiden.”

“Over het voetbalverleden van mijn vader
weet ik weinig. Hij was rechtsback en ze
speelden met een voetbal van leer, met
zo’n dikke veter. En op voetbalschoenen
met leren noppen. Als die versleten waren,
staken de spijkers er uit. Mijn vader heeft
een paar jaar gevoetbald in Emmeloord,
maar toen wij een boerderij in Marknesse
konden betrekken, zijn we verhuisd.”

Het bleef trouwens niet bij één polder-
kampioenschap voor de eerste voetballers
van Emmeloord. Het elftal prolongeerde
de titel in 1947 en 1948.

Amper na het droogvallen van de Noord Oostelijke Polder in
1942 werd er al gevoetbald in Emmeloord. In de zomer van
1946 ontstond de poldercompetitie. Zes elftallen uit de omge-
ving namen het tegen elkaar op: Emmeloord, Ens, Marknesse,
Vollenhove, Ramspol en Blokzijl. In die eerste voetbalzomer
trok Emmeloord aan het langste eind. 

DE POLDERCOMPETITIEDE POLDERCOMPETITIE

Dokter  
J.H. Jansen

De tweede voorzitter van
Sportclub Emmeloord was

dokter Jansen, dezelfde naar wie ook
het Dokter Jansen Ziekenhuis is ver-
noemd. Dokter Jansen was een alom
gerespecteerd huisarts in Emmeloord.
Zijn dood als gevolg van een noodlottig
ongeval in de nacht van 3 op 4 oktober
1950 was dan ook een zware slag voor
de nog jonge poldergemeenschap.
Dokter Jansen was een bescheiden
man, had een gematigd doch juist oor-
deel over zaken en was erg geliefd bij
de pioniers van de Noordoostpolder. Hij
is twee jaar voorzitter geweest van
Sportclub Emmeloord.

Feestavond op 
24 augustus 1946

Op deze feestavond werden
de spelers die het kampi-

oenschap van de polder hadden
behaald door voorzitter Jansen in het
zonnetje gezet. Uit handen van de heer
F. van Westen ontvingen ze een wissel-
beker die door de Culturele Commissie
beschikbaar was gesteld. Ook toen
was het al gebruikelijk dat door middel
van verlotingen de kas gespekt werd
en zorgde de Emmeloord Band voor de
nodige gezelligheid.

1950

1946

1946
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OFFICIËLE OPENING SPORTTERREIN

DE SPLIJTZWAM IN 
DE POLDERSPORT

Op 27 juli 1945 verscheen een artikel
in de krant over het besluit van

Sportclub Emmeloord om voorlopig ook aan wed-
strijden op zondag mee te doen.
Dit was aanleiding voor enkele leden,
maar ook voor mensen die nog geen lid
waren, een Christelijke Sportclub op te
richten. Men was van mening beter in
vrede naast elkaar te leven dan in één club
samen te struikelen over punten waarover
men het toch niet eens zou kunnen wor-
den. Er werden zo links en rechts wel
vraagtekens gezet om naast de amper
bestaande vereniging een tweede op te
richten waar dezelfde sporten beoefend
konden worden. Om van een eigen terrein
etc. maar niet te spreken. Afsluitend werd
in het artikel opgeroepen dat verstand en
geloof samen een betere oplossing
moesten vinden en dan niet alleen als het
ging om sportverenigingen.

Medio oktober 1949 was het nieuwe
(voorlopige) sportterrein aan de

Banterweg gereed. Op initiatief van het bestuur
en met medewerking van het Openbaar Lichaam
werd in enkele weken een weiland omgetoverd
tot een sportterrein.
De Cultuurtechnische Afdeling en
Staatsbosbeheer zorgden voor het egaliseren
en maaien van de grasmat terwijl de afde-
ling Barakkenbouw van gebruikte barak-
kenonderdelen royale kleedkamers bouwde.

Een opmerkelijk detail was dat de aanslui-
ting op de waterleiding werd aangeboden
door de Waterleidingmij ‘Overijssel’.
Voorzitter Albers had met zijn familie een
prachtige vlag gemaakt en deze werd tij-
dens de officiële opening op 21 oktober
1949 dan ook met de nodige trots gehe-
sen. Na de opening werd een wedstrijd
gespeeld tussen Sportclub Emmeloord en
M.J.V. Na een tegendoelpunt geïncasseerd
te hebben, nam Sportclub Emmeloord het

heft in handen en door uitstekende doel-
punten van Oosting en Kamps werd het
voor de rust nog 2-1. Door een misver-
stand in de achterhoede werd het 2-2.
Een hard schot van Buimer bezorgde SCE
de winst: 3-2.

EERSTE SCHOOLVOETBALDAG
De eerste schoolvoetbaldag in de polder werd
gehouden op 5 mei 1952 op het complex van SC

Emmeloord. De voorbereidingen en uitvoering daarvan waren
in handen van SC Emmeloord waarbij met name de heren
Helmink en Wijnberger veel werk hadden verzet.
Alle polderscholen deden mee en dat betekende dat
zo’n 200 voetballertjes in 27 wedstrijden moesten
uitmaken wie de winnaar genoemd mocht worden.
De elftallen van de openbare lagere scholen uit
Emmeloord en Ens streden in de finale om de hoogste
eer. De spelers uit Emmeloord wonnen verdiend met
4-0. Onder de vele toeschouwers bevonden zich
diverse personen van officiële instanties en het was de
heer Van den Burg, vertegenwoordiger van het
Openbaar Lichaam, die de wisselbeker plus een
KNVB-medaille uitreikte aan de aanvoerder van de
Emmeloordse school.

seizoen
49-50

De nieuwe kleedkamers aan de  Banterweg.

Het eerste kran-

tenverslag van

SCE in de aller-

eerste “De

Noordoost-

polder” van 22

juni 1945.

Geen spelers SCE
geselecteerd

Tijdens een algemene ver-
gadering van de afdeling

Zwolle van de KNVB deden de afge-
vaardigden van SCE goed van zich spre-
ken. Zo bracht de delegatie een voor-
stel ter tafel om bij de zondagcompeti-
tie-indeling met de af te leggen afstan-
den voor de uitwedstrijden rekening te
houden. Dit hield in dat het eerste elf-
tal in de 1e klasse en het tweede elftal
in de 2e klasse ingedeeld zouden moe-
ten worden. De voorzitter van de KNVB
zegde destijds toe ernstig rekening
met dit verzoek te zullen houden en
SCE kreeg verder de steun van allle
aanwezige clubs. Op de vraag van de
SCE-delegatie waarom er geen spelers
van deze club in het Afdelingselftal
waren geselecteerd was het antwoord
van de voorzitter simpel, namelijk dat
op de dag van de proefwedstrijd door
SCE verzocht was geen wedstrijden
vast te stellen omdat er dan een bazar
werd gehouden.

1945

1952

1951

seizoen
45-46
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Deelneming aan 
zondagcompetitie

Tijdens de ledenvergade-
ring van 16 juni 1950, die

werd voorgezeten door de heer Albers,
werden de diverse agendapunten vlot
afgewerkt. Het aantal leden bedroeg
op dat moment 316 en er waren 77
donateurs. Er werd met twee korfbal-
en drie voetbalteams in competitiever-
band meegedaan. De afdeling gym-
nastiek had zich zodanig uitgebreid
dat een extra avond in het gymnastie-
klokaal nodig was. Een belangrijk punt
op de agenda was het voorstel om
mee te doen aan de zondagvoetbal-
competitie. De deelnemers aan de ver-
gadering zagen dit wel zitten en er
werd besloten met één of meerdere
elftallen deel te nemen. Ook werd aan
de leden de mogelijkheid geboden deel
te nemen aan de zaterdagmiddagcom-
petitie. Afhankelijk van het aantal
voetballers dat zich voor één van de
competities opgaf, werd het aantal elf-
tallen bepaald.

Bovenste rij v.l.n.r.:  B. Keetman, A. Piest, J. Oosting, B. Kragt, P. v.d. Berg en

––. Middelste rij v.l.n.r.: F. van Melzen, J. H. Tenk en C. Piest. Onderste rij

v.l.n.r.: N. van Staveren, K. Thijn en B. Siemers. 

SC EMMELOORD VOOR EERSTE MAAL
KAMPIOEN
Op 18 maart 1951 werd voor het eerst in de
geschiedenis van SCE een voetbalelftal in com-
petitieverband kampioen. Die eer was weggelegd
voor het team dat voor het eerst meedeed in de
tweede klasse van de zondagvoetbalcompetitie.
Door een 7-0 overwinning op Blokzijl
werd niets aan het toeval overgelaten en
namen de ‘kranige’ mannen de titel mee
naar Emmeloord. Het elftal bestond
destijds uit spelers die niet op de zaterdag
konden voetballen of er de voorkeur aan
gaven om op zondag ontspannend bezig te
zijn. Het kampioenschap en de mogelijk-
heid om in een hogere klasse uit te komen
werd ook aangrepen om het spelpeil te
verhogen.Voor vele jongeren was het
kampioenschap een stimulans om ook te
gaan voetballen. ’s Avonds vond een intie-
me bijeenkomst plaats in de Beurs, waar
voorzitter Albers de spelers een prachtige
taart aanbood.

JUNIOREN A 1951 JUNIOREN B 1951

seizoen
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Aan de linkerzijde A-junioren van SC Emmeloord in 1951. Aan de linkerzijde B-junioren van SC Emmeloord in 1951.



Jan Kamans, linkshalf: “Ik weet nog wel
dat het heel moeilijk was om mensen
bijeen te krijgen voor trainingen.
Iedereen was druk aan het werk. Ik was
zelf boekhouder bij een houthandel.”
“Inderdaad”, zegt spits Freek Bakker,
“ik kwam ook bijna nooit trainen. Ik
werkte bij mijn zwager in de horeca, in
de Beurs, en dan was er weinig tijd om
te trainen. Maar ik stond er elke zondag.
Het voetbalveld van Sportclub
Emmeloord lag toen nog aan de
Banterweg.” “We hadden geen verzorger,
geen leider”, vertelt Kamans, “de elftal-
commissie stelde het elftal samen.” “En
dat was een goed team”, weet Bakker
zich te herinneren. “Technische voetbal-
lers en snelle jongens in de voorhoede.

En politieagent Oosting was aanvoerder.
Met dat elftal zaten we begin jaren ‘50 in
de onderafdeling te klooien, maar door
goed spel zijn we kampioen geworden.
Zo wisten we door te stomen naar de
vierde klasse KNVB.”

De jaren ‘50 waren moeilijke jaren. In de
Noordoostpolder was veel werk te verzet-
ten, maar de lonen waren karig. Kamans:
“Voor de wedstrijd kwamen ze met inge-
vette ballen van leer. Als je ze goed had
ingevet, gingen ze langer mee. Niemand
had geld, dus wilde je zo weinig mogelijk
uitgeven. Mijn vrouw haalde voor de voet-
balclub de contributie op langs de huizen.
Maar als ze geen geld hadden deden ze
niet open hoor!”
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KAMPIOEN 1952-1953KAMPIOEN 1952-1953

seizoen
52-53Na twee jaar eerste klasse KNVB afdeling

Zwolle lukte het de voetballers van SC
Emmeloord om in 1953 kampioen te worden. 
In de laatste competitiewedstrijd versloeg het
team onder aanvoering van Oosting directe
tegenstander Steenwijker Boys met 9-2. In twee
confrontaties met de andere kampioen in de
afdeling Zwolle, Ommen, bleek Emmeloord te
sterk met spelers als Piest, Kragt, Brouwer,
Siemers, Kamans, Vlaardingerbroek, Bakker en
Lindenbergh. Het elftal promoveerde daarmee
naar de vierde klasse KNVB. 

Voordat de wedstrijd tussen de Denen en de Emmelooorders om
19.30 uur begon, werden de beide volksliederen gespeeld. Dit en
het talrijke publiek gaven een speciaal cachet aan het geheel.
Na afloop werden er woorden van dank over en weer uitgespro-
ken en werden de Emmeloorders uitgenodigd een tegenbezoek
aan Denemarken te brengen.
De Denen die werden begeleid door een delegatie van de voet-
balvereniging uit Hattem waren vol lof over de ontvangst door SC
Emmeloord en gaven hier uiting aan door het aanheffen van hun
clubyell.

Medio juli 1953 kreeg SC Emmeloord bezoek van een Deens
gezelschap uit Lögenkloster, zuid Jutland. Voordat ze om
18.00 uur arriveerden bij SC Emmeloord  om een broodmaal-
tijd te gebruiken was het gezelschap op excursie geweest
naar het gemaal bij Urk en het museum op Schokland. Dit
gebeurde allemaal onder leiding van de heer A.J.Lindenbergh,
medewerker van de Wieringermeerdirectie.

Bovenste rij v.l.n.r: Bob Brouwer, Freek Bakker, J.M. Halmingh,

Adrie Lindenbergh en Tinus Oosting. Middelste rij v.l.n.r.: Leo

Vlaardingerbroek, Jan Brouwer en Van Melzen. Onderste rij

v.l.n.r.: Sieb Bouwman, Abel Piest en Ben Kragt.

DEENSE SPORTSMEN TE GAST
seizoen
52-53
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Op zondag 13 juni 1954 vond de beslissingswed-
strijd plaats tussen Loenermark en SC Emmeloord
om te bepalen wie in de vierde klasse mocht blij-
ven. Na de laatste competitiewedstrijd tegen dat-
zelfde Loenermark (eindstand 1-1) eindigden
beide ploegen met een gelijk aantal punten op de
laatste plaats in de competitie. 

Enkele dagen voor deze wedstrijd in Heerde
stond er een uitgebreide voorbeschouwing in
de krant inclusief de totale opstelling. In het
doel stond Leijdekkers (Tinge zat in militaire
dienst), de achterhoede werd gevormd door
F. Bakker, J. Brouwer, en B. Siemers, het
middenveld werd bezet door J. Kamans en 
J. Majoor en de vijfmansvoorhoede bestond
uit V.d.Wiel, B. Kragt, J. Henneman,
A.J. Lindenbergh en B. Brouwer.
SC Emmeloord kwam niet goed uit de
startblokken en stond, na een blunder in
de achterhoede, na tien minuten al met 
1-0 achter. Loenermark ging door met
snelle aanvallen en vergrootte de voor-
sprong naar 2-0; door schoten op paal en
lat kroop SC Emmeloord door het oog van
de naald en schrok waarschijnlijk wakker.
Brouwer maakte voor de pauze nog 2-1.

Na de pauze was SC Emmeloord de betere
ploeg en het was B. Kragt die de bal
onhoudbaar in de touwen joeg, 2-2.Tien
minuten voor tijd werd een hoekschop
van Brouwer door J. Majoor, de beste man

van het veld, in de uiterste bovenhoek
ingekopt. SC Emmeloord won en dankzij
deze zwaar bevochte overwinning kon de
polderploeg het volgende seizoen weer
uitkomen in de vierde klasse.

Het team dat op de laatste competitiedag 1-1 speelde tegen Loenermark. Door deze uitslag einidigde SCE gelijk met

Loenermark op de laatste plaats en volgde er een beslissingswedstrijd om degradatie af te wenden: SCE won dit duel.

In mei 1954 mochten de A en B-junioren van
SC Emmeloord op uitnodiging van de eerste-

klasser Wageningen een bezoek brengen aan de
Wageningse berg. Beide Emmeloordse teams waren
voor de rust redelijk gelijkwaardig aan de Wageningse
teams. De B-junioren gingen met een achterstand van 
1-0 pauzeren, terwijl de A-junioren halverwege de wed-
strijd tegen een 2-0 achterstand aankeken. Na de her-

vatting konden de B-junioren het tempo niet meer bijbe-
nen en verloren met 5-0. Ook de A-junioren kwamen er
niet meer aan te pas en met fraai technisch spel  van de
Wageningse ploeg werd het team van SC Emmeloord
met een 6-0 nederlaag naar huis gestuurd. De dag werd
besloten met een wandeling in de bossen rondom het
sportcomplex op de berg. De Emmelooordse delegatie
was vol lof over het onthaal en de goede verzorging.

BESLISSINGSWEDSTRIJD SCE TEGEN LOENERMARK

EMMELOORDSE JUNIOREN NAAR WAGENINGEN
seizoen
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De afdeling voetbal van
Sportclub Emmeloord liet het
jubileumjaar niet ongemerkt
voorbij gaan. Op tweede
Pinksterdag kwamen vijf elftal-
len van VV Flevo uit de
Wieringermeer naar
Emmeloord om aan te treden
tegen vijf ploegen van SCE.
Bovendien werd er die zomer
een heuse interlandwedstrijd
gespeeld. Het eerste elftal ont-
ving de Deense ploeg uit
Hôyer, en in augustus gingen

de Emmeloorders naar Dene-
marken voor de returnwed-
strijd.
“Dat was zeer vermoeiend”,
zegt Jan Kamans, “we hebben
daar vier wedstrijden gespeeld
in acht dagen. En elke avond
dansen tot 1 uur ‘s nachts. Het
was heen en terug 2200 kilo-
meter rijden.Toen ik thuis
kwam ben ik op het logeerbed
in slaap gevallen, en werd ik
pas wakker toen ik honger
kreeg.”

Misschien minder sportief,
maar wel een cultureel hoog-
tepunt, was de jubileumrevue
in de Schouwburgzaal van ‘t
Voorhuys. Bob Brouwer: “Daar
weet ik weinig meer van. We
waren in die tijd bijna elk jaar
kampioen, en er was dus bijna
elk jaar feest in ‘t Voorhuys.”
De avond werd verzorgd door
leden van de omnivereniging,
en leden van de twee toneel-
verenigingen in de
Noordoostpolder, ‘Lely’ en
‘D.W.S.’. De voorstelling
bestond uit 28 verschillende
onderdelen, zoals dans, zang,
accordeonmuziek, cabaret,
gedichten, en een optreden
van kunstfluiter Van Dijk, die
vogelgeluiden imiteerde.
“Siem van Dijk”, vertelt
Kamans, “die had in
Denemarken ook veel succes.
Hij kon erg mooi op z’n vin-

gers fluiten. Dat kon íe beter
dan voetballen.”
Het Ten Hove’s Amusements-
orkest zorgde dat ook na de
jubileum-revue iedereen het
naar zijn zin had bij de viering
van het 10-jarig bestaan van
Sportclub Emmeloord.
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10-JARIG BESTAAN SPORTCLUB EMMELOORD
Mei 1954. De omnivereniging Sportclub Emmeloord bestond
10 jaar. Er stond veel op het (jubileum-) programma. Zo speel-
den de volleyballers een toernooi tegen acht andere teams,
afkomstig uit ondermeer Brussel, Amsterdam, Leeuwarden
en Zwolle. Ook de korfballers van SCE speelden een groot
toernooi tegen teams uit de omgeving en er waren twee gym-
nastiekuitvoeringen, voor de jongste leden en voor de oudere
turners. De Nederlandse turnkampioenen uit het Friese
Huizum lieten een staaltje van hun beste kunnen zien in
Emmeloord.

NIEUWE TERREINEN IN GEBRUIK GENOMEN

Sportwedstrijd 
junioren

Op 11 juli 1953 werden er
bij uitstekend weer sport-

wedstrijden gehouden voor de voetbal-
junioren van SC Emmeloord. Onder lei-
ding van de junioren-commissieleden
Bodde, Kamans en Avis werd een vijftal
onderdelen afgewerkt, te weten doel-
schieten, baldribbelen, balingooien,
hardlopen en hoogspringen. De deelne-
mers konden ook nog mee doen aan
een spelregeltest.
Er werd in drie leeftijdsgroepen gestre-
den om de hoogste eer. De winnaars
waren: 10-12 jaar H. Lok, 13-15 jaar 
H. Nijdam en 16-18 jaar A. Tinge. 
Er was ook een klassement voor de
beste prestaties per onderdeel. 
De winnaars waren: 90 m. hardlopen 
H. Veenhuis in 13,2 sec., hoogspringen
H. Lok en S. Noorderhaven met 1,20 m.,
balingooien H. Lok met 8,45 m., baldrib-
belen H. Lok in 19,1 sec. en doelschie-
ten J. Feringa 12 punten.
De heer Wijnberger had voor de prijzen
gezorgd die aan het eind van de mid-
dag door voorzitter Albers werden uit-
gereikt aan de gelukkige winnaars.
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Tijdens de sportmiddag van SC Emmeloord op
zaterdag 6 september 1952 werden twee nieu-
we sportterreinen in gebruik genomen. De sport-
vereniging had wederom een doel bereikt waar-
op ze trots kon zijn.
Op deze sportmiddag werd voetbal, korf-
bal en volleybal gespeeld. Niet minder dan
200 deelnemers streden in 35 wedstrijden
om de hoogste eer. Aan het volleybal
deden teams mee uit Wolvega, Sneek,

Zwolle, Kampen en Emmeloord. Bij korf-
bal waren dat teams van DOSK, Wit Blauw,
O. D. I. en Emmeloord. De voetbalwedstrij-
den zouden gespeeld worden door kan-
toorelftallen van de NOP-directie uit
Zwolle en Kampen en het Zaterdag-
middagelftal van SC Emmeloord. Het team
uit Kampen moest afzeggen zodat het aan-
gekondigde voetbaltoernooi niet door kon
gaan.
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Tjibbe Visser was jaren-
lang keeper bij De
Westhoek in zijn

geboorteplaats Scherpenzeel. In 1954 werd de lange
talentvolle doelman door zijn werkgever (zuivelfa-
briek NOVAC) naar de polder gedirigeerd om de cen-
trale administratie in Emmeloord te bemannen. “Ik
werd nog drie wedstrijden met de motor uit Friesland
opgehaald, maar dat was geen doen. Bovendien werd
mij door Avis en consorten wel duidelijk gemaakt dat
ik beter in Emmeloord kon gaan voetballen. Bij kamp-
beheerder Groenewold van kamp ‘Espelerbocht’ heb
ik toen mijn overschrijvingspapieren geregeld. Na een
oefenwedstrijd in het vierde was ik schijnbaar

geslaagd, want een week later stond ik meteen bij het
eerste van Sportclub Emmeloord onder de lat.”

Kampioenschappen en promotie
“De sfeer bij SC Emmeloord was minder ‘ouwe jon-
gens krentenbrood,’ dan op het ouwe land. Het was
ook gewoonte om elkaar bij de achternaam te noe-
men. Je was er nieuweling tussen de nieuwelingen.
Door de groei van Emmeloord bleven er natuurlijk
ook aanvullingen komen en daar waren hele goede
spelers bij. Bert Hullen was de beste voetballer in de
jaren vijftig. Hij was stopperspil van het type heer-
voetballer. Later is hij ook nog trainer van Sportclub
geweest. Ik heb bij SC Emmeloord tijdens mijn voet-

“Ik ben geen voorzitter of terreinknecht geweest.Voor de rest heb ik zo’n beetje alle

functies bij SC Emmeloord wel gehad.” Tjibbe Visser (78) begon in 1954 als keeper in

het eerste van Sportclub. Sinds die dag is zijn bloed blauwwit

gekleurd.Van jeugdcommissie in 1957 tot oud papier verzamelaar in

2004. Altijd was Visser wel ergens actief achter de schermen. De stille

werker werd gewaardeerd door de vereniging. Geheel terecht werd

Tjibbe Visser begin jaren zeventig benoemd tot erelid van Sportclub

Emmeloord.
door Peter Dekkers

Tjibbe Visser:‘Van keeper tot OPA’

Erelid 50 jaar actief
op achtergrond
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balloopbaan twee kampioenschappen meegemaakt. In
1955/1956 en in 1956/1957. In dat laatste seizoen
werd dit kampioenschap gevolgd door promotie naar
de derde klasse. In 1958 kreeg ik last van mijn rug.
Na de wedstrijd kwam ik krom thuis, om een week
later net voor de volgende wedstrijd weer rechtop te
lopen. Dat lukte dus niet meer en daarom ben ik
gestopt. Op dat moment hadden we het bij Sportclub
aardig voor elkaar aan de Banterweg. De directie had
zelfs een oude bouwkeet neergezet, met een grote
waskom. Ook was daar de kantine in ondergebracht
waar de familie Poel de scepter zwaaide. Eind jaren
vijftig werd er zelfs een tribune gebouwd. Met behulp
van Directiemensen konden we aan die grote spanten

van boerderijen komen. Ja, die tribune was voor die
tijd erg modern. Het was dan ook een grote ramp dat
een brand de tribune begin jaren zestig verwoestte.
Later is de tribune met man en macht weer opge-
bouwd.”

Functies organisatie
Begin jaren zestig was Tjibbe Visser alweer enkele
jaren actief in de jeugdcommissie en elftalcommissie.
“Ja, ze wisten me wel te vinden. Ik kon ook geen nee
zeggen. ‘Als het maar voor de club is, bij ons thuis
ben je er niet,’ zei mijn vrouw wel eens. Ze stond
trouwens wel achter me hoor, want ze wist ook wel
dat ik niet zonder Sportclub kon.” In een lang betoog

Het eerste elftal van 

SC Emmeloord in april 1955.

Bovenste rij v.l.n.r.: Albers,

Henneman, Van der Wiel, 

Ben Kragt, ––, Tinus Oosting,

Groenewold, Avis, Jan Majoor

en Bob Brouwer. Middelste

rij v.l.n.r.: Leo Vlaardinger-

broek, Jan Brouwer en Adrie

Lindenbergh. Onderste rij

v.l.n.r.: Sieb Bouwman, Tjibbe

Visser en Freek Bakker.



somt de enthousiaste Visser zijn functies bij SC
Emmeloord op. “Tijdens mijn voetbaljaren zat ik al in
de jeugdcommissie. Nadat ik gestopt was kwam ik in
de elftalcommissie seniorenvoetbal te zitten. Dat was
een belangrijke taak. Wij maakten toen de opstelling,
want dat was toen nog geen taak voor de trainer. Ook
stuurden we voor elk weekend kaarten naar de spelers
met de tijd en plaats van de voetbalwedstrijd. Later
werd ik als secretaris ook afgevaardigde in het omni-
bestuur. Doordat mijn vrouw ziek werd en ik meer
tijd ging besteden aan het huishouden, moest ik een
stap terug doen.Toch werd ik niet lang daarna hoofd-
redacteur en producer van het clubblad. Lekker in m’n

eentje stukken uittypen en stencillen op
kantoor. Alleen bij het maken en rond-
brengen van de boekjes was er iedere
maand hulp.Tevens werd ik actief binnen
de organisatie van het schoolvoetbal. Mooi
werk.”

Op het veld
Niet alleen binnen de organisatie was
Tjibbe Visser een druk man, ook op het
veld bleef hij volop actief. Zelf voetballen
was dan wel gebeurd, maar de geur van
het groene gras bleef kriebelen. “Eind
jaren vijftig haalde ik mijn scheidsrech-
tersdiploma. Ik kon alleen op zaterdag flui-
ten. Op zondag was ik natuurlijk bij
Sportclub actief. Mijn eerste wedstrijd was
een thuiswedstrijd van Fulnaho 3 in
Vollenhove. Het nadeel was wel altijd dat
ik er met openbaar vervoer heen moest.
Ook bij SC Emmeloord heb ik heel wat
jeugdwedstrijden en oefenpotjes gefloten.
Toen ik begeleider van het eerste elftal
werd, was het natuurlijk logisch dat ik ook
ging vlaggen. Ik kan rustig zeggen dat ik
een eerlijke grensrechter was.Vaak kreeg ik
daarvoor een pluim van de scheidsrechter.

Bij RES in Bolsward constateerde ik dat onze eigen
keeper Kees Schaafsma een bal net achter de lijn
pakte. Ik wees naar het midden en kreeg prompt een
hele meute eigen spelers over me heen. In die tijd
was ik ook verslaggever van de Noordoostpolder. Ik
liep dus met een pen in de borstzak langs de lijn.”
Naast al deze baantjes was Visser ook nog even vijftien
jaar consul voor de zaterdagafdeling en rapporteur
voor KNVB scheidsrechters die in Emmeloord moes-
ten fluiten. Niet zo gek dus dat er halverwege jaren
zeventig stemmen op gingen om ‘stille werker’Tjibbe
Visser eens in het zonnetje te zetten.

De benoeming van Tjibbe Visser tot erelid van
Sportclub Emmeloord maakte indruk. “Het was wel
een zekere mate van erkenning voor mijn werk.
Andersom was er zonder Sportclub ook een leegte in
mijn leven geweest. Het hele weekend stond toch in
het teken van voetbal. Ik heb het met veel genoegen

Tjibbe Visser stompt (zonder handschoe-

nen!) stijlvol de bal over de lat.
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Een spelmoment voor het doel van Tjibbe Visser in de wedstrijd Zwolle-

Emmeloord (uitslag 0-3) tijdens de competitie 1955-1956 (zie kader rech-

terpagina).



gedaan onder het motto ‘als je iets doet, moet je het
goed doen.’ De laatste jaren is Tjibbe Visser op een
andere manier betrokken bij Sportclub Emmeloord.
“Met zes opa’s van OPA (Oud Papier Actie) halen we
elke vrijdag oud papier op in Emmeloord. Dat is leuk
werk. We starten om negen uur.Tussen de middag is
er koffie in de kantine en dan gaan we weer tot een
uur of drie door. Zo blijven we actief voor Sportclub.
Oh ja, ik doe ook nog de administratie van het oud
papier op mijn typemachine,” besluit Tjibbe Visser
geheel in stijl.

2560 JAAR SCE 

SC EMMELOORD VOOR 
PROMOTIE UITGESCHAKELD

Op zondag 17 juni 1956 behaalde Sportclub Emmeloord het kampioen-
schap van de vierde klas na een enerverende beslissingswedstrijd tegen

Zwolle. Deze wedstrijd werd gespeeld op het terrein van KHC Kampen (4000 toe-
schouwers!). Zoals de promotieregeling in die tijd luidde betekende dat niet automa-
tisch promotie naar de derde klas. Er moesten promotiewedstrijden worden
gespeeld tegen Unisson (Boekelo), de Hoven (Zutphen) en La Première (Almelo).
Helaas was SC Emmeloord hierbij niet erg succesvol. Op 25 juli uit tegen La Première
viel het doek voor SCE. Met een gehavend elftal (slechts Visser, Bakker, Hullen,
Kamans en Brouwer waren beschikbaar van de kampioensploeg) werd kansloos met
4-0 verloren. Het krantenverslag over deze wedstrijd meldde onder meer dat keeper
Visser “een doelpunt weggaf door een schuiver van de linksbinnen te laten glippen,
1-0” en dat “Brouwer eens totaal alleen voor een open doel kwam, doch hij schoot
onnauwkeurig naast.” Gelukkig maar zou je nu zeggen, Bob Brouwer zou heel wat uit
te leggen hebben gehad als hij nauwkeurig had naast geschoten!
Wel hield, aldus hetzelfde artikel, SC Emmeloord kranig vol en oogstte hiermee de
sympathie van het publiek dat in grote getale aanwezig was, maar het mocht niet
baten. Maar ja wat wil je ook: tegen een ploeg met de naam La Première begin je in
feite al met een achterstand. Aardig is nog om te vermelden dat Bob Brouwer in
2004 nog steeds actief is bij SCE als schilder van de sponsorreclameborden (vele
tientallen borden zijn onder zijn kwasten doorgegaan) en nog steeds sportief in
beweging is bij de Trimclub SCE.

“Ik heb het met veel genoegen gedaan 

onder het motto 

‘als je iets doet, moet je het goed doen.”

SC EMMELOORD 2 KAMPIOENSC EMMELOORD 2 KAMPIOEN
seizoen
54-55

seizoen
55-56

Het tweede elftal van SC Emmeloord behaalde de titel in het seizoen 1954-1955.

Een bekend gezicht rechtsonder is Henk Croezen, nog altijd trouw lid van SCE.

Het tweede elftal van SC Emmeloord behaalde de titel in het seizoen 1954-1955.

Een bekend gezicht rechtsonder is Henk Croezen, nog altijd trouw lid van SCE.
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Tot 1956 speelden de Emmel-
oorders in de afdeling Oost,
maar voor het seizoen ‘56-’57
werd SCE ingedeeld bij de
(zwakkere) afdeling Noord.
Onder aanvoering van Hullen
sleepten spelers als Visser,
Lindenbergh, Siebum, Koop-
mans en Oosting net als het
voorgaande jaar de kampioens-
titel binnen. De promotiewed-
strijden moesten in de zomer
van 1957 worden uitgevochten
tussen SCE, CAB, Hellas en
Zeester.
Na drie gelijke spelen, één
nederlaag en een overwinning

moest de beslissing vallen in het
duel tegen Zeester. De wedstrijd
werd gespeeld in Zoutkamp-
Ulrum.Vele supporters reisden
mee en kwamen tegelijkertijd
afscheid nemen van Tinus
Oosting. De politie-agent, die 
11 jaar in het tenue van Emme-
loord had gevoetbald, moest
vanwege zijn werk verhuizen
naar Balkbrug. En Oosting had
geen betere afscheidswedstrijd
kunnen kiezen.
Na een kwartier spelen werd
een hoekschop ingetikt door
Siebum, maar nog voor rust
kwam Zeester langszij. Na rust 

was het opnieuw Siebum die
Emmeloord op voorsprong
bracht. En vlak voor het eind-
signaal zorgde Prins voor de
verlossende goal: Zeester -
Emmeloord: 1-3, en daarmee
promotie naar de derde klasse.
Het kampioensfeest werd
gevierd in ‘t Voorhuys waar het
elftal nog een verrassing
wachtte, namelijk een cadeau
van de winkeliersvereniging:
veertien paar nieuwe voetbal-
schoenen.

PROMOTIE NAAR DERDE 
KLASSE ZWAARBEVOCHTEN

seizoen
56-57

Actiefoto uit het succesvolle seizoen 1956-1957:

SC Emmeloord-Frisia

Op de foto staan onder ande-

re Groenewold, Wijnbergen,

Jan Seubring, Jan Kamans,

Tinus Oosting, Wolter Prins,

Jaap Rienks, Anne Tinge,

Albers, Avis, Van Dam,

Egbert van der Veen, Adrie

Lindenbergh, Bert Hullen,

Sieb Bouwman, Tjibbe Visser

en Freek Bakker.

In 7 jaar tijd van tweede klasse onderafdeling Zwolle naar
derde klasse KNVB. Het lukte het jonge SC Emmeloord tussen
1950 en 1957. En vooral de laatste overstap van de vierde
naar de derde klasse KNVB was zwaarbevochten.

Afscheid van 
fam. Oosting
Tweede Pinksterdag in 1957
was wel een zeer bijzondere
dag voor de afdeling voetbal
van SCE. Er werd ‘s morgens in 
‘t Voorhuys afscheid genomen van de
familie Oosting en er moest ‘s middags
een beslissingswedstrijd tegen
Zeester in Zoutkamp-Ulrum voor promo-
tie naar de derde klasse KNVB worden
gespeeld. Tinus Oosting had vanaf
1946 als linksbuiten onafgebroken in
het eerste gespeeld  en in 160 wedstrij-
den 170 doelpunten gemaakt. Mevrouw
Oosting had als korfbalster en later als
lid van de ontspanningscommissie veel
werk voor de vereniging verricht.
Reden van het afscheid was dat de
heer Oosting als Wachtmeester der
Rijkspolitie 1e klas was overgeplaatst
naar Balkbrug. De heer Oosting kon zijn
reputatie als topscorer in zijn
afscheidswedstrijd helaas niet nog
meer glans geven. 



“Er zijn nog wel eens
misverstanden over de

bedragen van contributies, dona-
ties enz. en daarom lijkt het mij
wenselijk dat wij de financiële
regelingen, die momenteel voor
onze vereniging gelden, in ons
clubblad vermelden.” Met deze
inleiding verstrekte penning-
meester M. Otter informatie aan
de leden van de omnivereniging
over de tarieven voor het seizoen

1961-1962.Van deze tarieven
kunnen wij ons nu geen enkele

voorstelling meer maken. Hier
volgen er een paar:
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Polderartsen tegen 
Lange Nering 

30 april 1957 werd op het
sportveld van Sportclub

Emmeloord een voetbalwedstrijd tus-
sen de polderartsen en de ondernemers
van de Lange Nering gespeeld.
Koninginnedag werd in die tijd massaal
gevierd want er waren maar liefst drie-
duizend toeschouwers! De Munnik en
Wierenga scoorden voor de onderne-
mers. Dokter Groenewoud was echter
in topvorm. Twee “enorme” schoten van
deze huisarts waren de middenstand-
keeper Geurtzen te machtig. Hierdoor
eindigde de wedstrijd in een 
eerlijke puntenverdeling : 2-2. 

Leo Horn
spreekt 

Leo Horn was
in de jaren ’50

en ‘60 van de vorige eeuw
een beroemde internatio-
nale scheidsrechter die regelmatig de
Noordoostpolder bezocht voor een ande-
re liefhebberij, het jagen. Jachtopziener
Spaans had contact met hem gelegd
voor het houden van een “causerie” voor
Sportclub op 20 januari 1958. Het
Gereformeerd Centrum was geheel
gevuld met toehoorders. Zij luisterden
geboeid naar de vele anecdotes uit zijn
scheidsrechtersloopbaan. Ook werd een
film getoond van de legendarische wed-
strijd Engeland-Hongarije (1953, uitslag
3-6), die onder leiding stond van Leo Horn.
Het was al bijna twaalf uur voor SCE-voor-
zitter P.J.A. Albers deze geslaagde avond
kon afsluiten.

seizoen
57-58

seizoen
56-57

Op de foto staan onder andere Dekker,

Leidekkers, Van Staveren, Van der Meulen,

Albers, Henneman, Tjibbe Visser, Jo de Haan,

Koolhof, Jan Wester, Wijnbergen, Van

Leussen, Avis, Van Velzen, Tinus Oosting,

Lub de Haas, Kamps, Abel Piest, Krudde,

Bakker, H. Albers,D. Kuiper en Helmink.

Contributie:
f. 1.40 (0.64) per maand: leden geboren voor 1 januari 1944
f. 0.60 (0.27) per maand: leden geboren na 31 december 1950

Toegangsprijs terrein:
Kinderen van 5t/m 14 jaar: f. 0.25 (0.11)
Overige bezoekers: f. 0.50 (0.23)
Toegangsprijs tribune: f. 0.35 (0.16)
(Tussen haakjes zijn voor de toekomstige generatie SCE’ers de prijzen in euro’s vermeld)

SCE VIERT HAAR DERDE LUSTRUM
Het vijftienjarig bestaan van de omnivereniging werd gevierd
met een onderlinge wedstrijd van de veteranen uit 1945 tot

1949, een gezellige middag voor de jeugd met een film, een goochelaar en
een ijsje in de “cantine Emmeloord II”. 
‘s Avonds was er een grote feestavond in schouwburg ‘t Voorhuys.
Voorzitter Flipse hield een uitvoerige herdenkingsrede (“aantal
leden is de duizend gepasseerd”), zeventien gymnastiekmeisjes
droegen borden met de tekst “15 jaar SC Emmeloord”. Hierna werd
door eigen leden met groot succes het toneelstuk “Huize Amor”
opgevoerd.

MEDEDELINGEN VAN DE PENNINGMEESTER
seizoen
61-62

seizoen
58-59



Spil van de voetbalver-
eniging was oefen-

meester Bertus Hullen. Jaren-
lang maakte hij deel uit van het
eerste elftal van SCE, en begin
jaren zestig was hij trainer. Zijn
oefeningen zorgden voor een
zeer technisch elftal, met spe-

lers als Joop Bredewout, Henk
de Nekker, Herre Bosman, Jan

Eggens, Siep Bouwman en
Wolter Prins.

Het seizoen ‘61-’62 verliep
meer dan succesvol. Het voet-
balteam was van de eerste tot
de laatste competitiewedstrijd
koploper. De tegenstand van
ploegen als Steenwijk,
Lemmer, Frisia en Black Boys
was groot, maar het technische
elftal van Emmeloord wist
bijna alle wedstrijden met
winst af te sluiten. Na twintig
duels werd het kampioenschap

behaald. Met slechts vier ver-
liespunten, 70 goals voor en
12 doelpunten tegen.

In de nacompetitie zouden drie
van de vier kampioenen uit de
derde klasse Noord promove-
ren. De strijd ging tussen
Emmeloord, Drachten, MSC en
Heiligerlee. De voetbalmachine
van Hullen draaide op volle toe-
ren, en zo werd promotie naar
de tweede klasse KNVB een feit.
De Emmeloorders demonstreer-
den hun kracht in de laatste
promotiewedstrijd. Heiligerlee,
ook een kampioensteam dus,
werd met 7-1 naar huis
gestuurd, door misschien wel
het meest succesvolle elftal in de
historie van SC Emmeloord.
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SC EMMELOORD-HEERENVEEN
Woensdag 3 juli 1963 werd ter gelegenheid van het 
10-jarig bestaan van de Vereniging “De Lange

Nering” de wedstrijd SCE 1- Heerenveen 1 gespeeld. 
Heerenveen speelde in die tijd 2e divisie. In het elftal
van SCE speelden onder meer Henk de Nekker,Yde
Bosman, keeper Ko de Haan, Paul  Tyema en Lex
Baudoin. In Heerenveen speelde ook een zekere Rene
Baudoin, mee: inderdaad, de broer van Lex.
Heerenveen won met 2-1. Lex Baudoin scoorde voor
SCE, Krist en Oosterhof  voor “ ‘t Fean”. Opmerkelijk:
oud-topscheidsrechter Leo Horn die de wedstrijd leid-

de werd in de pauze
bedolven onder de
polderjeugd voor
een handtekening.

Voorzitter Dijkstra van de Vereniging De Lange Nering overhandigt vaan-

tjes aan de aanvoerders van beide teams. Voor SCE neemt Siep Bouwman

het kleinood in ontvangst.
Bertus Hullen

Het zijn de jaren van sportieve hoogtepunten van Sportclub Emmeloord,
begin jaren zestig. Het eerste zondagelftal speelde in de derde klasse
KNVB, en op het sportcomplex aan de Sportlaan stond een gloednieuwe
overdekte tribune. Maar in 1962 tilden ‘dijken van kerels’ de sportieve
prestaties naar een nog hoger niveau.

‘DIJKEN VAN KERELS’ PROMOVEREN NAAR 2e KLASSE

seizoen
62-63

seizoen
61-62
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Topwedstrijd ter
gelegenheid van
de instelling van 
de gemeente

Rest NOP speelt
gelijk tegen 
SC Emmeloord

Op Koninginnedag in 1958
vond de officiële opening

plaats van het sportterrein te Rutten
door de landdrost ir. A.P. Minderhoud.
Als hoogtepunt van deze opening was
een voetbalwedstrijd georganiseerd
van SC Emmeloord tegen ‘rest NOP’.
In ‘rest NOP’ waren spelers opgesteld 
van alle polderverenigingen, waaronder 
J. de Blauw van Banterboys, J. Lode-
wegen van Flevo Boys en W. Dieterman
van SVM. Enkele spelers van Sportclub
Emmeloord moesten uitvallen zodat er
van het eerste niet veel overbleef en
het peil aanmerkelijk zakte. Keeper
Visser raakte ook geblesseerd; zijn
duim was uit de kom geschoten “maar
gelukkig niet gebroken.” Er was geen
reserve-keeper, want verdediger Tinge
moest hem vervangen. De wedstrijd
eindigde in 3-3. Doelpuntenmakers voor
SC Emmeloord waren Bredewout,
Jansen en Van de Wiel.

seizoen
57-58

‘Het stadion’.

Deze wedstrijd werd gespeeld op woens-
dag 4 juli 1962 op het Sportpark te
Emmeloord. Er  kwamen 10.000 toe-
schouwers op deze topwedstrijd af! In ver-

band hiermee vermeldde
het programmaboekje
“dat de cantine de gehe-
le avond gesloten zal
zijn. Het heeft derhalve
geen zin in de pauze
een ‘run’ te onderne-
men naar de cantine
voor het verkrijgen
van een consumptie.”
Het was een aantrek-
kelijke wedstrijd. In
het beroemde elftal
van Feijenoord dat
net landskampioen
was geworden speel-

den tal van legendarische spelers mee zoals Eddy
Pieters Graafland (Eddy PG), Reinier (Beertje)
Kreijermaat, Hans Kraay, Coen (Coentje) Moulijn,
Gerard (Pummy) Bergholtz. Heracles was in dat sei-
zoen gepromoveerd naar de eredivisie na twee beslis-
singswedstrijden tegen Fortuna Vlaardingen, de kam-
pioen van de andere 1e divisie.
Feijenoord en Heracles deelden de punten, 2-2. De
Feijenoord-doelpunten werden gemaakt door Cor van
der Gijp en Henk Schouten, voor Heracles scoorden 
J. Schuman (topscorer van Nederland) en Theunissen
(gastspeler van DOS). In een van de regionale kranten
werd nog vermeld dat de spelers van Feijenoord en
Heracles hun ogen uitkeken toen zij het prachtige
sportpark (aangeduid als ‘stadion’, met de hoofd-
tribune die in 1963 door brand werd verwoest)
betraden.

FEIJENOORD - HERACLES:
10.000 TOESCHOUWERS

Op 1 juli 1962 trad de wet in werking tot instelling van “een
gemeente Noordoostpolder”. Ter gelegenheid van deze zeer
bijzondere gebeurtenis kreeg het bestuur van SC Emmeloord
het eervolle verzoek van het ‘Comité Festiviteiten 1962’ de
organisatie van de voetbalwedstrijd FEIJENOORD-HERACLES
op zich te nemen. seizoen
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SC Emmeloord was eind jaren vijftig
een actieve vereniging. Met behulp
van leden was het hoofdveld compleet

ingericht met afrastering, zitbanken en
lichtmasten.Voeg daarbij de toenemende
publieke belangstelling voor de thuiswed-
strijden van het eerste elftal en er was alle
aanleiding tot het verder ontwikkelen van
grote plannen. Het plan om een moderne
tribune te bouwen werd door SC Emme-
loord gekoesterd en dit werd ook verno-
men door de toenmalige polderdirectie. In
de zogenaamde ‘carillon week’ kregen de
plannen een steuntje in de rug. In de feest-
week ter gelegenheid van het afscheid van
de directie Wieringermeer en de over-

dracht van het carillon in de poldertoren
kreeg SC Emmeloord de opdracht een jubi-
leumwedstrijd te organiseren. Gekozen
werd voor de eredivisieclubs DOS en
Volendam en uiteraard moest er een nood-
tribune verschijnen om de duizenden toe-
schouwers te bergen.

Tribunebouw
De noodtribune was een opstapje naar
grotere plannen. Nu was SC Emmeloord
geen arme vereniging, maar zomaar een
tribune neerzetten was een te grote opga-
ve. Gelukkig schoot de polderdirectie te
hulp. Door het afscheid van de directie
Wieringermeer, die haar taak erop had zit-

ten, kwamen er allerlei materialen vrij van
de diverse kampen die de polder rijk was.
Afgekeurde spanten van boerderijen, aller-
lei houtmateriaal en oude zijwanden van
barakken. Ze deden nog prima dienst en
dienden voor de verwerkelijking van de
plannen die het SC Emmeloord bestuur
had liggen om een moderne tribune te
bouwen. Onder bezielende leiding van
toenmalig voorzitter Albers ging een tri-
bunecommissie aan het werk. Ook oud-
voorzitter Helmink maakte zich zeer ver-
dienstelijk bij de tribunebouw. Hij werd
hiervoor dan ook geëerd via het erelid-
maatschap. Hoe intensief Helmink met de
tribunebouw bezig was, werd benadrukt

SC Emmeloord was in 1959 een club met organisa-

torisch capabele bestuursleden en hardwerkende

enthousiaste leden. Het huzarenstukje in de vorm

van een moderne tribune was anders nooit verre-

zen. Emmeloord kreeg daarmee in één klap de beste

en mooiste accommodatie in de wijde omgeving. De

klap kwam dan ook keihard aan toen in november

1963 een felle brand het tribunecomplex volledig

in de as legde. De oorzaak is nooit bekend gewor-

den. Met financiële ondersteuning van de bevolking

werd het geheel weer opgebouwd tot hetgeen er nu

anno 2004 staat.
door Peter Dekkers

Oorzaak dramatische tribunebrand 1963 nooit opgelost

SCE met supermoderne tribune
tijd ver vooruit in zestiger jaren

seizoen
62-63
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door de historische woorden van
mevrouw Helmink bij de opening van de
tribune op 10 januari 1960: “De voordeur
kan bij ons bijna niet meer dicht, in de
keuken lekt het, de stortbak van de w.c.
stroomt over, maar de tribune van
Sportclub is klaar.”

Aanwinst voor de polder
De prachtige nieuwe tribune bood plaats
aan ruim zeshonderd toeschouwers en
had geen uitzichtbenemende steunpilaren.
Onder de tribune bevonden zich zes
kleedkamers, wasgelegenheden, toiletten,
twee scheidsrechterskamers en bergruim-
te. Hiertegenaan gebouwd stond de grote
kantine inclusief bestuurskamer. Alles was
verwarmd met oliestookkachels en het
geheel was gestoffeerd en geschilderd in
voor die tijd moderne kleuren. Het sport-
complex was een aanwinst voor de polder
in het algemeen en Sportclub Emmeloord
in het bijzonder. De SCE-leden waren dan
ook apetrots op de volgens hun ‘beste
accommodatie van de wijde omtrek.’ De
voetballers van SC Emmeloord voelden
zich uitstekend thuis in deze prachtige
omgeving en trots ontving het bestuur bij
iedere thuiswedstrijd de tegenstander in
het gloednieuwe tribunecomplex. De
tegenpartij kwam vaak met lood in de
schoenen naar Emmeloord.

Tribunebrand
Toen de tribune bijna vier jaar oud was,
kreeg SC Emmeloord te maken met één
van de zwartste bladzijden uit de geschie-
denis. In de nacht van 3 op 4 november
1963 was er een aantal hevige knallen te
horen in Emmeloord. In de mist kleurde
een rode gloed de hemel. De tribune van
Sportclub Emmeloord brandde als een fak-
kel. De knallen waren afkomstig van de
asbest golfplaten. In een uur tijd kwam

het complete bouwwerk naar beneden. De
brand werd om ongeveer tien voor één
ontdekt door de zoon van kantinebeheer-
der Poel, die per auto huiswaarts keerde.
Hij reed onmiddellijk naar het politiebu-
reau, waar alarm werd geslagen.
Het bluswerk van de brandweer werd
bemoeilijkt door een enorme vonkenregen
en grote zwarte rookwolken. Met grote
moeite slaagde men erin de kantine te
behouden. Ook kon de brandweer de ont-
ploffing van gasflessen bij de kleedkamers
verhinderen. Om ongeveer halfvijf werd
het sein ‘brand meester’ gegeven. Wat rest-
te van de tribune was een verkoolde bal-
kenlaag. De oorzaak van de brand is nooit
opgelost. Er werd rekening gehouden met
drie mogelijkheden: ’s middags was er een
wedstrijd geweest. Misschien dat smeulen-
de peuken onder de tribune een buitenge-
woon lang leven hebben gehad. De oor-
zaak werd ook in  kortsluiting gezocht.
Niet lang daarvoor was immers een
geluidsversterker in brand gevlogen. De
laatste mogelijkheid waar aan gedacht
werd was ‘kwaadwilligheid.’ Er werd een
diepgaand onderzoek verricht, maar in
welke richting de politie zocht is nooit
bekend gemaakt. De tribunebrand van
1963 leidde tot grote verslagenheid bij

iedereen die ook maar iets met SC
Emmeloord te maken had.

Uiteraard ging men bij SC Emmeloord
niet bij de pakken neer zitten. Al gauw
werd er een ‘tribunefonds’ opgericht, om
geld bijeen te krijgen voor herbouw. Met
aftrek van verzekeringsgelden bleef er een
begrotingstekort van 2750 gulden over.
Na enkele weken was er door toedoen van
donaties van SC Emmeloord aanhangers al
6500 gulden bijeengebracht. De herbouw
werd tevens gefinancierd door middel van
uitgifte van obligaties. Door zelfwerkzaam-
heid van leden, donateurs en sympathisan-
ten werd er bovendien flink bezuinigd op
de bouwkosten. De goodwill die SC
Emmeloord daarmee kweekte leverde ook
een aantal subsidies van de overheid op.
Halverwege 1964 was de herbouw klaar
en kon SC Emmeloord het boek ‘tribune-
brand’ dichtslaan. De nacht van 3 op 4
november zou de geschiedenis ingaan als
één van de meest dramatische momenten
uit de geschiedenis van SC Emmeloord.
De huidige tribune kan gerust gezien wor-
den als een monument ter eerbetoon aan
al die mensen die zich ingespannen heb-
ben voor de tribunebouw van Sportclub
Emmeloord.

Op de foto de tribune die na

de brand in 1963 met man

en macht weer werd opge-

bouwd en nu nog steeds

dienst doet op het complex

van SC Emmeloord.
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Topvrijwilliger Bé Straat nog dagelijks op sportpark

Goed jeugdbeleid jarenlang
basis voor SC Emmeloord

Opgroeien in Wieringen, studeren in
Groningen en werken in de polder. Dat is in
een notendop de geschiedenis van Berend

Straat (vanaf zijn geboorte omgedoopt tot Bé). Als
begeleider van graszaadteelt begon de jonge Bé Straat
in 1960 in de nog jonge polder. “Het mooie van mijn
baan was het contact met boeren die uit alle wind-
streken van Nederland kwamen. Ik moest me van het
bedrijf vestigen in Emmeloord.”

Jeugdcommissie
Bé Straat werd al gauw overgehaald om bij Sportclub
Emmeloord te gaan voetballen. “Wolter Prins kende
ik nog als medestudent op de Landbouwhogeschool
in Groningen en hij nam me voor het eerst mee naar
Sportclub. Ik heb een jaar of tien als verdediger in
lagere elftallen gespeeld. Ik was geen voetballer voor
het eerste. Vanwege mijn werk kon ik ook niet twee
keer in de week trainen. In mijn eerste jaren bij SC
Emmeloord werd ik ook al vrij snel benaderd voor
een bestuursfunctie. Begin jaren zestig stond er een
vereniging die nog steeds in ontwikkeling was. Er

kwam vooral een enorme vlucht aan jeugdspelers
binnen. Daardoor werd de jeugdcommissie steeds
belangrijker. In 1966 volgde ik Joop Bredewout op
als voorzitter hiervan. Door de week veel vergaderen
en op zaterdagmiddag was ik altijd bij de junioren op
het veld te vinden. Het mooie was dat ik dan meteen
mijn werk compleet vergeten was. Ik ben dan ook
gek van het voetbalspelletje, anders hou je het ook
niet zo lang vol,” zegt Bé Straat met een glimlach.

Promotie A-elftal
In 1966 begon Bé Straat als voorzitter van het jeugd-
bestuur meteen met het neerzetten van een goede
jeugdcommissie en het uitbreiden van het aantal lei-
ders. “Dat laatste was hard nodig, want ik moest in het
begin elke zaterdag als invaller met één van de teams
mee. Dat was geen doen en dus heb ik ervoor gezorgd
dat er twee leiders per team kwamen. Eind jaren zestig
werd het D-pupillen voetbal ingevoerd en we groeiden
begin jaren zeventig uit naar 21 jeugdteams. Dat was
een prachtige tijd, hoor. Zaten we zaterdagmiddag na
de wedstrijd met een hele club jeugdleiders in de kan-

Hij werd gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2002 en iedereen bij SC

Emmeloord kent hem. Bé Straat (67) was bijna dertig jaar voorzitter van de

jeugdcommissie. De jeugd heeft de toekomst en dus heeft Bé Straat een

belangrijke rol gespeeld bij SC Emmeloord. “Mijn mooiste jaren liggen in de

jaren zestig/zeventig,” zegt Bé Straat met glimmende ogen. Nog dagelijks komt

hij een keer of twee op Sportpark De Boskamp. “Mijn bed staat er nog net 

niet, maar je kunt het gerust mijn tweede thuis noemen,” aldus de nog kwieke

Bé Straat.
door Peter Dekkers



tine na te praten. Met een biertje erbij had ieder zo
zijn verhaal. Zo kreeg een jochie in zijn eerste wed-
strijd de opdracht om linkshalf te staan.Tien minuten
later stond hij nog exact op dezelfde plek. Zulke voor-
vallen zijn toch prachtig. Het mooiste moment was de
promotie van ons A-elftal naar de geselecteerde hoofd-
klasse. Met tegenstanders als PEC Zwolle, Heracles en
Sportclub Enschede was dit het hoogste wat we kon-
den bereiken.Twee jaar lang hebben we op dit niveau
gespeeld met spelers als Cees Deykers, Jacob Hof, Cor
van de Berg, Peter van Campen en de gebroeders Pragt.
Dit team trok vaak meer publiek dan het eerste.”

Vrijuit voetballen
“Het jeugdbestuur is bij SC Emmeloord altijd voor vol
aangezien,” zegt Bé Straat beslist. “Belangrijk, want een
goed jeugdbeleid heeft ook zijn weerslag op de selectie.
De jeugd heeft immers de toekomst. Ik vormde al die
jaren een twee-eenheid met Henk de Graaf. Hij had de
pupillen onder zijn hoede en ik de junioren. Ik ben er
altijd een voorstander van geweest om die jonge jochies
lekker vrijuit te laten voetballen. Met systemen en hokjes-
gedoe moet je bij jonge kinderen nog niet aankomen. Pas
vanaf de D-pupillen kun je daar mee beginnen.Trainers
en leiders die tegen die kleintjes schreeuwden ‘doe dit en
doe dat’ spraken wij zeker aan op hun functioneren.Toch
zijn wij als jeugdcommissie nooit onderbezet geweest.
Vaak ging ik af op mijn mensenkennis. Ik ging dan
meestal rond koffietijd even langs om een praatje te
maken met een nieuwe leider. Door de jaren heen werd
het steeds moeilijker om de kaderfuncties in te vullen.”

Maatschappij
Begin jaren negentig hield Bé Straat het voor gezien,
maar hij kon geen opvolger vinden en ging logischer-

PERIODE ’44-’54-’64-’74-’84-’94-’04 60 JAAR SCE 35



SC EMMELOORD 60 JAAR VOETBAL IN NOORDOOSTPOLDER 36 60 JAAR SCE 

wijs dus nog twee jaar door tot 1994. “Ik heb een
machtig mooie tijd als voorzitter jeugdcommissie
gehad, maar de laatste jaren werd het niet makkelijker.
Dit speelde natuurlijk niet alleen bij Sportclub
Emmeloord, maar in de hele maatschappij. Ouders
wilden zich bemoeien met de indeling en de jeugd
werd veel mondiger en soms ook lastiger. Daar kun je
die kinderen niet de schuld van geven, maar dat ligt
voor een groot deel aan de opvoeding van de ouders.
Zo hadden we eens op een zaterdagmorgen alles afge-
last. Het regende pijpenstelen en op de parkeerplaats
stopte een auto. Drie kinderen werden afgezet en die

auto scheurde weer weg. Dan sta je daar met die jon-
gens, waar je op dat moment de verantwoordelijkheid
voor hebt. Ook waren er steeds vaker vernielingen.
Het protocol ‘normen en waarden,’ is dan ook een
kolfje naar mijn hand. Het is een jaar of vier geleden
ingevoerd. De moeilijkheid is uitvoering en naleving,
maar het aantal vernielingen in kleedkamers loopt
aanmerkelijk terug.”

In 1995 ging Bé Straat met de VUT en dus ging er nog
meer vrije tijd richting Sportclub. Elke dag is de actieve
vrijwilliger wel een tijd op het sportpark te vinden. “Ik
zit nog in de accommodatiecommissie en keur de vel-
den voor de trainingen. Ik leg de velden klaar voor het
weekend. Bediening van de alarminstallatie en mollen-
bestrijding behoren ook tot mijn werk. Ook draai ik
kantinediensten en serveer elke vrijdagmiddag een kro-
ketje voor de OPA’s van de oud papier actie.” Geen
wonder dus dat vrijwilliger Bé Straat nog steeds gezien
wordt als het gezicht van SC Emmeloord. Zijn uitver-
kiezing tot vrijwilliger van het jaar 2002 zal voor de
meeste SC Emmeloord-mensen dan ook geen verras-
sing geweest zijn. De reactie van Bé Straat zelf? “Leuk,
dat stukje waardering van vereniging en juryleden.
Laten we het er maar op houden dat Sportclub
Emmeloord een mooie opvulling van mijn vrije tijd is.”

“Ik ben er altijd een voorstander van geweest om die

jonge jochies lekker vrijuit te laten voetballen. Met

systemen en hokjesgedoe moet je bij jonge kinderen

nog niet aankomen.”
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“Het was een echt vriendenteam”, vertelt
Gerard Pragt, “een collectief. Daar kon
geen tegenstander doorheen breken.” Cees
Deykers: “Het klikte gewoon. Op het veld
moesten we het hebben van onze inzet en
techniek.” Peter van Campen: “Er waren
maar een paar uitblinkers: Jacob Hof, de
razendsnelle Hein Pragt en Henny Lancel,
een goede keeper. Het was een heel hecht
team van jongens die elkaar ook door de
week zagen op school.”

Na kampioenschappen in 1969 en 1970,
wist niemand of de junioren iets konden
uitrichten in de Jeugdselectieklasse B, met
elftallen van PEC Zwolle, De Graafschap en
AGOVV. “Dat waren ploegen waar we
tegenop keken”, vertelt Pragt. “Die jon-
gens liepen ook allemaal strak in pak voor
de wedstrijd en daar kwamen wij boeren-
pummels, allemaal in onze eigen kloffie.”
“Ze hadden dikke tassen met sponsorkle-
ding”, herinnert Van Campen zich, “en ze
werden verzorgd door een masseur. En

dan kwamen wij het veld op in onze afge-
wassen shirts.” Cees Deykers: “Maar we
werden steeds professioneler. We huurden
een bus voor verre uitwedstrijden.
Supporters, familie en meiden met wie we
toen verkering hadden, gingen mee.”

Gerard Pragt: “We droogden bijna ieder-
een af. Ik weet nog dat we met rust 3-0
achterstonden bij Vitesse. We kregen een
verschrikkelijke donderpreek van coach
Berry Peters en na 90 minuten stond er 3-
5 op het scorebord.” “PEC Zwolle had drie
wedstrijden achterelkaar met 5-0 gewon-
nen”, vertelt Deykers. “Ze kwamen naar
Emmeloord en voor de wedstrijd staken ze
vijf vingers op; het zou weer 5-0 worden.
Maar we versloegen ze met 3-1.” Het team
wist maar liefst 18 van de 22 duels te
winnen, er werd driemaal gelijkgespeeld
en maar één wedstrijd verloren.

Het succes van de A-junioren zorgde voor
jaloezie bij de andere teams. Pragt: “Er

kwam meer publiek naar ons kijken, dan
naar de verrichtingen van het eerste elftal.”
“Als wij zondag om twaalf uur op het
hoofdveld speelden stond het bomvol”,
herinnert Deykers zich, “en als om half
drie het eerste het veld opkwam, waren
veel mensen alweer naar huis.”Van
Campen: “De begeleiding van het eerste
elftal vroeg ook wel eens of iemand van de
A’s kon invallen, maar Berry Peters wilde
ons niet afstaan. We hebben in die tijd ook
geprofiteerd van een nieuwe maatregel van
de KNVB, die de leeftijdgrens voor A-jeugd
verruimde van 18 jaar naar 19 jaar. We
hebben toen nog een jaar langer met elkaar
door kunnen voetballen.”

Het team viel uit elkaar toen de 19-jarigen
moesten doorstromen naar het eerste elf-
tal. Pragt: “Wij vonden het normaal als dit
elftal gewoon werd doorgeschoven naar
het eerste elftal, maar daar wilde het
bestuur niets van weten.Toen is de groep
ook uit elkaar gevallen.”

seizoen
68-69

GROTE SUCCESSEN A-JEUGD SC EMMELOORD

De jeugd heeft de toekomst. En dat gold zeker
voor de A-jeugd van Sportclub Emmeloord eind
jaren zestig. Het elftal werd drie maal op rij kam-
pioen, en promoveerde in 1971 zelfs naar de
Jeugdselectieklasse A, het hoogst haalbare voor
junioren. 

seizoen
69-70

seizoen
70-71
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SC Emmeloord 
loot Ajax!

De Noordoostpolder
berichtte in augustus 1968

dat op 12 november van dat jaar een
team van SC Emmeloord het zou opne-
men tegen een team van Ajax. Nadere
gegevens zouden volgen... Het was
een klein bericht dat grote vraagte-
kens opriep. Twee weken later wist de
krant te melden dat het om een televi-
sie-quiz van de KRO zou gaan: “In deze
Sportquiz zullen per club 3 personen
deelnemen, gekleed in burgercostuum
en niet in clubcostuum. Vaantje of
mascotte is toegestaan.” SCE zou in
de tweede uitzending deelnemen in
een poule met betaald voetbalclub
Ajax en de amateurverenigingen
Baardwijk uit Waalwijk, ZAC Zwolle en
Frisia Leeuwarden. Via twee voor-qui-
zes, door het SCE-bestuur georgani-
seerd, werd een viertal samengesteld
dat de Sportclub-eer moest hooghou-
den. Het waren Yde Bosman, zijn jon-
gere broer Joop, Rinus van der Bom en
als reserve Floor Kleyn. Op de opname-
dag van de quiz, genaamd ‘Kopduel’ en
gepresenteerd door de befaamde
scheidsrechter Frans Derks, werden
de ‘gladiatoren’ vergezeld door een
bus vol supporters uit de polder. Zij
volgden gespannen de verrichtingen
van de drie SCE-deelnemers aan het
spel. “Een spel dat zich afspeelde in
een voor een leek onoverzichtelijke
warboel waarin het wemelde van
camera’s, hengelmicrofoons en veel al
of niet zenuwachtige televisiemede-
werkers.” Ondanks een spannende
strijd wist SCE zich niet voor de finale-
ronde te plaatsen. Een eervolle derde
plaats (voor Ajax!) viel onze club ten
deel.

seizoen
68-69

DE NEKKER
GEHULDIGD

In het succesvolle sei-
zoen 1967-1968 werd

Henk de Nekker voor de wed-
strijd tegen Tijnje in het zonne-
tje gezet. Dit was echter spreek-
woordelijk, want in een strie-
mende hagelbui bood bestuurs-
lid Piekeboer een bloemetje aan
De Nekker aan, dit alles vanwe-
ge zijn 200e wedstrijd in het
eerste elftal van SC Emmeloord.
Henk de Nekker speelde al op
jonge leeftijd in de
Emmeloorder hoofdmacht en
na een kort avontuur bij de
betaalde voetbalclubs Go Ahead
en Heerenveen, keerde hij in
1965 terug op het oude nest.
Zijn 200e wedstrijd was
natuurlijk een mijlpaal, maar
uiteindelijk stopte De Nekker in
1979 met meer dan 550 wed-
strijden in SC Emmeloord 1
achter zijn naam! Hij werd in al
die jaren twee keer kampioen,
te weten in 1962 en in 1968.

seizoen
67-68

OUD EN TOCH NIEUW
De Emmeloord-spelers verlaten het veld na de verloren ontmoeting tegen

Surhuisterveen. De 4-0 nederlaag kwam hard aan. Emmeloord speelde deze

wedstrijd weer in de nieuw vastgestelde clubtenue. Het shirt met de twee horizontale

banen, dat gedurende vijf jaar door de spelers van het eerste werd gedragen, maakte

(weer) plaats voor het ‘oude’ shirt: wit met een verticale blauwe baan.

seizoen
68-69



Het prachtige sportcom-

plex van SC Emmeloord 

fungeerde verschillende

malen als decor voor

nationale en internatio-

nale ontmoetingen, zoals

deze oefenwedstrijd tus-

sen het Finse nationale

elftal en SC Cambuur uit

Leeuwarden. Aan de

stempel te zien arriveerden beide ploegen ruim een jaar te laat…
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Voor het begin van de vriendschappelijke wedstrijd Emmeloord - TSV 1860

Markt Erlbach werden vaantjes gewisseld door aanvoerder Yde Bosman (links)

en zijn Duitse collega Berthold. Emmeloord zegevierde in deze ‘interland’ met 4-2 door doel-

punten van De Nekker (2), Woud en De Hilster.

seizoen
65-66

‘INTERLAND’ TEGEN DE DUITSERS

seizoen
68-69

seizoen
67-68

SC EMMELOORD WINT EIGEN
DR. JANSEN TOERNOOI
Onder ideale weersomstandigheden en flinke publieke belangstelling
werd op zondag 13 juni 1971 het Dr. Jansentoernooi gehouden. Aan dit
toernooi namen deel de eerste juniorenelftallen (A, B en C) van Zeeburgia
(Amsterdam), Roodenburg (Leiden), ESCA VC (Arnhem) en SC Emmeloord. 
Een sterk bezet toernooi waaruit Emmeloord tenslotte als win-
naar te voorschijn kwam. Alle Emmeloord-elftallen bleven in de 
2 x 20 minuten durende wedstrijden ongeslagen!
Het Dr. Jansentoernooi is vernoemd naar een man van het eerste
uur van SCE. De heer J. H. Jansen was één van de eerste doktoren
in de Noord Oostelijke Polder. Het toernooi is jarenlang succesvol
geweest. Gastverenigingen vanuit het hele land wisten het sport-
park van SC Emmeloord te vinden en speelden daar graag hun
partijtje mee.

seizoen
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EMMELOORD-HOOLIGANS
Scheidsrechter J. Middel uit Assen hield beslist geen prettige herinnerin-
gen over aan de wedstrijd SC Emmeloord - Be Quick op zondag 11 mei
1969. Een zeer discutabel gegeven strafschop leverde de bezoekende
Groningers de 1-2 winst op en de koppositie op de ranglijst in de tweede
klasse A-Noord. 
In De Noordoostpolder viel onder meer te lezen: “Met een
gescheurd shirt werd hij door enkele Emmeloord-supporters na
afloop van de wedstrijd de kleedkamer ingeloodst. Andere
Emmeloord-supporters (en bepaald niet alleen jeugdigen) had-
den hem voordien enkele malen stevig beet gehad en tegen de
tribune gedrukt. Bepaald geen verheffende taferelen zondag in
Emmeloord’s Sportpark. Het aantal scheldwoorden dat op de
arme arbiter neerdaalde was legio en veelal niet voor herhaling
vatbaar. Zelfs in zijn kleedkamer werd hij nog achtervolgd door
de opgewonden supporters die hem eens precies wilden vertel-
len hoe zij over hem dachten.”



Met spelers als Henk de Nekker, Kees
Schaafsma, Rein Dijkstra, Jan de Wilde en
Gerrit Schaeffer werden bijna alle competi-

tieduels gewonnen.Tegenstanders Steenwijk, Joure en
Freno werden verslagen door het sterke elftal onder
leiding van trainer Hoogeveen. Na 21 duels stond
Emmeloord zij aan zij met FVC, beide clubs hadden
32 punten. De laatste competitiewedstrijd tegen
Dronrijp werd ook gewonnen, weliswaar door een
twijfelachtig doelpunt van Paul Teyema. Het is name-

lijk nog steeds niet duidelijk of Teyema de bal met
zijn hand of met zijn hoofd raakte. Hands of niet, het
doelpunt telde en een beslissingswedstrijd tegen FVC
moest uitmaken welke ploeg kampioen zou worden,
en naar de tweede klasse zou promoveren.

Zo’n vijfduizend toeschouwers kwamen in mei 1968
naar het hoofdveld van voetbalclub Renado in Sint
Nicolaasga om de strijd van dichtbij te volgen. Al in de
18e minuut kwam Emmeloord op voorsprong. De kee-
per van FVC wist een kopbal van Henk Woud te keren,
maar Allie Klooster stond op de goede plek en tikte de
bal binnen. Maar in het begin van de tweede helft
kwam FVC langszij. Alles lag weer open, het duel stond
onder hoogspanning. Na 90 minuten voetballen moest
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SC EMMELOORD 
KAMPIOEN 
VAN DERDE KLASSE

De jaren ‘60, love, peace en… voetbal. Het eerste elftal van
Sportclub Emmeloord acteerde in de derde klasse KNVB,
maar in het seizoen ‘67-’68 speelde er een team dat SCE weer
een stapje hoger zou brengen.   

seizoen
67-68

Spelmoment uit de wedstrijd tegen FVC: Allie Klooster schiet op doel.
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VERBOUWING KANTINE
Het eerste clubgebouw van SC Emmeloord dateerde uit 1958.
Het werd in 1963 gedeeltelijk door brand verwoest, weer opge-

bouwd en tien jaar later werd na een grondige verbouwing het gereno-
veerde clubgebouw heropend. 

In de jaren zestig vonden veel vergaderingen van de omniver-
eniging plaats in de kantine, maar daar waren de houten wan-
den langzaam aan het wegrotten. De voetballers hadden het 
‘s winters behoorlijk koud in de kleedkamers, omdat er geen
centrale verwarming was. Het was tijd voor een grondige ver-
bouwing. Bovendien nam de heer Poel afscheid, jarenlang kanti-
nebeheerder en terreinknecht bij SCE. Ook die plek moest wor-
den opgevuld.

De kosten van de verbouwing werden geraamd op 100 duizend
gulden; dit bedrag werd bijeengebracht uit eigen geld, subsidies
en een lening. De oliekachel in het clubhuis werd vervangen
door centrale verwarming, ook in de kleedkamers. De houten
wanden werden gesloopt en vervangen door een stenen muur.
Bovendien werden de toiletten verplaatst, kwam er een nieuw
plafond en werd de bar uitgebreid met een keuken. Naast
bouwvakkers van aannemer De Vries waren heel veel vrijwilli-
gers van SCE aan het klussen in hun vrije uren.

Het vernieuwde clubgebouw werd in maart 1973 heropend door
de kersverse burgemeester Loopstra van Noordoostpolder. Het
beheer van de kantine kwam daarna in handen van vrijwilligers.

een verlenging van 7,5 minuut een einde maken aan
de onzekerheid. Maar na drie keer extra speeltijd had
nog geen van beide ploegen de genadeklap uitgedeeld.

Ook in de vierde verlenging zag het er niet naar uit
dat er nog gescoord zou worden, de twee elftallen
hielden elkaar precies in evenwicht. Maar dan toch, in
de 27e minuut van de verlenging kwam Allie Klooster
in een positie om op doel te schieten, net buiten het
strafschopgebied. De ruimte tussen de witte palen in

het vizier, een vlammend schot, en de bal bleek
onhoudbaar voor keeper Nicolai van FVC. De span-
ning in en rondom het veld kwam tot ontlading. De
honderden supporters van Emmeloord kwamen het
veld oprennen en het geluid van toeters en ratels
werd overstemd door gejuich.

Twee weken later werd het feestje nog eens dunnetjes
overgedaan in De Luifel in Emmeloord. Zo bood burge-
meester F.M. van Panthaleon Baron van Eck gelukwen-
sen aan namens het gemeentebestuur, zelfs de voorzit-
ter van het verslagen FVC was aanwezig. Clubs uit de
regio boden ballen aan, als felicitatie. Ook de voetbal-
lers van Flevo Boys hadden een cadeau meegebracht,
speciaal voor SCE-speler Paul Teyema. Een handbal.

seizoen
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Burgemeester Loopstra 

onthult de verenigingsnaam 

op de gevel van de nieuwe kantine.

Aanvoerder Yde Bosman ontvangt de bloemen en de felicitaties.
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Mede door het feit dat maar een
deel van de jeugdleden onder
de KNVB-vlag in de winter kon
deelnemen aan zaalvoetbal,
besloot SCE zelf de organisatie
op zich te nemen en dan voor
alle pupillenleden. Per leeftijds-
groep werden er teams samen-
gesteld en op de woensdagmid-
dag bestreed men elkaar in de
Prins Willem Alexanderhal. De
teams kregen namen van voor-
aanstaande eredivisieclubs of
Europese topploegen en de
pupillen waren niet te stoppen,
zo fanatiek! Het beste bewijs dat
algemeen leider Adrie Orie met
zijn drie medewerkers Peter van

Almkerk, Jan Otter en Jos
Komen in die tijd succes met
hun werk hadden is wel, dat er
praktisch geen speler verstek liet
gaan, maar dat de jongens al
bijna een uur voor aanvang van
de wedstrijden voor de sport-
haldeuren verzameld stonden.
De woensdagmiddag als zaal-
voetbalmiddag hield jaren
stand.Voor veel leden is het
‘kwartje voor De Graaf’ nog
steeds een begrip. Henk de
Graaf van de pupillencommis-
sie nam jarenlang boven in het
glazen hok de ‘contributie’
voor een middagje zaalvoetbal-
len van de spelers in ontvangst.
Ook het aftellen van het elek-
tronische scorebord van tien
naar één, wat luidkeels door
alle jeugdige toeschouwers
werd begeleid, ligt menigeen
nog vers in het geheugen.

Hoewel de KNVB afdeling Zwolle voor de pupil-
len-voetballers een zaalvoetbalcompetitie
organiseerde, had Sportclub Emmeloord ook
in 1973 al haar eigen pupillen zaaltoernooi op
touw gezet en dat was een succes. 
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Lekker douchen…

DRIE LEDEN ONDERSCHEIDEN
Op de algemene ledenvergadering van SC Emmeloord in oktober 1971 werden drie leden
onderscheiden. De heren Tj. Visser (links) en M. Otter (midden) werden benoemd tot ere-
lid, de heer A. Poel (rechts) werd lid van verdienste.
De laatste was toen al een kleine 20 jaar trouw aan de club, vooral als kantine-
beheerder en terreinknecht. In datzelfde seizoen zou hij zijn veel omvattende
werkzaamheden overdragen aan een beheerscommissie.Voorzitter Verheijen
overhandigde met een toepasselijke speech aan de 3 leden hun onderschei-
dingsoorkonde.Voor de heer Otter had hij als cadeau een grasmaaimachine
(“om te trimmen”) en voor de heer Visser een fraaie transistorradio.Voor de
heer Poel (“heeft alles al volgens vrouw en kinderen”) zou in overleg nog een
passend cadeau gezocht worden.Wat dat is geworden, blijft dus een raadsel…

seizoen
70-71

seizoen
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TIEN! NEGEN! ACHT! ZEVEN! ZES! VIJF!
VIER! DRIE! TWEE! EÉN!

seizoen
73-74



Begin jaren zeventig stelde de plaatselijke
V.V.V. een beker ter beschikking voor de
winnaar van de enige echte polderderby. In
twee wedstrijden mochten de ‘kemphanen’
uitmaken wie zich een jaar lang de beste
ploeg van de polder mocht noemen. Op 18
augustus 1971 vocht men op het terrein
van Flevo Boys de tweede wedstrijd van dat

jaar uit. De eerste ontmoeting bij SCE 
eindigde in een gelijkspel. Op beide wed-
strijden kwamen 1500 toeschouwers af,
waarmee het bestaansrecht van deze wed-
strijden toentertijd zeker werd bewezen.
Bij SC Emmeloord had men vijf junioren
uit de succesvolle A-selectie in de gelede-
ren, te weten Hein Pragt, Jacob Hof, Frans

Schilder, Corrie van der Berg en Peter van
Campen. Door een SCE-doelpunt van Henk
de Nekker eindigde de wedstrijd wederom
gelijk: 1-1. Aangezien er tot verbazing van
de vele toeschouwers geen penaltyserie
werd afgewerkt, konden 22 spelers zonder
gezichtsverlies een jaar lang weer door
Emmeloord lopen…

DERBY DER LAGE LANDEN 1
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Ook toen al 
klaverjassen…

seizoen
72-73

DERBY DER LAGE LANDEN 2
Begin jaren zeventig werd er ook al volop door de dames gevoetbald in de 

polder. Op de foto een moment uit de derby SC Emmeloord - Flevo Boys.

Op de bodem van de voormalige
Zuyderzee, vierenhalve meter
onder de zeespiegel, kon men met
recht spreken over een ‘derby der
lage landen’: SC Emmeloord - Flevo
Boys. De twee verenigingen uit
Emmeloord speelden regelmatig in
oefenwedstrijden tegen elkaar.
Blauw-wit tegen rood-wit, zondag
tegen zaterdag. Gezonde rivaliteit
was in al die jaren een echte drijf-
veer om er vaak een boeiend
schouwspel van te maken.

seizoen
71-72

In de shirts met witte kragen de Emmeloord-spelers Van Campen, De Nekker en Pragt.

seizoen
68-69

De trainer had vroeger over de opstelling niet veel te vertellen… De elftalcommissie van de voetbalvereni-

ging bepaalde welke spelers voor een wedstrijd geselecteerd werden. Op de afbeelding een voorbeeld van

een ‘wedstrijdkaart’ welke doelman Thijs Jippes mocht ontvangen. Hij debuteerde in deze wedstrijd in het

eerste elftal van SC Emmeloord en deed dat niet onverdienstelijk: 3-0 winst op Gronitas.

seizoen
72-73



’71-’72 SC Emmeloord pupillen ’68-’69 SC Emmeloord 1

Hein Pragt in actie

’72-’73 SC Emmeloord B3

’72-’73 SC Emmeloord 1 ’67-’68 SC Emmeloord B1
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Thijs Jippes duikt ’68-’69 SC Emmeloord pupillen

’71-’72 SC Emmeloord C2 Emmeloords muurtje

’71-’72 SC Emmeloord B1 ’71-’72 SC Emmeloord B2
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Voor Han Schrijvers staat elke zondag in het teken van SCE

De charme van het
lagere seniorenteam

Han Schrijvers is een echte polderman. Hij
groeide op bij de betonfabriek aan de
Marknesserweg, waar vader Schrijvers

bedrijfsleider was. Han Schrijvers kwam terecht in de
automatisering. Na zijn tijd als bedrijfsleider van een
schoonmaakbedrijf werd hij administrateur bij com-
puterbedrijf Xantes, waar Han Schrijvers nu alweer
tien jaar werkt. In zijn voetballoopbaan waren er min-
der wisselingen. SC Emmeloord is zijn club al sinds
1959. Schrijvers voetbalt er nog in het zesde elftal. De
verhalen gaan vooral over het legendarische derde elf-
tal. Een ‘instituut’ binnen SC Emmeloord.

Echte rechtsback
“Ik kwam op zeventien jarige leeftijd vanuit de A2 in
het derde elftal. In het begin vond ik het vreemd om

als jonkie tussen oudere mannen te staan zoals Hans
en Rob Veenhuis,Tjeerd Poel en Floor Klein. Ik was
van huis uit een jongen die liever op de achtergrond
bleef, maar ik heb dat begin nooit als negatief erva-
ren. Ik was een echte rechtsback met maar één missie:
het uitschakelen van de linksbuiten van de tegenstan-
der.Verdedigen zit in me en inzet speelt hierbij een
grote rol.Vaak kon ik het opbrengen om erover heen
te gaan en een voorzet te geven.Tegenwoordig is het
idee er nog wel, maar de conditie niet meer,” lacht
Han Schrijvers. “Ik mocht graag een lange bal geven,
maar ook dat is er af. De meeste jongens willen de bal
alleen maar in de voet hebben. Ambities hogerop had
ik niet. Daar was ik technisch niet sterk genoeg voor.
Bovendien ben ik niet bepaald een trainingsbeest.
Het derde was een team met bescheiden voetballers.

Zondagmorgen vroeg vertrek,

wedstrijd voor weinig publiek,

uurtje of wat kantinebezoek en

vlak voor Studio Sport terug op de

bank. Zo zien de meeste zondagen

van SCE man Han Schrijvers eruit.

Het is het ritme van de lagere

seniorenteams op zondag. Han

Schrijvers(56) heeft er geen

moeite mee. Meer dan veertig jaar

speelt Schrijvers met veel plezier

en inzet voor SCE. ‘Eerst lekker

voetballen en dan met z’n allen

aan de stamtafel,’ is het motto.

“Vooral de tijd met het derde was

prachtig. Het uitstapje naar Berlijn

was een hoogtepunt.”

door Peter Dekkers
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Met elkaar waren we sterk en wonnen daardoor vaak
van beter voetballende ploegen. Jarenlang speelden
we met vrijwel hetzelfde team en het voordeel daar-
van was dat iedereen zijn eigen plek wist.”

Splitsing derde-vierde
In de loop der jaren werd Han Schrijvers leider van
het derde en dat leverde in het seizoen 1978/1979
een moeilijk moment op. “Ik moest bij dhr. Piekeboer
van de elftalcommissie komen. Er kwamen wat jonge
voetballers over naar het
derde en er kwam een
splitsing in ons elftal. Er
moest een aantal spelers
naar het vierde. Ik moest
beslissen wie er weg
moest en ik had wel eens
het idee, dat ik daar nog
lang op aangekeken
werd.” Han Schrijvers haalt een foto uit de oude
doos, met daarop een elftal vol stoere mannen met
lang haar en een hoog ‘baard-gehalte.’ “Met o.a. Jan
de Munnik, Frans Flux en Ids Bosman bleef ik in het
derde spelen. Gelukkig zijn zowel het derde als het

vierde team daarna weer hechte elftallen geworden.
Eén keer per jaar speelden we nog een oefenpot tegen
elkaar. Je snapt de rivaliteit wel. Wie won was weer
voor een jaar klaar. Met Frans Flux voetbal ik tegen-
woordig nog samen in het zesde.Yde Bosman (broer
van Ids en spelend in Emmeloord-5) is het langst spe-
lende lid van SC Emmeloord. Hij loopt vier jaar voor
op mij.Yde zegt al een aantal jaren, aan het eind van
het seizoen, dat hij gaat stoppen. Hij knoopt er steeds
weer een jaar bij aan. Ik zou hem graag inhalen, maar

dat ga ik dus niet redden,
ben ik bang.”

Reisje Berlijn
De spelers van het derde
elftal waren actief binnen
de vereniging. “Bijna
iedereen van onze groep
deed iets voor SC

Emmeloord. Dit varieerde van bestuur tot aan het
draaien van kantinediensten. In die tijd was Gerben
(Sacchi) Brolsma al enkele jaren onze toegewijde lei-
der, die sportiviteit heel hoog in zijn vaandel had.
Verder zaten er nog meer gangmakers in het team. We

Het derde elftal met aan-

hang voor vertrek naar

Berlijn.

“Het derde was een team met bescheiden voetballers.

Met elkaar waren we sterk en wonnen daardoor vaak

van beter voetballende ploegen.”
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waren wel in voor allerlei activiteiten, zoals het vete-
ranentoernooi in Weerselo. Dit was erg plezierig, maar
het hoogtepunt was wel het reisje Berlijn. Simon
Goossensen kende een Duitser via zijn werk bij de
Duits-Nederlandse Windtunnel en regelde een wed-
strijd in Emmeloord. Het jaar erop werden we uitge-
nodigd om op het 75-jarig jubileum te verschijnen
van Mariëndorfer BC 06 in Berlijn.” Han Schrijvers
laat de lijst met sponsors zien, met daarop o.a. de
befaamde kroeg ‘High Chaparel’. “Onder leiding van
Gerben en Tine Brolsma gingen we er met de bus
heen en overnachtten we in een hotel op de
Kürfurstendam. Indrukwekkend was het bezichtigen
van de Muur. Ook veel indruk maakte de gastvrijheid
van die gasten. Op zaterdagochtend werden we offici-
eel ontvangen door de burgemeester. ’s Avonds waren
we op het officiële feest op de paardenrenbaan van
Berlijn. Een stel Hollanders in spijkerbroek tussen de
rest van de gasten. De dames in lang, de heren in pak.
Zijn we ’s nachts onze keeper Paul Teijema nog kwijt

geraakt. Die Duitsers zagen het
probleem niet.‘Hij kan toch de
stad niet uit vanwege die
Muur’. Later bleek dat hij
rustig lag te slapen op zijn
hotelkamer. Er werd ook nog
gevoetbald. Er was een toer-
nooitje op gravel, maar daar
kwamen we niet uit de voeten.
Nu lagen we ook niet echt op
tijd in ons bed. Het was
gewoon vijf dagen feest. Een
prachtige herinnering.”

Gehuldigd
Het derde elftal was belangrijk
voor Han Schrijvers. “Soms
moesten we spelers doorschui-
ven naar het tweede, maar dat

vonden we niet prettig. Als clubman begreep ik het
wel, maar het derde was me heilig. We waren trou-
wens ook niet het makkelijkste elftal voor de scheids-
rechter. Ik ben behoorlijk gebrand op winst. Ik kan
ook rustig zeggen dat ik partijdig ben. Zo ben ik voor
Feyenoord en tegen Ajax. Ik ben ook erg blauwwit
gericht. De kantine verven in roodwitte Flevo Boys
kleuren had ik niet gedaan.Tegenstanders kende je
door en door. Zo ben ik door Steenwijk 3 een keer
gehuldigd omdat ik voor de 25e keer tegen die ploeg
speelde. Dat is toch mooi hé. Ook de wedstrijden
tegen RKO 2 waren altijd behoorlijk beladen.
Veldslagen met de Bolsen en de Schilders. Daar leefde
je het hele jaar naar toe. Als team proberen een com-
petitie vol te maken met prestaties en plezier, daar
gaat het om in de lagere elftallen. Dat doe ik in het
zesde nog steeds elke week, maar zo zijn er zoveel
spelers. Dit verhaal gaat nu wel over mij, maar is
eigenlijk bedoeld voor de hele vereniging,” besluit
Han Schrijvers bescheiden.

SC Emmeloord 3 stelt zich

op voor de wedstrijd tegen

de West-Duitsers. Links

naast het arbitrale trio

staat Han Schrijvers.
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SC EMMELOORD 
VERSLAAT FLEVO
BOYS IN HARD DUEL
Regelmatig werden wedstrijden gespeeld tussen
de eerste elftallen van Sportclub Emmeloord en
goede buur Flevo Boys. 
Sportieve rivaliteit speelde zeker mee in deze
beroemde derby’s van Emmeloord. Deze aan
het eind van het seizoen gespeelde wedstrijd
werd door SCE met 2-1 gewonnen. Saillant
detail: Leo Arnouts van Flevo Boys (nu lid
van SCE!) kon wegens natrappen vroegtijdig
de kleedkamer opzoeken en miste door
schorsing de oefenperiode als kersverse prof
bij SC Heerenveen.

seizoen
74-75

HENK DE NEKKER EN FOLKERT 
POIËSZ NEMEN AFSCHEID 
16 juni 1979, het jaar van het 35-jarig bestaan van Sportclub
Emmeloord, speelde SCE 1 een vriendschappelijke ‘interland’
tegen de oud-internationals met bekende sterren als Sjaak Swart,
‘Beertje’ Kreijermaat,Tonny van Ede en Klaas Nuninga. Oud
Emmeloord-speler Jan Schulting, toen profvoetballer bij SC

Heerenveen, scoorde twee keer en had daarmee
een belangrijk aandeel in de 3-2 overwin-

ning op oud-Oranje. In deze wedstrijd namen Henk de Nekker en
Folkert Poiësz na een periode van 15 jaar afscheid van SCE 1, dat veel
aan deze spelers te danken heeft gehad.

seizoen
78-79

LANDELIJKE PRIMEUR VOOR SCE:
GEMOTORISEERDE LIJNENTREKKER
In februari 1983 werd officieel de eerste gemotoriseerde lijnen-
trekker van Nederland gepresenteerd door de ‘uitvinders’
Bé Platje en Cornelis Sloterwijk. Jaak Meijer was in die tijd de
trotse terreinknecht. De gehele machine met aanhangwagentje
had niet meer dan negen gulden (€ 4,07) aan materiaal gekost!
(maar ook 100 uur aan onbetaalbaar vrijwilligerswerk).

seizoen
82-83
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seizoen
80-81 DE GEBOORTE   

Uniek voor SCE voetbal is dat sinds jaar en dag,
elke week weer, tien maanden per jaar, het club-
blad ‘NIEUWS VAN DE GRASMAT’ verschijnt.

Het eerste proefnummer zag
het levenslicht begin november
1980. De eerste redactie van
dit ‘Wekelijks orgaan van de SC
Emmeloord, afdeling voetbal’
bestond uit S. Goossensen,

De vermaarde voetballer

Rinus Israël (IJzeren Rinus)

sprak op een woensdagmid-

dag de SCE-jeugd toe over

de fijne kneepjes van zijn

vak. Thijs Jippes steekt ook

nog het een en ander van

hem op.

ISRAËL
SPREEKT

RAPPORT TERZAKE
GRENZEN AAN DE GROEI BIJ
SPORTCLUB EMMELOORD

In september 1975 presenteerde het bestuur
van de omnivereniging dit rapport. Daarin werd
aangegeven dat “de kleedaccommodatie en het
aantal sportvelden de beperkende factor vor-
men bij de verdere groei van de vereniging”. 

Er was ook een positief punt want ver-
meld werd: “het clubhuis blijft voor lan-
gere tijd voldoen aan de eisen.” Het
bestuur beschikte ook over een onver-
woestbaar optimisme. Het was de bedoe-
ling van het bestuur om op korte termijn
duidelijkheid te krijgen over “de intenties
van de gemeente”. Hoe snel de ambtelijke
molens in die tijd draaiden is niet bekend,
in ieder geval beschikken we mede door
de visie van het toenmalige bestuur nu
over een prachtige accommodatie.

seizoen
75-76

OUD VOORZITTER RUUD MEERE:
“OMNIVERENIGING UIT DE TIJD”
Deze opzienbarende woorden (kop boven een artikel uit “ De Noordoostpolder “ van 
31 maart 1983) tekende journalist Huib van der Wal op uit de mond van Ruud Meere. 
Hij was in de periode van oktober 1977 tot mei 1983 voorzitter van de afdeling Voetbal
van Sportclub Emmeloord. 

Zijn prikkelende uitlatin-
gen zullen hem ongetwij-
feld niet door iedereen in
dank zijn afgenomen. De

wortels van Sportclub Emmeloord lagen
immers in de omnigedachte, voor veel
leden ook in 1983 nog steeds een waarde-
vol begrip. In oktober 1995 (12 jaar
later!) was de tijd er wel rijp voor en gin-
gen de afdelingen overigens in goede har-
monie op eigen benen verder.
Hoogtepunten in de “regeerperiode” van
deze initiatiefrijke voorzitter “met de vlot-
te Haagse babbel” waren onder meer een
grote renovatie van de kantine en kleedka-
mers, de aanbouw van de keuken, een ambitieus vijfjarenplan om de voet-
balafdeling naar een hoger niveau te tillen (“sloeg in als een bom, maar ze
stonden er gelijk achter”) en het kampioenschap van het eerste in het sei-
zoen 1981/1982 (promotie naar de derde klasse KNVB).

seizoen
82-83

seizoen
75-76
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Jacob Hof, destijds jeugdleider: “Leo was
een sympathieke, stille jongen. Als voetbal-
ler vond ik ‘m een ruwe diamant, hij
moest nog wel bijgeslepen worden. Leo
moest het namelijk vooral van z’n snel-
heid hebben, z’n techniek bleef achter.
Maar hij mocht z’n talent laten zien bij
Ajax.Voorzitter Ruud Meere van SCE had
een grote auto en daarin zijn we naar De
Meer gereden.”

“Ik was ontzettend zenuwachtig”, zegt
Leo Koster, “er ging ook nog een journa-
list mee van de krant, dat maakte de druk
nog groter. De training was vooral op
techniek gericht, zo moest ik op de grond
zitten en de bal hooghouden. Dat was
geen voetbal meer, dat vond ik meer jon-
gleren. Na de proeftraining mocht ik nog

een keer terugkomen, want ze waren toch
tevreden. Maar met mijn ouders had ik
afgesproken dat mijn schoolresultaat niet
mocht lijden onder het voetballen. En ik
bleef dat jaar zitten op de HAVO van het
Professor Ter Veen Lyceum. Een tweede
training bij Ajax is er dus niet meer van
gekomen.”

Leo Koster heeft nog twee jaar in het eer-
ste van SCE gespeeld. In 1984 ging hij in
het tweede van Groningen voetballen,
waar hij ook studeerde aan de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding. Maar een
scheurtje in de ruggewervel maakte een
einde aan de voetbalcarrière van Koster.
“Ik heb een tijd niet naar voetbal kunnen
kijken.Voetballen was mijn leven. Ik moest
zelfs een punt zetten achter mijn oplei-
ding aan de ALO.” Koster is nu laborant in
het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam. De enige bal die hij nog aan-
raakt, is de tennisbal.

LEO KOSTER OP PROEF BIJ AJAX
Leo Koster. Een talent in de A-jeugd begin jaren ‘80. Rechter vleugelspits. Scoorde aan de lopende
band. Hij viel op, en opeens was er interesse van de grote clubs: Heerenveen, Go Ahead Eagles,
Zwolle en… Ajax. De 17-jarige Leo werd in april 1982 uitgenodigd door Aad de Mos voor een oefentrai-
ning in Amsterdam. 

Een proeftraining bij het grote Ajax. Leo Koster poseert

voor de fotograaf bij het oude Ajax-stadion ‘De Meer’.

seizoen
81-82

VAN ‘DE GRASMAT’
P. Obbema en L.M. Wielhou-
wer. Het eerste redactionele
stuk begon als volgt:
“In Uw handen de eerste opzet van ons
Weekblad. Het doel van dit blad is een
nog sterkere onderlinge band te scheppen
tussen de Leden.” Er werd meteen
een oproep gedaan om een
naam voor het clubblad te ver-
zinnen. Dit leverde eerst geen
enkele reactie op, waarop de

teleurgestelde redactie voor-
stelde het blad maar de naam
“Hopeloos” te geven. De week
er op schreef Marcel Dijk van
F2 dat de jury (4 jeugdspelers)
uit vier inzendingen de door
Johan Brandsma verzonnen
naam ‘NIEUWS VAN DE GRAS-
MAT’ had gekozen.
Na negen proefnummers ver-
scheen 14 januari 1981 het eer-

ste officiële nummer, in blauwe
omslag met zwarte opdruk. Het
gezicht van ‘DE GRASMAT’ is
nogal eens veranderd, zoals de
illustraties bij dit artikel laten

zien. Elke week opnieuw een
clubblad, dankzij de inzet van
vele vrijwilligers, er zijn niet
veel verenigingen die dat SCE
nadoen!

Eerste nummer 1981. Huidige vorm 2004.
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Het was vooral een vrien-
denteam, dat kampioen
werd door een tomeloze
inzet. Albert Kuik, links-
buiten: “Dat was hét elftal. We
moesten het meer van fysieke
kracht hebben dan van onze
techniek. Rien de Grauw, de
rechtervleugelspits, dat was
onze joker. Die was spuugsnel.
Maar na een half uur was de
batterij op.” “Het was een
gezellige ploeg”, zegt oud-
spits Jan Hummel, “we hadden
altijd veel plezier. Op doel kee-
per Jan Visser, die lange. En
onze trainer, Jan Hoekstra, dat
was een klein fel ventje. Hij
was politieman, en hij gaf
soms ook bevelen aan ons.”

“We trainden twee
keer in de week”, her-
innert Kuik zich, “en
als de wedstrijd op

zaterdag afgelast was gingen
we ook nog trainen, ook al lag
er een halve meter sneeuw. En
naderhand klaverjassen in de
kantine, er zaten dan acht tafel-
tjes te kaarten.”
Bij de oprichting van SCE in
1944 was er in eerste instantie
alleen een zaterdagafdeling. Pas
een paar jaar later werd er ook
op zondag gevoetbald. De
zaterdagafdeling raakte in de
verdrukking, ondermeer door
de oprichting van Flevo Boys
en verdween zelfs een aantal
jaren. Maar halverwege de

jaren zeventig kwam zaterdag
1 door goed spel weer in de
belangstelling en het kampi-
oensteam van ‘79 vloeide daar-
uit voort. Albert Kuik: “De
toenmalige voorzitter Ruud
Meere vond het maar niks,
zo’n zaterdagafdeling. Zeker
niet als goede spelers kozen

voor zaterdag 1 in plaats van
zondag 1. Er was ook altijd
rivaliteit tussen die twee teams.
Zo was er maar één compleet
setje reserveshirts. Het zonda-
gelftal pikte die soms op vrij-
dagavond in, waardoor wij
zaterdag in ons hemd ston-
den…”

ZONDAG 1 NA 14 JAAR WEER KAMPIOEN
Na 14 jaar wachten was er eindelijk een kampioenschap voor Zondag 1 in het voorjaar
van 1982. Het elftal, onder leiding van trainer Thijs Jippes en elftalleider Folkert Poiësz,

promoveerde van de vierde naar de derde klasse. En dat betekende feest in de kantine van SC
Emmeloord . Zo bedankte aanvoerder At de Jongh de vrijwilligers en de supporters. De vice-voorzit-
ter van de KNVB afdeling Zwolle wist te melden dat SCE op een faire manier kampioen was gewor-
den, zonder waarschuwingen of schorsingen. Voorzitter Ruud Meere van SCE was ambitieus, want
hij liet weten “niet weer 14 jaar op een kampioenschap te willen wachten”.

Op de foto feliciteert wethouder De Wit (rechts) SCE-voorzitter Ruud Meere. De bestuursleden Andries

Sandra (links) en Bert Janmaat (tweede van rechts) kijken toe.

VRIENDENPLOEG ZATERDAG 1 KAMPIOEN
Een kampioenschap voor zaterdag 1 in 1979. Het elftal van trainer Jan
Hoekstra promoveerde naar de tweede klasse van de afdeling Zwolle.
Mannen als Yde Bosman, Piet de Vos, Hans Meijer, Ben Verhoeckx, Onno
Kloosterboer en Karel Bakker wisten het elftal van Nagele in de laatste wed-
strijd van het seizoen voor te blijven. 

seizoen
78-79

seizoen
81-82



Bovendien speelde SCE een
voetbalwedstrijd tegen oud-
internationals, zoals Rinus
Israël, Epi Drost en Klaas
Nuninga. De vedetten stonden
onder leiding van coach Joop
Stoffelen. Het elftal van
Emmeloord bestond uit vier
generaties. Met 57 jaar was
Joop Bredewout de oudste spe-
ler, oud-voorzitter Ruud Meere
stond op doel, de rest van het

team bestond uit voetballers als
Folkert Poiësz en Ko Piekeboer,
maar ook jongens uit de A-
jeugd. Oud-trainer Thijs Jippes
nam de selectie onder zijn
hoede.

Er was veel belangstelling voor
het duel. Zo’n 1500 mensen
stonden langs de zijlijn. De bal
kwam letterlijk uit de lucht
vallen; het leer werd gebracht

door parachutisten van
Paraclub Flevo. Marco van
Bruggen, het jongste voetballid
van SCE, verrichtte de aftrap.
De Emmeloorders bleken wei-
nig te kunnen uitrichten tegen
de geroutineerde oudjes. De
wedstrijd eindigde in een 4-0
overwinning voor de oud-
internationals. Nol Heijerman
schoot twee keer raak, Piet de
Vries en Kick van der Vall 
zorgden beiden voor een tref-
fer.

Overigens maakte het eerste
elftal de feestvreugde dat
weekeinde compleet, door zich
te handhaven in de derde klas-
se. Het team moest alles uit de
kast halen om degradatie te
voorkomen. In het laatste com-
petitieduel werd Jubbega met
4-0 verslagen, waardoor SCE
mocht blijven acteren in de
derde klasse.
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Sportpark krijgt 
eindelijk naam

Het gemeentelijk sportpark
van Sportclub Emmeloord

had in 1984 nog steeds geen naam.
Voetballer Yde Bosman vond dat maar
vreemd. “Ik was in die tijd ook scheids-
rechter en alle sportparken waar ik
moest fluiten hadden een naam. Ik heb
het idee geopperd op een jaarvergade-
ring en toen werd er een prijsvraag uit-
geschreven”. Jannes Bakker, korfballer
bij SCE, verzon volgens de jury de
beste naam: De Boskamp. “Ik vind het
een mooie naam… de velden liggen ook
in het bos. Ik had zelf geen idee welke
naam het sportpark moest krijgen, zo
creatief ben ik ook weer niet”, aldus
Bosman. 

Het naambord werd op 26 mei 1984 in
het kader van het 40-jarig jubileum ont-
huld door wethouder sportzaken Dirk de
Wit. Overigens had de wethouder slecht
nieuws voor het bestuur van SCE, dat
de wens had om een eigen sporthal te
bouwen op het sportpark. Het bestuur
wilde dat de zaalsporten van de omni-
vereniging ook terecht konden op 
‘De Boskamp’. Maar volgens wethouder
De Wit waren er genoeg sporthallen in
Noordoostpolder. Bovendien had de
gemeente geen geld meer voor het ver-
lenen van een subsidie.  

40-JARIG JUBILEUM SC EMMELOORD

Mei 1984, SCE bestond 40 jaar. 
De ruim 1500 leden van de omniver-
eniging vierden feest. In de kantine
van de vereniging hing een foto-
expositie, en er was een vijfkamp
georganiseerd waarbij zo’n 250
leden gingen voetballen, volleybal-
len, korfballen, turnen en handbal-
len. 

seizoen
83-84

seizoen
83-84



’83-’84 SC Emmeloord 4 ’74-’75 SC Emmeloord 1

Wiebe Vonk kopt raak

’82-’83 SC Emmeloord 7

’83-’84 SC Emmeloord dames ’82-’83 SC Emmeloord 4

SC EMMELOORD 60 JAAR VOETBAL IN NOORDOOSTPOLDER 56 60 JAAR SCE 



Ko Piekeboer zweeft ’83-’84 SC Emmeloord 8

’82-’83 SC Emmeloord 6 ’83-’84 SC Emmeloord meisjes

’81-’82 SC Emmeloord 9 ’83-’84 SC Emmeloord C1
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Jacob Hof (51) leerde voetballen op het trapveldje
achter de gymzaal aan de Lijsterbesstraat. “Na
school deden we niks anders. Paul ten Hove (Flevo

Boys) was er ook altijd bij. Pas in de D-pupillen kon
je in die tijd echt op voetbal. Ik doorliep alle elftallen
van SC Emmeloord. In de A-jeugd behaalden we de
grootste successen. Hoogtepunt was het spelen op het
niveau van de geselecteerde jeugd.Toen we daarna
naar de senioren moesten, viel het elftal uit elkaar.
Ik kwam met nog vijf A-junioren in het eerste terecht.
Ik speelde op een positie in het hart van de verdedi-
ging samen met Jan de Wilde. We spreken dan over
het seizoen 1969/1970. De verwachtingen waren
natuurlijk hoog gespannen bij de rest van Sportclub.
Toch viel de overgang van de A’s naar het senioren-
voetbal tegen. Frans Schilder en Cor van den Berg ver-
trokken al snel naar Hubert Sneek, omdat hun ambi-
ties hoger lagen. Zelf heb ik daar nooit aan gedacht. Ik
had wel de ambitie zo hoog mogelijk te eindigen in
elke competitie, maar voetbalde al die jaren ook dui-
delijk voor mijn plezier. SC Emmeloord hing in mijn

tijd tussen de derde en vierde klasse in. Met een
goede groep was derde klasse mogelijk. Het kampi-
oenschap in 1982 was daar een mooi voorbeeld van.
De toenmalige voorzitter Ruud Meere haalde puur op
SCE-gevoel een aantal oud-spelers van elders terug
naar Emmeloord. Met ervaren jongens als At de Jong,
Ko Piekeboer, Wiebe Vonk en Henk Matthijssen wer-
den we makkelijk kampioen. Een paar jaar later waren
deze spelers weg en vielen we weer terug naar de
vierde klasse. Het was dus niet structureel. Dat ama-
teurisme is aan de ene kant wat naïef, aan de andere
kant is het de charme van Sportclub Emmeloord.”

Verkleedpartijen
Aad de Roos (59) maakte als trainer halverwege de
jaren zeventig kennis met Jacob Hof en kornuiten. “Ik
was van 1974 tot 1977 trainer van SC Emmeloord. Het
waren drie onvergetelijke jaren. Het was een ervaren
groep met gevestigde namen als Thijs Jippes, Henk de
Nekker en Folkert Poiësz. Sfeer was een enorme drijf-
veer voor dit team. Zondagavond naar de Chinees,

Jacob Hof praat weloverwogen en straalt nog steeds een natuurlijk overwicht uit. Routine

was het kenmerk voor het boegbeeld van SC Emmeloord 1. De bevlogen trainer Aad de Roos

wordt weer fanatiek als hij over zijn twee periodes bij SC Emmeloord praat. De twee tegen-

polen vormden de basis voor de successen van SC Emmeloord in de jaren tachtig/negentig.

Hoogtepunt was de promotie naar de derde klasse in 1991. Die beslissingswedstrijd tegen

Gorredijk staat vele SCE fans nog in het geheugen gegrift. Het was tevens de afscheidswed-

strijd van Jacob Hof, die precies twintig jaar Emmeloord 1 volmaakte. Ook trainer De Roos

verliet Sportclub. Ze verloren elkaar nooit uit het oog.
door Peter Dekkers

Jacob Hof en Aad de Roos:‘Tegenpolen en maatjes.’

Routine en gedrevenheid basis
voor successen Emmeloord 1

Trainer Aad de Roos (links)

en speler Jacob Hof pose-

ren voor een elftalfoto in de

jaren ‘70.
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samen carnaval vieren en complete verkleedpartijen op
verjaardagen. Steevast slopen Folkert Poiësz en Cees
Deykers halverwege de avond naar boven en doken de
kledingkast in. Dikke pret als ze in bh’s en lange jurken
weer beneden kwamen. En zingen hè.We waren net
een koor, want altijd werd er gezongen. Jan Schulting
was trouwens de allerbeste voetballer uit die tijd. Die
was dus ook zo weg. Mijn tweede periode SC Emme-
loord was van 1988 tot 1991. Een heel andere tijd qua
sfeer, maar wel één van veel spannende wedstrijden
met promotie naar de derde klasse als doelstelling.
Jacob Hof was de enige speler die er nog was van die
eerste periode. Hij straalde als laatste man en aanvoer-
der één brok routine uit. Jacob is in al die twintig jaren
zo’n verschrikkelijk goed voorbeeld geweest. Hij had
bij wijze van spreken op zaterdag zijn tas al klaar staan.
Verder was hij goudeerlijk en absoluut zichzelf in elke

wedstrijd. Een ‘mental training’ was aan hem niet
besteed. Een gentleman binnen het voetbal bovendien.”

Platte wagen
Jacob Hof kijkt met gemengde gevoelens terug op die
tweede periode Aad de Roos. “Ik kwam voor het eerst
in aanraking met blessures en dat speelde mij in die
periode wel parten. Daar stond tegenover dat de
terugkeer van Aad voor mij veel betekende. Het was
een enorm fanatieke trainer. Gedreven en betrokken,
ook buiten het voetbal om. Een sportman van top tot
teen, met een discipline die nooit eerder te vinden
was bij SCE. Ik werd trouwens in die periode voor het
eerst in mijn loopbaan uit het veld gestuurd. Ik zou
de scheidsrechter beledigd hebben, maar kreeg geen
schorsing.” Als bewijs laat hij het officiële KNVB 
document zien. “We voetbalden in die laatste drie jaar

Jacob Hof ontwijkt op 

sierlijke wijze een sliding

van de tegenstander.
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onder De Roos elk jaar om promotie naar de derde
klasse. De dubbele confrontatie met Akkrum in 1990
maakte veel los, maar de beslissingswedstrijd tegen
Gorredijk in 1991 was toch wel het hoogtepunt. Na
drie jaar konden we eindelijk op de platte wagen door
Emmeloord. Dat gaf een enorme ontlading. Het was
bovendien ook nog mijn afscheidswedstrijd.”

Het verhaal Gorredijk
Trainer Aad de Roos vertelt ‘het verhaal Gorredijk’ met
een fanatieke blik in zijn ogen: “De jeugd kwam met het
blauw-wit op de gezichten naar Lemmer en er was
enorm veel volk op de been. De regen kwam met bakken
uit de hemel en we speelden een dramatische eerste helft,
waarin we met 3-1 achter kwamen. Na rust speelden we
alles of niets. Harold Jansen en Erik Oosterhof werden
met hun goals de grote mannen. Ook Jan Krens had het
in die tweede helft ongelooflijk op z’n heupen.We won-

nen uiteindelijk met 6-3. Ongelooflijk wat een feest was
het toen.” Jacob Hof laat ter illustratie een foto zien,
waarop hijzelf en zijn maatje Toon Vissers trainer Aad de
Roos op de schouders het veld af dragen. “Toon Vissers
was een voorstopper van het type ‘van dik hout zaagt
men planken.’ Hij knapte veel werk voor mij op en door
zijn leiderschap op het veld was hij voor mij de meest
waardevolle voetballer in al mijn jaren SCE.” Een jubi-
leumwedstrijd was op zijn plaats voor Jacob Hof.
“Hoewel ik niet graag in het middelpunt sta, heb ik me er
goed door heen geslagen”, lacht Jacob. “Zonder gekheid,
het was een onvergetelijke dag met een hoog reüniege-
halte. Zelfs Jan Schulting was erbij.We speelden met de
spelers uit de eerste periode Aad de Roos tegen een elftal
uit de tweede periode. Het werd 1-4 voor ‘de jonkies’.”

Jeugdplan
De wedstrijd tegen Gorredijk betekende ook het einde
van drie jaar Aad de Roos. De trainer liet een voor die
tijd zeer revolutionair jeugdplan achter. “Uitgangspunt
van dit plan was de structuur in de oefenstof. Op elk
onderdeel van het voetbalspel konden spelers groeien
door een trapsgewijze opbouw. Pas als een onderdeel
beheerst werd, kon men een stap verder. Het jeugdplan
werd prima op papier gezet door Ben Helmink, gedra-
gen door de hele vereniging en uitgevoerd door een
enthousiast kader”, doceert Aad de Roos. Het jeugd-
plan oogstte zelfs bewondering van PSV, zoals uit een
oud krantenartikel blijkt. “Helaas raakte het plan in het
slop, maar toen ik bestuurslid technische zaken werd,
hebben we het toch weer uit de kast gehaald”, zegt
Jacob Hof met bewondering voor de visie van zijn
voormalige trainer. Jacob Hof ging na 1991 voetballen
in het tweede om zijn ervaring door te geven aan jon-
gere spelers. “Ik vond dat een plicht voor mezelf.
Nadat ik afbouwde in het derde en vierde ben ik twee
jaar geleden gestopt met voetballen. Naast het sportie-
ve element denk ik dat veertig jaar SC Emmeloord
vooral een verrijking is geweest voor mijn sociale
leven.” “Ik had die twee periodes SC Emmeloord voor
geen goud willen missen”, vult De Roos aan. “Nog
steeds kom ik bij sommige spelers op verjaardag. Ja,
ook bij Jacob”, besluit Aad de Roos met een dankbare
blik naar zijn tegenpool en maatje.

Aad de Roos gaat op de

schouders van o.a. Jacob

Hof na promotie in 1991.

Johan Goos (rechts) is ook

uitgelaten.

“De jeugd kwam met het blauw-wit op 

de gezichten naar Lemmer en er was enorm veel 

volk op de been.”
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SC EMMELOORD KRIJGT HALF 
VERHARD TRAININGSVELD

Het bestaande gravelveld werd in het jaar
daarop vervangen door het zogenoemde
Gebakoveld. De toplaag van het veld
bestond uit speciaal geselecteerd zand
waaraan gebakken kleikorrels zijn toege-
voegd. Door deze toepassing kon er onder
nagenoeg alle weersomstandigheden
getraind worden.
Ter ere van de ingebruikname van het trai-
ningsveld in september 1985 speelde een
selectie van A-junioren tegen een veteranen-
team. Bij de oudjes, gemiddelde leeftijd 42
jaar, gaven karakter en inzet de doorslag voor
een 2-1 overwinning tegen de jonkies van

gemiddeld 17 jaar.
Aardig detail aan dit
duel was het feit dat
er maar liefst zeven
vaders van de A-junioren in het veteranenelf-
tal speelden! Het betrof hier vader en zoons
uit de families Berende,Van Dam,Van Eek,
Habing, Kleefstra, De Nekker en Poiësz.

Op de foto is Van Eek junior zijn tegenstan-

der Poiësz senior nog te snel af. Uiteindelijk

moesten de jongeren het afleggen tegen

de veteranen.

Het seizoen ‘84-’85 verliep

voor SC Emmeloord niet al te

best. Een groot deel van de

competitie stond het eerste

onderaan. In de laatste wed-

strijd moesten de mannen van

interim-trainer Wiebe Vonk tot

winst komen om zich geheel

veilig te stellen. Voor 800 toe-

schouwers was ABS uit

Bathmen echter met 4-2 te

sterk voor de Emmeloorders. 

Op de foto verlaat karaktervoet-

baller Toon Vissers zwaar teleur-

gesteld het veld, ondanks de

troostende woorden van voorzit-

ter Fons Smit.

“Maar het feest is 
al geweest!”

Het zevende van SCE vierde
in de maand mei van 1989

een uitbundig feest vanwege het kam-
pioenschap: bloemen van het bestuur,
een bandje in de kantine en bier, veel
bier… De KNVB berichtte in de week
erna dat het allemaal iets te voorbarig
was. Concurrent Uluspor mocht een
gestaakte wedstrijd, met een voor hun
nadelige stand van 0-1 welke al in de
ranglijst was opgenomen, uitspelen.
Uluspor won uiteindelijk met 3-1 en
werd kampioen... Het antwoord van het
zevende aan de KNVB: “Jammer, maar
het feest is al geweest!”

seizoen
84-85

In het najaar van 1984 maakte het college van B&W van
Noordoostpolder de plannen bekend voor renovatie van het 
trainingsveld van SC Emmeloord. De kosten van dit nieuwe veld
bedroegen ongeveer 130.000 gulden. 
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88-89
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Het D-pupillenreisje
In 1987 werd door Jasper
Schoenmakers en Ben

Helmink een start gemaakt met het
inmiddels vermaarde D-pupillenreisje. In
dat jaar vertrok een team van vijftien
jongens en zes begeleiders bij wijze van
proef naar de Achterhoek en West-
Duitsland voor een sportief weekend.
Het jaar daarop werd besloten om alle
D-pupillen dit pleziertje te gunnen. In
totaal 42 jongens met achttien begelei-
ders vertrokken naar ‘s Heerenberg. De
drie pupillenteams namen het op tegen
hun leeftijdgenootjes van MVR. Na
inspanning volgde ‘s middags ontspan-
ning in de bossen van Montferland.
Zondag werd de reis voortgezet naar
West-Duitsland voor een heuse inter-
land! Op het terrein van SV Vrasselt
werden de krachten tussen zowel de

pupillen als de begeleiders van
Vrasselt en Emmeloord gemeten. 
Het weekend werd in de kantine van
Sportclub Emmeloord afgesloten met
een warme maaltijd, klaargemaakt
onder de bezielende leiding van chefkok
en pupillen-coördinator Henk de Graaf.
Het D-pupillenreisje werd in de loop der
jaren een begrip binnen de vereniging
en is nog steeds een graag gezien uit-
stapje aan het eind van een seizoen,
voor zowel spelertjes als begeleiders.

Het was een unieke periode in de
geschiedenis van SCE, toen de vijf
broers Vissers voor Emmeloord
voetbalden. Piet speelde in zater-
dag 1, heeft één jaar voor zondag 1
gevoetbald en was later in de zaal
te vinden. Zijn jongere broers
speelden halverwege de jaren ‘80
tegelijkertijd voor het eerste elf-
tal. Toon als voorstopper, Wim als
spits en René als linksback. Ronald
was aankomend talent uit de A-
jeugd.

“Volgens mij hebben we nog
nooit allemaal tegelijkertijd op
het veld gestaan”, zegt Wim,
“maar als er iets met één van
mijn broers gebeurde op het
veld, dan nam ik het wel voor
hem op.” “Dan werd er een
rugnummer van een tegenstan-
der uitgewisseld”, zegt René.
“Ik debuteerde bij het eerste in
een wedstrijd tegen VENO”,
vertelt Ronald, “toen ik onder-
uit gehaald werd door de
rechtsback, renden mijn broers
gelijk naar die jongen toe om
verhaal te halen.”
Wim: “Voor het hele elftal was
het gemakkelijk met zoveel
Vissers in het veld.” Rene: “We
spraken namelijk voor de wed-
strijd af welke naam we zou-

den opgeven als er iemand een
kaart zou krijgen.” “Ik weet
nog dat Foort Minnaard op de
bon moest voor een overtre-
ding”, vertelt Wim, “de
scheidsrechter vroeg zijn naam
en Foort zei: ‘Vissers’. Hij had
al een gele kaart op zijn naam
staan en zo werd hij niet
geschorst.”
In het gezin Vissers draaide
alles om voetbal. Daardoor
werden verjaardagen wel eens
vergeten. “Ik kwam op een
dinsdagavond op de training”,
herinnert René zich. “Zoals
gewoonlijk vertelde de trainer
wie er afwezig waren en waar-
om. Mijn broers waren er niet,
want hun moeder was jarig.”
Er kwamen kleine scheurtjes in

de hechte band tussen de
broers toen twee van hen
kozen voor een andere club in
Emmeloord. Wim: “Ik maakte
de overstap naar Flevo Boys, en
dat werd me door sommige
SCE-supporters niet in dank
afgenomen.Toon en René zijn
trouwens ook nooit naar De
Ervenbos gekomen om me aan
te moedigen.” Ronald: “Ik heb
twee jaar voor Go Ahead Eagles
gespeeld en daarna ben ik ook
voor Flevo Boys gaan voetbal-
len. Ik heb daar nog samen
met Wim gespeeld.Toon en
René noemden ons wel eens
verraders. Maar met een glim-
lach hoor.” Eind jaren negentig
keerde Ronald terug op het
oude nest.

seizoen
86-87

DE VIJF BROERS VISSERS BIJ SCE

seizoen
86-87



DRIE KANSEN OP PROMOTIE…

Sportclub Emmeloord kwam weliswaar
op voorsprong door een kopbal van
René de Nekker, maar drie minuten

later scoorde De Blesse de gelijkmaker.Vijf
minuten voor het fluitsignaal kreeg SCE dé
kans om kampioen te worden in de vierde
klasse: De Nekker werd onderuit gehaald
door de Friese keeper. Martin Kamp zou de
penalty nemen. “Het leek wel een thriller”,
zegt Gert Verduin, “Martin schoot huizen-
hoog over.Volgens mij vloog de bal nog
net niet over de ballenvanger heen.” Het
bleef dus 1-1, en een beslissingswedstrijd
tegen Akkrum moest uitwijzen welk team
mocht promoveren naar de derde klasse.

Voor het beslissingsduel moest het team
opnieuw afreizen naar De Blesse, sportpark
De Berk, neutraal terrein. “Trainer Aad de
Roos had het schuim op z’n mond staan tij-
dens de bespreking”, zegt Henri Platje, “hij
was heel erg fanatiek. Na zijn peptalk voelde
ik me zo sterk, dan kon ik dwars door de
reclameborden heen het veld oplopen.”
Ondanks de fanatieke peptalk keek
Emmeloord al na zeven minuten tegen een
1-0 achterstand aan. Maar René Vissers
benutte in de tweede helft een penalty. In de
verlenging nam SCE de leiding: Jan van
Assen tikte de bal binnen nadat de keeper
van Akkrum over de bal dook. Jan Krens her-
innert het doelpunt nog goed: “Mijn vader
stond in het publiek en sprong iets te
enthousiast op. Hij scheurde z’n achillespees,
maar gaf geen krimp.Thuis wilde ik ‘m een
beetje pesten en ging op z’n been zitten. Ik
heb m’n vader nog nooit zo hard horen
schreeuwen. In het ziekenhuis moest hij
gelijk worden geopereerd.” De treffer van

Van Assen was niet het winnende doelpunt,
want in de tweede helft van de verlenging
sleepte Akkrum er toch nog een gelijkspel
uit. “Een rare bal”, zegt Johan Goos, “en
toen moesten we die zondag daarop voor de
derde keer naar De Blesse. Ik weet nog wel
dat er honderden toeschouwers langs de lijn
stonden. Ook mijn vader, die anders nooit
kwam kijken. Maar de inzet was dit keer
anders.Akkrum wist dat het genoeg had aan
een gelijkspel, dus wij moesten het spel
maken.” Mocht het duel namelijk na verlen-
ging wederom eindigen in gelijkspel, dan
was het doelsaldo van de gehele competitie
doorslaggevend. En Akkrum had een beter
doelsaldo dan Emmeloord.

Er was inderdaad veel publiek bij het laatste
beslissingduel. Henri Platje: “Er gingen bus-
sen met volk mee”. Gert Verduin: “M’n
vriendin, broers en zussen, veel spandoe-
ken.” Johan Goos: “Het leek wel een Engelse
cupfinal.” Ondanks een aantal kansen in de
eerste helft werd er niet gescoord. In de
tweede helft bleef SCE het proberen, maar
Akkrum kon er soms gevaarlijk uitkomen.
Op een gegeven moment moest rechtsback
Henri Platje aan de noodrem trekken. “De
vader van Martin stond al de hele wedstrijd
langs de kant te schreeuwen: pak ‘m, pak ‘m.
Dus ik maakte een harde sliding, en kreeg

van die Fries een
kopstoot terug. Ik
ben die jongen het
hele veld achterna

gerend, slaand en schoppend. Rode kaart. Ik
heb met tranen in mijn ogen de rest van de
wedstrijd vanuit de dugout gevolgd.” Met
tien man kon Emmeloord ook dit duel niet
winnen van Akkrum. In de verlenging vielen
geen doelpunten en dus werden de Friezen
kampioen. “Een deceptie”, zegt Johan Goos,
“Ik kwam van Tollebeek en was nooit kampi-
oen geworden. Ik wilde zo graag. Ik was zo
teleurgesteld, gigantisch balen.”

Opmerkelijk is dat de voetballers van toen
allemaal enthousiast vertellen dat ze het jaar
daarop wel kampioen zijn geworden. “We
hadden een hele jonge groep”, zegt Johan
Goos, “Toon, René en ik waren de oude-
ren.” “Het was een echt vriendenteam”,
zegt Gert Verduin, “iedereen bleef hangen
na de trainingen en de wedstrijden. Na die
promotie in 1991 is de groep een beetje uit
elkaar gevallen.”
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Boven: Jan Krens jr. stuit op

de doelman van Akkrum.

Links: Henri Platje tot tranen

geroerd na zijn rode kaart.

seizoen
89-90

Het seizoen ‘89-’90. Met nog één competitiewed-
strijd te gaan had de ploeg van trainer Aad de
Roos één punt voorsprong op Akkrum. Het kam-
pioenschap lag voor het grijpen. De uitwedstrijd
tegen De Blesse winnen was genoeg. Maar in
het laatste competitieduel leek de spanning te
groot voor het jonge team. 
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Op 6 juni 1991 werd de 50+ groep
van SC Emmeloord opgericht. Met
het oog op de vergrijzing in de
Nederlandse samenleving, een ont-
wikkeling waar ook de sport niet
aan ontkomt, begon de omnivereni-
ging SCE met sport voor ouderen.

Martin Uylenhoet werd al meteen de voortrekker van deze ‘trimclub’. Op de
vraag wat hij met de groep gaat doen, antwoordde hij destijds: “Lekker bui-
ten bezig zijn. Het gaat om recreatiesport en dat betekent dat we wat zullen
lopen, wat gymnastiek-oefeningen zullen doen en een spelletje”.Veertien
jaar later hebben er allerlei activiteiten plaatsgevonden: fietstochten, langlau-
fen, schaatstochten door de Weerribben en triathlons.Vandaag de dag is de
kantine van SCE nog steeds de uitvalbasis voor allerlei in- en ontspannende
activiteiten van de vlijtige vijftigers. Sinds 1 januari 2004 is de naam 
gewijzigd in Trimclub SCE, om aan te geven dat de trimclub er is voor alle
leeftijden.

Was het hoofdtrainer Arriën
Venema die de club wakker
schudde eind oktober 1992
met een open brief in ‘De

Grasmat’? Of waren de plannen tot oprichting
van een supportersvereniging toen al in een ver
gevorderd stadium? Feit blijft dat op 2 decem-
ber 1992 de supportersclub van SCE opgericht
werd door een voortrekkersrol van de heren
Wilbrink en Van Limbeek.

Het seizoen ‘91-’92, het tweede jaar in de
derde klasse, begon voor SC Emmeloord
desastreus. Hoofdtrainer Venema bespeur-
de een gelatenheid binnen de club die
hem ertoe zette een open brief in het

clubblad te plaatsen. “Ik heb gewoon aan
iedereen gevraagd die een steentje kan bij-
dragen in positieve zin, om dat te doen,”
tekende de
FlevoPost uit zijn
mond op. En de in
december opge-
richte supporters-
club droeg zijn
steentje zeker bij.
Doel van het geheel
was het bevorderen
van de onderlinge
band tussen de leden van de afdeling voet-
bal en de supporters van Sportclub
Emmeloord. In en rond de kantine moest

het gezellig zijn en dat werd het! Vooral
het ‘Rad van Avontuur’ na de thuiswed-
strijden van het eerste was en is een groot

succes.Verder organiseert
men traditioneel de jaar-
lijkse familiedag aan het
eind van elk seizoen en
een feestavond voor vrij-
willigers.Vanaf het seizoen
‘93-’94 worden de uit-
wedstrijden van het eerste
elftal bezocht met een
spelers/ supportersbus.

Vandaag de dag gaat de supportersvereni-
ging als activiteitencommissie door het
leven.

SUPPORTERSVERENIGING SCE ZIET HET LEVENSLICHT
seizoen
92-93

seizoen
89-90OPRICHTING 50+ GROEP

DE SCE-ARENA?
Eind jaren tachtig bestond bij Sportclub Emmeloord, toen nog een omni-

vereniging met 1200 leden, de behoefte om een eigen sporthal te bouwen

op het terrein ‘De Boskamp’. Een afstudeerscriptie van drie HEAO-studen-

ten ondersteunde de noodzaak en haalbaarheid van een derde sporthal in

Emmeloord. De sporthal is er, mede door de opheffing van de omnivereni-

ging, nooit gekomen...

seizoen
90-91



Maar het hoog-
tepunt van de
festiviteiten

was de voetbalwedstrijd
tegen Lucky Ajax. Oud-voetbal-
lers als Dick Schoenaker, John
Rep, Sjaak Swart en Tsjeu La
Ling kwamen naar Emmeloord
om aan te treden tegen het
eerste en het tweede van SCE.
De verwachtingen waren hoog
gespannen. Zouden de jonkies
uit Emmeloord de oudjes uit
Amsterdam kunnen verslaan?
Bijna duizend mensen stonden
langs de lijn om het spektakel
te volgen.

De aftrap werd verricht door
het jongste lid en het oudste
lid van SCE, Marcel
Boomgaarden en Yde Bosman.
Het tweede elftal begon tegen
Lucky Ajax en keek na 40
minuten spelen tegen een 2-0
achterstand aan, door twee
goals van Pier Tol. Gelukkig
kon Eric Orie net voor rust het
verschil wat kleiner maken. In

de tweede helft kwam
het eerste elftal van SCE
het veld op. Ze hadden
een duidelijke opdracht

meegekregen. Gerold de Jonge:
“We mochten geen blessures
oplopen, want de dag daarna
speelden we een wedstrijd in
de nacompetitie. En dat duel
was net iets belangrijker dan
deze jubileumwedstrijd.”
Misschien hielden ze zich in,
maar ook het eerste elftal kon
de oud-Ajacieden niet tegen-
houden. “Ik weet nog dat ik
twee opgelegde kansen om
zeep heb geholpen”, zegt
Willem Lok, “ik schoot de bal
beide keren binnenkant voet.
Sjaak Swart kwam naar me toe
en zei, die moet je met je bui-
tenkant nemen.” Gerold de
Jonge: “Tsjeu La Ling was Jan
Krens continu aan het dollen.
Hij wilde hem de hele tijd
door de benen spelen, en dat is
‘m ook een paar keer gelukt.
Daar hebben we Jan nog maan-
den mee gepest.”

Het werd uiteindelijk 4-2 voor
Lucky Ajax, door doelpunten
van Keje Molenaar en Tsjeu La
Ling. Arno Witteveen zorgde
voor de tweede treffer aan
Emmeloordse kant. “Ze waren
gewoon beter”, zegt Willem
Lok, “we werden helemaal
weggespeeld, ze waren 
levensgevaarlijk. En ik ben
Feyenoorder in hart en nieren,
en daarom was de nederlaag
extra zuur. Maar het was een
leuke belevenis.”

In de nacompetitie bleef het
eerste elftal Jubbega en
Nieuweschoot voor, waardoor
een beslissingswedstrijd tegen
MKV ‘29 uit Leeuwarden
moest worden gespeeld. Een
door blessures en schorsingen
geteisterd Emmeloord won dit
duel na verlenging en promo-
veerde in het jubileumjaar naar
de derde klasse. Dit was een
meer dan passend afscheids-
cadeau voor scheidend trainer
Arriën Venema.
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Jeugd SCE te gast
bij PSV

Met twee volle bussen ver-
trokken 100 jeugdspelers

van SCE op 11 januari 1992 naar
Eindhoven om daar de wedstrijd PSV-
Sparta bij te wonen. SC Emmeloord
mocht zich ‘Vereniging van de wed-
strijd’ noemen bij de toenmalige
landskampioen en stuurde de A2, B2,
C1, C2, D1, D2 en D3 naar het Philps-
stadion. Voor zes jongens was het
wel een hele speciale belevenis:
Jurgen van het Erve, Olaf van
Campen, Raymond Bos, Michel
Verhagen, Maarten van Wieren en
Sander de Wit waren uitverkoren om
ballenjongens te zijn. “Ze vertelden
dat je maar niet moest letten op die
23.500 mensen”, herinnerde de toen
12-jarige Olaf zich na de wedstrijd in
een gesprek met de plaatselijke
krant. Hij had het er echter knap
moeilijk mee: “Het zat propvol en in
het begin hoopte ik dat de bal niet bij
mij in de buurt zou komen.” Olaf vero-
verde na de wedstrijd onder meer
handtekeningen van zijn idool Hans
van Breukelen en de Braziliaanse
superspits Romario.

seizoen
91-92

MIJLPAAL VOOR JUBILARIS SCE
seizoen
93-94

In mei 1994 was het feest. Sportclub Emmeloord bestond 50 jaar. De jubileumcommissie had diverse activiteiten
georganiseerd. Alle geledingen van de omnivereniging droegen een steentje bij. De turners lieten in de Bosbadhal
zien hoe lenig ze waren en de volleyballers en de korfballers van SCE hielden een toernooi. Een feestavond op
sportpark ‘De Boskamp’ sloot het jubileum af. 



’85-’86 SC Emmeloord C1 ’85-’86 SC Emmeloord 8

Leo Koster in actie

’89-’90 SC Emmeloord Zat.1

’85-’86 SC Emmeloord B2 ’87-’88 SC Emmeloord F1
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’89-’90 SC Emmeloord D1 ’85-’86 SC Emmeloord meisjes

’84-’85 SC Emmeloord 1 Emmeloords muurtje

’86-’87 SC Emmeloord E1 ’86-’87 SC Emmeloord 5
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’90-’91 SC Emmeloord A1 René Vissers haalt om

’89-’90 SCE The Bottom

’90-’91 SC Emmeloord C1

’89-’90 SC Emmeloord A1 ’90-’91 SC Emmeloord E1
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’93-’94 SC Emmeloord 1 ’91-’92 SC Emmeloord 7

Harold Jansen kopt ’89-’90 SC Emmeloord B1

’93-’94 SC Emmeloord C1 ’91-’92 SC Emmeloord 6
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Jannie Draaisma en Ben van Limbeek jarenlang actief

‘Gezelligheid kent geen tijd’ in 
activiteitencommissie SC Emmeloord
Hoeveel uren Jannie Draaisma en Ben van Limbeek besteed hebben aan hun liefde ‘SC Emmeloord,’ is niet

te tellen. “Het is ook niet belangrijk, want het gaat om de gezelligheid,” is het motto van de twee organisa-

tietalenten. Ze draaiden samen jaren mee in de supportersvereniging en activiteitencommissie. “Ik kan wel

een boek schrijven over alles wat ik heb meegemaakt”, zegt de ‘Moeder van Sportclub Emmeloord’ Jannie

Draaisma. “Het gaat om de gezelligheid die je overbrengt op de ander”, weet Ben van Limbeek. Hij kan

gerust de ‘entertainer van Sportclub’ genoemd worden. Bij thuiswedstrijden van het eerste draait hij het

Rad van Avontuur en zingt z’n repertoire voor een volle kantine.
door Peter Dekkers



PERIODE ’44-’54-’64-’74-’84-’94-’04 7560 JAAR SCE 

Jannie Draaisma (53) kwam in aanraking met SC
Emmeloord toen haar man Hannes ging voetbal-
len. Na een voorzichtige start achter de bar, had ze

van 1991 tot 2002 het beheer van de kantine onder
haar hoede. Ook binnen de supportersvereniging en
activiteitencommissie was ze jaren actief. De klaverjas-
marathon en de familiedag zijn haar favoriete acti-
viteiten. Ben van Limbeek (48) voetbalde in zijn
jeugd voor Sportclub, maar stopte in de C-junioren.
Toen zijn eigen zoon Jarno ging voetballen, kwam hij
weer duidelijk in beeld. Als oprichter van de suppor-
tersvereniging en voorzitter van de activiteitencom-
missie is Ben van Limbeek al jaren de drijvende kracht
achter vele gezellige activiteiten van SC Emmeloord.

Supportersvereniging
Ben van Limbeek verhaalt enthousiast over de oprich-
ting van de supportersvereniging. “Toen ik in 1988
bij SC Emmeloord rondliep had ik het idee dat er
meer mogelijk moest zijn rond het voetbal. Er waren
veel mensen met allerlei leuke ideeën, maar ze kon-
den hun ei niet kwijt bij de commissies. Dat was ook
wel logisch, want die waren druk genoeg met het
voetbalgedeelte. Na overleg met het bestuur, dat volle-
dig achter onze plannen stond, hebben  Willem
Wilbrink en ik de supportersvereniging opgericht. We
verzamelden een club van zeven actieve mensen om
ons heen. Jannie was daar uiteraard ook bij, want zij
organiseerde op dat moment al diverse activiteiten.”
Jannie: “Voor alle uitwedstrijden van het eerste elftal
regelden we een bus voor spelers en supporters.
Verder wilden we dingen organiseren voor de hele
vereniging, waarbij de jeugd een belangrijke plaats
innam. Er waren activiteiten om geld in te zamelen en
activiteiten die geld mochten kosten. Bij alles stond de
gezelligheid voorop en dat is in al die jaren goed
gelukt”, klinkt het met een glimlach. In 1998 is de
supportersvereniging overgaan in de activiteitencom-
missie. Dit veranderde aan de nevenactiviteiten van SC
Emmeloord weinig.

Kip Piri Piri
Het tweetal schiet regelmatig in de lach als de georga-
niseerde activiteiten de revue passeren. “We hebben

ook zo veel meegemaakt samen”, zegt Ben. “We orga-
niseerden van alles om maar zo veel mogelijk geld
binnen te halen voor de vereniging. Niets was ons te
gek en het was altijd gezellig. Bingoavonden, een
grote bazaar, kerstbomen verkopen en oliebollen bak-
ken. Het leukste was nog die keer dat we broodjes kip
verkochten in ‘De nacht van Emmeloord.’ Kip Piri Piri
was een heet gerecht uit Portugal. Het was ten eerste
al moeilijk om aan de juiste kruiden te komen, maar
via via lukte het toch. Nu leek de kip in eerste instan-
tie niet zo heet, maar de klap kwam later. Wat hebben
we gelachen. We verkochten trouwens goed. Mensen
vroegen zelfs plastic zakken om de kip mee naar huis
te kunnen nemen. Het was heel gezellig en de winst
was voor de club.” “Met kerstnacht hebben alle spe-
lers van de selectie eens wacht gelopen om de kramen
te beveiligen”, herinnert Jannie zich. “s Ochtends had
ik natuurlijk een lekker ontbijtje voor de jongens in
de kantine.” “De oud papier actie (OPA, red.) heeft
ook heel wat opgebracht”, brengt Ben in. “Eerst liep

het stroef en was er een hoop gemopper binnen de
club, omdat we niks over zouden houden. Dan ben ik
dus op m’n sterkst en samen met voorzitter Ben
Helmink zijn we aan de slag gegaan. We vonden in
Tjibbe Visser een enthousiaste OPA, die weer anderen
zover kreeg om elke week oud papier op te halen. Nu

Janny Draaisma tijdens één

van de talloze activiteiten

bij Sportclub Emmeloord

die zij mede organiseerde.
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staat er een doorgewinterde club OPA’s. We hebben
zelfs een vaste papiercontainer bij het sportveld.”

Familiedag
“Met vrijwilligers moet je goed omgaan”, is het motto
van het gezellige duo Draaisma/Van Limbeek. Jannie:
“De kaderavonden zijn dan ook belangrijk.We bedachten
van alles. Een fietstocht, spokentocht en vossenjacht.
Daarna is het eten en drinken natuurlijk gratis. Op het
jaarfeest van de supportersclub hebben we zelfs een keer
een boerenbruiloft gegeven. Lachen, hoor. Ik maakte
trouwens altijd zelf de uitnodigingen.”Terwijl ze een
prachtig exemplaar laat zien, vertelt Jannie enthousiast
verder. “De klaverjasmarathon hebben Eppie Knol en ik
opgezet en het loopt al vanaf 1987.We hebben dan zo’n
tachtig mensen binnen. Lekker lang kaarten en het eten
wordt al jaren gemaakt door onze clubkoks Henk de
Graaf en Jan Pieter Schuitema. De familiedag is ook zo’n
prachtige dag.Al 25 jaar lang is het elk jaar weer feest. Ik
wil die dag echt niet missen.” “Er ging ook wel eens wat
fout hoor”, memoreert Ben. “Zo gaf het weerbericht
voor één van die familiedagen slecht weer af.Wij de hele
zaterdag bezig om een overkapping te maken. Zondag-
morgen kon ik wel janken, alles ingestort. Het mixtoer-
nooi werd afgewerkt in de blubber, maar toen het ter-
rastijd was werd het gelukkig toch nog bloedheet.”

Rad van Avontuur
De familiedag, de kaderavond, het jeugdkamp in
Oldenzaal. Ook in 2004 zijn het vaste punten op de

agenda van de activiteitencommissie. Ook elk weekend
is de club actief op het complex aan de Boslaan. Jannie
deed twee jaar geleden een stap terug. Ben is nog steeds
de entertainer van de club. Na iedere thuiswedstrijd van
het eerste draait hij voor een volle kantine aan het Rad
van Avontuur en kondigt op ludieke manier de prijzen
aan. “Een goudmijntje. Het loopt als een trein en er
komt herrie in de tent als de loten op zijn. De lotenver-
kopers moeten echt een vaste route lopen om de loten
zo eerlijk mogelijk te verkopen. Dan haal je in anderhalf
uur toch zo’n slordige 300 Euro op”, zegt Ben met pre-
togen die glinsteren. “Ik zing er vaak bij.Van Sinatra tot
Hazes, het maakt me niet uit. Het gaat om de gezellig-
heid die je overbrengt op anderen. Ook de jeugd is voor
ons belangrijk.We proberen het ieder kind naar zijn zin
te maken. Daar hebben we de ouders wel bij nodig.
Iedereen die lid wordt van SC Emmeloord vult een for-
mulier in, waarop staat welke taken ouders kunnen ver-
richten voor de vereniging. Je ontkomt er niet aan dit te
doen, want we kunnen het niet alleen.”

Rest de vraag waar deze twee rasvrijwilligers het orga-
nisatietalent en de beschikbare tijd vandaan halen. Ze
zijn het snel eens: “Een goede voorbereiding en jezelf
tijdens de activiteiten wegcijferen zijn de belangrijkste
voorwaarden. Bovendien moet je meteen na afloop
evalueren”, zegt Ben beslist. “Daarna met de organisa-
tie nog even nazitten met een lekker biertje. Daar doe
je het voor.” “Je moet echt wel Sportclub-gek zijn om
er zo veel tijd in te steken”, zegt Jannie. “‘Moeder van
SC Emmeloord’ is een eretitel. Fijn dat het werk
gewaardeerd werd. Nu ben ik blij dat ik meer tijd aan
mijn kleinkinderen kan besteden.” Ben: “Mijn vrouw
is in al die jaren ook ‘Sportclub-gek’ geworden.
Anders had ik het ook nooit zo kunnen doen. ‘Je zet
je bed er maar neer’, hoorde ik een keer van mijn
dochter. Dan ga je toch wel een keer nadenken. Als ik
dan die gezelligheid bij SC Emmeloord weer mee
maakte, wist ik weer waar ik het voor deed. De toe-
komst? Ach, wat Jannie zegt, herken ik wel. Ik ben
inmiddels ook opa en op een gegeven moment gaat
de balans door slaan naar de kleinkinderen. Er staat
straks vast wel weer een gek op die het een keer over-
neemt.”

Benny van Limbeek draait

na elke thuiswedstrijd van

het eerste elftal aan het

Rad van Avontuur. En wie

weet zingt hij ook nog een

nummertje…
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Aan alles komt een eind. Ook aan de
omnivereniging Sportclub Emme-
loord. Vierde de vereniging in 1994
nog het 50-jarig bestaan, bij de diver-
se sportafdelingen gingen geluiden
op om zelfstandig door te gaan. 

Natuurlijk heeft een omniver-
eniging voordelen. Zoals de
ruim duizend leden, het dub-
bele lidmaatschap om verschil-
lende sporten te beoefenen en
de opbrengsten van een geza-
melijke kantine. Maar juist die
kantine op sportpark De
Boskamp werd een probleem.
De volleyballers en turners
maakten nooit gebruik van de
kantine, maar de vrijwilligers
van die afdelingen moesten er
wel diensten draaien.

Bovendien zou de voetbalafde-
ling een groter deel van de
kantine-opbrengst willen,
omdat ze ook voor de meeste
omzet zorgde. Bovendien was
de omnivereniging eind ’94
bijna bestuurloos. Hugo de
Bruijn werd benoemd tot ad
interim voorzitter en ad inte-
rim penningmeester bij gebrek
aan nieuwe bestuursleden voor
SCE.

Gerrit Steenge, Wim Bults en
Nico van Staveren vormden
een onafhankelijke commissie
die onderzocht of opheffing
van de omnivereniging haal-
baar was. Steenge: “Die kantine
was het heikele punt. Door de
recente verbouwing was er een

schuldenlast, waar iedere afde-
ling iets van moest aflossen.
Bovendien was de bezetting in
het weekeinde moeilijk rond te
krijgen. Maar die kantine was
wel weer een belangrijke bron
van inkomsten.”

In het najaar van 1995 ging de
kogel door de kerk.Volgens de
commissie waren alle afdelin-
gen gezond genoeg om op
eigen kracht door te gaan.
“Iedereen was opgelucht, en
tevreden met deze oplossing”,
aldus Gerrit Steenge. De voet-
balvereniging nam het sport-
complex aan de Sportlaan over,
en de afdelingen gymnastiek,
volleybal en korfbal gingen
zelfstandig verder.

Goalmaster bij 
SC Emmeloord

SCE had alle verenigingen in
de omgeving aangeschre-

ven. Flevo Boys, Tollebeek, Espel en
Blokzijl accepteerden de sportieve uit-
nodiging. Met 72 deelnemers was
Goalmaster volgeboekt. De Goalmaster-
training bestond uit negen onderdelen.
Een circuit, dat de acht- tot veertienjari-
gen moesten afleggen en waarbij ze op
ieder onderdeel punten konden scoren.
Erik Tammer, spits van SC Heerenveen,
demonstreerde een aantal kneepjes
van het vak. Sportclub Emmeloord was
voor de tweede keer succesvol gast-
heer van het toernooi.

EINDE VAN DE OMNIVERENIGINGEINDE VAN DE OMNIVERENIGING
seizoen
94-95

seizoen
94-95

Thijs Veenhuizen
600e lid

Voorafgaand aan de wed-
strijd SCE – SV Pesse op 31

maart 1996 huldigde SCE haar 600e ver-
enigingslid. De gelukkige was de 7-jarige
Thijs Veenhuizen, een F-pupil. Hij ontving
van het bestuur van de vereniging bloe-
men en een kadobon. Daarnaast kreeg
hij van de hoofdsponsor een wedstrijdbal
en schonk de supportersvereniging hem
een SCE-handdoek. Op de foto Thijs met
zijn ouders en Arie van der Burg van de
PR-commissie.

seizoen
95-96
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OVERNAME KLEEDACCOMMODATIES
DOOR BUITENSPORTVERENIGINGEN

In het kader van sportbezuinigingen wilde de gemeente de 
eigendom van de was- en kleedaccommodaties overdragen aan

de buitensportverenigingen. 
Uit gesprekken tussen de gemeente en deze vereni-
gingen kwam naar voren dat de verenigingen het
eigendom wel wilden overnemen en dus zelf verant-
woordelijk zouden worden voor het volledige onder-
houd van deze accommodaties. Na uitvoerige onder-
handelingen met de verenigingen werd in april 1997
overeenstemming bereikt over de voorwaarden van
de overname. Onder andere werd overeengekomen
dat deze accommodaties in goede staat zouden wor-
den overgedragen. De verenigingen werden hiervoor
financieel gecompenseerd. Voor Sportclub Emme-
loord betekende dit een bedrag van circa 20.000 gul-
den.

“Zaterdagelftal SCE
is zeker geen 
veredeld café-elftal”

In het seizoen 1999-2000
deden de zaterdagvoetbal-

lers van SC Emmeloord weer mee met de
‘grote jongens’. Het team kwam voor het
eerst na jaren weer uit in de reguliere
KNVB-competitie voor standaardelftal-
len. In de zevende klasse A ontmoetten
ze tegenstanders als Sint Annaparochie,
Blokzijl en Lemmer-Bentex. Rob Stevens,
leider van zaterdag 1: “Komend seizoen
gaan we het serieus aanpakken en we
zijn zeker geen veredeld café-elftal”.
Deze woorden werden het eerste seizoen
direct waar gemaakt: het elftal behaalde
het kampioenschap en promoveerde
naar de zesde klasse.

seizoen
99-00

“NEDERLANDERS SKENK SOKKERKLERE”

SCE STAMPT DAMESELFTAL UIT DE GROND
In een paar maanden tijd wist SCE een heus
dameselftal uit de grond te stampen. Twintig
sportieve dames meldden zich om klaar
gestoomd te worden voor het seizoen 1997/98.
Het idee was ontstaan tijdens de familiedag.

Spontaan meldden zich veertien dames aan
om lid te worden. Het bestuur werd er
een beetje door overrompeld, maar ging
toch met de dames om de tafel zitten. En
zo had SCE een dameselftal op de been
gebracht. In het verleden beschikte SCE
over drie dameselftallen, die op zaterdag
speelden. Het enthousiasme werd minder

naarmate de dames ouder werden, gingen trouwen en kinderen kregen. De bedoeling was dat de
dames op zondag hun competitiewedstrijden zouden gaan spelen, maar dat is er niet van gekomen:
de KNVB hield vast aan een zaterdagcompetitie.

seizoen
96-97

“NEDERLANDERS SKENK SOKKERKLERE”

seizoen
96-97

Bart Jonker, supporter en oud eerste elftalleider, verblijft regelmatig in Zuid-

Afrika. Door zijn inspanning kregen de voetballers van “Swellendam Roses

Voetbalklub” de voetbalshirts van het vierde team van SCE. In een bedankbrief reageerde de

club als volgt: “Dit maakt ons die eerste klup met langmouwtruie en dit is vir di span iets om

trots te wees”. Ook regelde Jonker in samenwerking met Bé Straat een aantal ballen voor de

Zuid-Afrikaanse voetballers. Onder de kop ‘Nederlanders skenk sokkerklere’ besteedde ‘de

Noordoostpolder van Swellendam’ aandacht aan deze actie. 

seizoen
03-04
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In januari 1999 is door Sportclub

Emmeloord de Oud Papier Actie (OPA)

gestart. De mannen die het papier verza-

melen zijn op leeftijd en bij de club kent

iedereen ze als de OPA’s. Ze trekken er

op vrijdag met drie auto’s en aanhangwa-

gens op uit om zoveel mogelijk oud

papier in te zamelen. Vrijdag 8 augustus

2003 werd een magische grens bereikt.

De OPA’s hadden een miljoen kilo oud

papier opgehaald voor hun club. 

Op de foto van links naar rechts: 

Henk Croezen, Aaldert Vos, Gerben

Brolsma, Harm Meinders, Tjibbe Visser en

Bé Straat. 

Han Schrijvers:“Uit diverse
gesprekken bleek dat het voet-
balbestuur al lang door dezelf-
de personen werd gevormd en
mede daardoor niet goed voor-
uit kwam.” De commissie
adviseerde om het bestuur uit
te breiden van vijf naar zeven
personen. De bestuursleden
kregen een duidelijke taakver-

deling. Herman Fousert werd
benoemd tot voorzitter van de
nieuwe vereniging. Kees
Verhagen, die eerder was opge-
stapt, werd weer benoemd tot
secretaris. “Hij was blij verrast
met dit nieuwe initiatief”, zegt
Schrijvers, “en daarom kwam
hij terug bij SCE. Ook een aan-
tal leden van de commissie die

het rapport had samengesteld
kwam in het bestuur.”
Om de kwaliteit van het voetbal
te verhogen werden drie oud-
trainers benaderd die samen de
technische commissie vorm-
den: Peter van Campen, Adrie
Orie en Jaap van der Est. Eén
van de doelstellingen was om
jonge spelers voor de club te
behouden. Ook wilde de com-
missie dat het eerste elftal van
SCE binnen vijf jaar naar de
tweede klasse promoveerde. In
de praktijk bleek dat niet haal-
baar, maar in 2002 lukte het
dan toch. “Dat laat zich niet
afdwingen”, zegt Schrijvers.

RAPPORT ‘ZICHT OP 2000’
Na het opheffen van de omnivereniging SCE ging Sportclub Emmeloord
voetbal verder als zelfstandige vereniging. Dat was tevens het moment
voor het opstellen van een toekomstplan. Het bestuur gaf een speciale
commissie de opdracht om de organisatie en de financiën van SCE door te
lichten. De commissie bestond uit Johan Goos, Jacob Hof, Frank van Hees,
Han Schrijvers, Fedde van de Boer en Ben Helmink. In de zomer van 1995
werd het plan ‘Zicht op 2000’ gepresenteerd.

De Hilster sport-
vrijwilliger 1996

Op woensdagavond 8 januari
1997 werd de heer De Hilster

(82 jaar) uitgeroepen tot sportvrijwilliger
van 1996. Hij wist niet waarom hij naar
de tennishal in Emmeloord moest komen
en was zeer verrast met deze titel. De
Hilster was al jaren bekend onder meer
als kaartjesknipper aan de kassa bij het
eerste elftal van SCE. De jury was vol lof
over de activiteiten van De Hilster binnen
de vereniging en noemde hem een stille
werker die voor de vereniging zeer
belangrijk was. De heer De Hilster liet
weten er nog lang niet
genoeg van te hebben en
zo lang zijn gezondheid
het zou toestaan nog op
de velden van SCE te vin-
den zou zijn.

SC Emmeloord gaat
voor worst

De selectie van SCE ver-
scheen in het najaar van

2001 op de nationale televisie in een
reclamespotje over Kips Leverworst.
Dat de spelers in de rust liever lever-
worst aten dan de gebruikelijke thee
dronken, werd door BOZ Creative
Productions op de film vastgelegd. 
De reclamespot werd verschillende
malen op de diverse tv-zenders uitge-
zonden.

seizoen
01-02

seizoen
96-97

OPA’S SCE HALEN MILJOEN KILO 
OUD PAPIER OP
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Wethouder opent
WeTraveld 
SC Emmeloord

Wethouder Tineke bij de
Vaate moest in april 2002

haar sportschoenen aantrekken om met
een schot op doel het nieuwe WeTraveld
te openen. Dit gebeurde onder grote
belangstelling. Het nieuwe veld kan
gebruikt worden als trainings- en wed-
strijdveld. Mede door inspanningen van
de gemeente en de hulp van vrijwilligers
werd ook de omgeving van de kantine
opgeknapt.

EERSTE ALLOCHTONE HOOFDTRAINER IN
NOORD-NEDERLAND

Eyiis was woonachtig in Kampen en geen
onbekende binnen SC Emmeloord. In
januari 1994 was hij trainer van het twee-
de elftal geworden. Zelf speelde hij jaren-
lang in het eerste elftal van Go Ahead
Kampen. In zijn korte tijd bij SCE heeft
men hem leren kennen als een trainer met
grote betrokkenheid bij het wel en wee
van de vereniging en zijn spelers. De 35-
jarige Eyiis was de eerste allochtone
hoofdtrainer binnen de noordelijke pro-
vincies van Nederland.Toen hij het tweede
elftal onder zijn hoede kreeg, stond dit
team onderaan. Uiteindelijk werd degra-
datie net ontlopen. Het seizoen daarop
werd het tweede elftal onder zijn bewind

kampioen. Het bestuur benoemde hem
vervolgens als hoofdtrainer en was blij dat
Eyiis op deze manier aan de vereniging
bleef verbonden. “Zijn beleving van het
voetbal was enorm en hij was een groot
voorstander van doorstroming van de
eigen jeugd richting selectie.” Na één sei-
zoen als hoofdtrainer gingen Eyiis en SCE
uit elkaar. In de daaropvolgende zomer
kwam Savas Eyiis in zijn geboorteland
Turkije op tragische wijze om het leven bij
een auto-ongeluk. Hij werd 38 jaar.

In december van het jaar 1995 bereikten het bestuur van SCE
en Savas Eyiis overeenstemming over het sluiten van een
contract als hoofdtrainer van het eerste elftal. Het was een
éénjarig contract met ingang van seizoen 1996-1997. 

CLUB VAN HONDERD VAN START
Op zondag 7 maart 1999 onthulde wethou-

der Jan Mulder samen met voorzitter Ben

Helmink in de kantine van Sportclub

Emmeloord het bord van de ‘Club van

Honderd’. Wie jaarlijks 50 euro schenkt

(voorheen 100 gulden), ziet zijn naam op

het bord verschijnen. Het idee van Mulder

levert de club extra geld op. Het geld dat

hierdoor beschikbaar komt, wordt in overleg

met het bestuur van SCE onder meer

besteed aan faciliteiten voor de jeugd en

verbetering van de accommodatie.

LOGO 60-JARIG 
JUBILEUM ONTHULD
Voor de wedstrijd van het eerste elftal
tegen Gronitas op 16 september 2003 ont-
hulden erelid Tjibbe Visser en het oudste
nog spelend lid Yde Bosman met behulp
van de twee jeugdspelers Marloes van Elp
en Koen Boneschansker het jubileumlogo
‘60 jaar SCE’. Dit logo was een ontwerp
van Erik Dijk. Hiermee werd het jubileum-
jaar officieel geopend en konden de voor-
bereidingen voor het grootse feestweekend
in mei 2004 in gang worden gezet.
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Het bleef tot het eind van de
competitie spannend in de
bovenste regionen van de vier-
de klasse. Ruinerwold was de
directe concurrent en ook in
de laatste wedstrijd tegen
Oldemarkt kon het kampioen-
schap de Emmeloorders nog
ontglippen. Maar door een 3-0
overwinning werd zondag 1
kampioen en promoveerde
naar de derde klasse.
Leo Arnouts stopte op het
hoogtepunt en maakte plaats

voor trainer Wieger Sinnema.
Die kreeg het voor elkaar om
twee jaar later door te stomen
naar de tweede klasse. Het was
al een tijd geleden dat SCE in
de tweede klasse mocht acte-
ren. Vanaf 1968 handhaafde SC
Emmeloord zich vijf jaar in de
tweede klasse, maar na 1973
zakte het eerste elftal naar een
lager niveau. Het kampioen-
schap werd in het voorlaatste
duel van de competitie
behaald. In Sneek werd met 

4-0 van LSC gewonnen, door
voetballers zoals Jaap Jonker,
Dennis Lanters, Gert Schrij-
vers, Marcel Tiemens en
Marcel Bos.
Wieger Sinnema: “Het was een
heel homogene groep, die alles
voor elkaar over had; ook bui-
ten het veld konden ze heel
goed met elkaar opschieten.
Het was een jaar dat er veel
mee zat, alhoewel we de eerste
periodetitel hebben gemist.
Directe concurrent na de

winterstop was Harlingen.
Maar toen we thuis met 2-0
wonnen van Harlingen heb ik
gezegd, dit geven we niet meer
weg. En sindsdien hebben we
ook alle duels eenvoudig
gewonnen.”

Bovendien werd het elftal dat
jaar ook nog eens uitgeroepen
tot sportploeg van de Noord-
oostpolder. Bé Straat kreeg de
titel sportvrijwilliger van
2002.

IN TWEE SEIZOENEN 
VAN VIERDE NAAR TWEEDE
KLASSE
Het was een technisch eerste elftal, dat van 1999. Onder leiding van 
trainer Leo Arnouts, en met spelers als Ronald Vissers, Jeroen de Munnik,
Alexander Jaegers, Edwin van ‘t Erve, Gerold de Jonge en Mohammed
Bouhajouf, behaalde Emmeloord 1 grote overwinningen. 
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Het kampioenschap in 2002 wordt gevierd.

SC EMMELOORD GROTE WINNAAR
SPORTVERKIEZINGEN 2002

In een goed gevuld Muzisch Centrum werden de sportman, sportvrouw,
sportploeg, sporttalent en de sportvrijwilliger van het jaar gekozen. 

SC Emmeloord viel met de neus in de boter. De kersverse zondag tweedeklasser
werd gekozen tot sportploeg van het jaar, terwijl Bé Straat de titel van sportvrijwilli-
ger kreeg. De gehele selectie was aanwezig en had bovendien nog een aantal sup-
porters mee genomen. Helaas viel SCE niet in de prijzen bij de verkiezingen van de
provincie Flevoland. Dit was een Almeers onderonsje. Neemt niet weg dat deze pro-
vinciale nominatie een grote opsteker was voor de club.   
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Schoenmakers
wordt prof 

Waarschijnlijk de
meest talentvolle

voetballer die Sportclub Emmeloord de
afgelopen jaren heeft voortgebracht. Op
11-jarige leeftijd kwam hij bij SCE, vertrok
naar SC Heerenveen, waar hij in 1994
prof werd en later naar FC Groningen.  
De familie Schoenmakers verhuisde hal-
verwege de jaren ‘80 naar Emmeloord.
De tweelingbroers Melchior en Victor
werden lid van SC Emmeloord en kwa-
men terecht in D1. In het seizoen ‘86-’87
werd het elftal direct kampioen. De
jonge voetballer kwam in de C’s onder
de hoede van leider Ben Voet. “Het was
een heel rustige jongen, die altijd in het
belang van het elftal speelde. Ik kon
hem ook op elke positie kwijt, fan-
tastisch”, aldus Voet. 
Samen met broer Victor en Rick van der
Est werd Melchior een jaar vervroegd
doorgeschoven naar de B-jeugd. “Dat
deden we om hem te leren omgaan met
sterkere tegenstanders”, zegt trainer
Jaap van der Est. “Hij was erg betrouw-
baar, heel degelijk, bij elke wedstrijd was
het eindcijfer minimaal een 8. Hij viel op
door zijn werklust, techniek, inzicht en
overzicht.” Het B-elftal werd tweemaal
kampioen, waardoor het team promo-
veerde naar de interregionale competi-
tie. Door de vele overwinningen was er
grote interesse van buitenaf.  Samen
met tweelingbroer Victor, Marcel Dijk en
Pascal Cohen ging Melchior naast SCE
voetballen voor het Jeugdplan Nederland
afdeling Zwolle. In 1991 nam Schoen-
makers afscheid van Sportclub
Emmeloord en maakte de overstap naar
de A-jeugd van SC Heerenveen, waar hij
werd getraind door Foppe de Haan, Henk
Heising en Gert-Jan Verbeek. Via FC Den
Bosch is Melchior Schoenmakers uitein-
delijk terecht gekomen bij FC Groningen.
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TRAININGSKAMPEN KNVB OP
COMPLEX VAN SC EMMELOORD

Sinds september 2001 is SC Emmeloord enkele keren per jaar
gastheer voor topvoetballertjes. Oorzaak hiervan is een mailtje

dat Ben Voet medio juni 2001 kreeg van de KNVB. Hierin werd de vraag
gesteld of SC Emmeloord mee wilde werken aan het organiseren van trai-
ningskampen op het complex aan de Sportlaan .

WAARDEN EN
NORMEN BIJ SCE

In zijn nieuwjaarstoe-
spraak op 2 januari 2003

sprak burgemeester van Noordoost-
polder, mr. W.L.F.C. ridder van
Rappard, lovende woorden over de
gedragscode die SCE had ingesteld. 
Citaat: “Sportclub Emmeloord
heeft gedragsregels opgesteld
voor het contact met de eigen
leden. Kern daarvan is het
elkaar aanspreken op het onge-
wenst gedrag, laat het niet
gebeuren, maar neem je eigen
verantwoordelijkheid, kom
afspraken na! Zo bevestig je
naar elkaar de normen en
waarden in de eigen club.”
In het convenant legt de club
de leden bepaalde regels op,
waaraan een ieder - dus ook
trainers, leiders, bestuursleden
en scheidsrechters - zich dient
te conformeren. Kunnen of
willen leden zich daaraan niet
houden, dan kan men daarop
aangesproken worden en vol-
gen er eventueel sancties.
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Daar hoefde niet lang over
nagedacht te worden. Gezien
de promotionele waarde en 
de mogelijkheid goede con-
tacten met onder andere de
KNVB op te bouwen, werd
besloten alle medewerking te
verlenen.
De trainingskampen zijn een
onderdeel van het zogenaamde
Masterplan, de allesomvattende
methode aan de hand waarvan
het Nederlandse voetbal zowel
in de breedte als in de top
moet worden opgekrikt. De
belangrijkste doelstelling was
en is de vooraanstaande positie
die Nederland als opleidings-

land heeft te handhaven en te
verbeteren.
SC Emmmeloord was en is er
nog steeds erg trots op dat de
KNVB de vereniging heeft uit-
gekozen om de accommodatie
beschikbaar te stellen.Veel vrij-
willigers binnen de vereniging
worden dan ook ingezet om
het geheel goed te laten ver-
lopen.
Vanuit het hele land hebben al
veel bekende trainers en scouts
de jeugdige talenten van onder
andere Ajax, Feijenoord, PSV,
Heerenveen Twente etc. aan het
werk gezien. De trainingskam-
pen duren meestal drie dagen.
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Het werd namelijk de hoogste
tijd om naast het voetballen,
feest vieren en evalueren na de
training iets educatiefs te gaan
doen. Jan Akkerman, werkzaam
bij de Vereniging Natuur-
monumenten, wilde de groep
graag een nacht meenemen
naar het Vogeleiland.
Twaalf stoere jongens verza-
melden zich vrijdagavond 
2 juli 1999 bij William van
Kralingen om aan de expeditie
te beginnen. De organisatie

was perfect. Aan alles was
gedacht.Tenten, vuurkorven,
eten, bier, ligstoelen, ja zelfs
borrelnootjes.Vanaf de
Kadoelerbrug werd de over-
steek met een luxe jacht
gemaakt. Bij het eiland aange-
komen moest de grote hoe-
veelheid bagage enkele hon-
derden meters het eiland opge-
dragen worden. Dit had veel
weg van een expeditie in een
oerwoud.
Na het inrichten van het kamp

stond een rondleiding over het
eiland op het programma.
Onder deskundige leiding van
Jan werd dit een onvergetelijke
tocht. Jammer dat het zo snel
donker werd maar de lepelaars,
reigers, zwanen etc. hebben
een fantastische avond gehad.
Zoveel vreemde vogels bij
elkaar hebben ze waarschijnlijk
nog nooit gezien.
Daarna volgde de nacht.Tot in
de zeer kleine uurtjes werd de
rondleiding geëvalueerd en

kampte menigeen met de
vraag: “Blijf ik op voor de
tweede rondleiding (als het
weer licht wordt) of ga ik naar
bed”. Drie personen zijn opge-
bleven, de rest haakte af en
zocht zijn slaapplaats op.
Lang uitslapen was er niet bij.
Het ontbijt moest gemaakt
worden en de bagage moest
weer naar de boot.Tegen het
middaguur was de groep terug
in Emmeloord. Moe, maar zeer
voldaan.

Binnen de gelederen van SC Emmeloord bestaat de zogenaamde
donderdagavondgroep. Een bont gezelschap (ex)voetballers dat

het erg goed met elkaar kan vinden. Ruim vijftien personen sterk trekken ze
vaak met elkaar op. Donderdagavond voetballen, daarna evalueren in de kan-
tine of op een verjaardagsfeestje, één keer per jaar een weekend met elkaar
op pad en als de tijd er voor is speciale activiteiten zoals kortgeleden voor-
bereidende werkzaamheden voor het vervangen van het plafond in de kanti-
ne. Eén van de hoogtepunten tot nu toe was het uitstapje onder leiding van
Jan Akkerman naar het Vogeleiland.

DONDERDAGAVONDGROEP:
(H)ECHTE VRIENDEN

25e SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Op 14 en 21 april 2004 werd voor de 25e keer het Schoolvoetbaltoernooi gehouden op
sportpark ‘De Boskamp’. Dit toernooi wordt al jaren georganiseerd door de Basiseenheid

Noordoostpolder-Urk van Politie Flevoland in nauwe samenwerking met SC Emmeloord. Het toernooi
is voor de voetballende jeugd van alle basisscholen in Noordoostpolder. In de pauze van het toernooi
verzorgt de politie een demonstratie met diensthonden op het hoofdveld. Ieder jaar trekt het toernooi
veel publiek, zoals ouders en schoolvriendjes. Kortom een zeer succesvol evenement. Op de foto Jan
Uenk (links) van de politie en Henk de Graaf van SC Emmeloord, die beiden al vele jaren verantwoorde-
lijk zijn voor de organisatie. 
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De kaderleden van de verschillende commissies. Van links naar rechts: Bé Straat, Ben van Ewijk, Frans de Munnik, Guus van Ham,

Johan Sloterwijk, Pieter-Mark Draaijer, Jan Dierkx, Rob Nugter, Jurgen van het Erve, Marga van Zutphen, Cees Deijkers, Henk Cristians

en Irene van Beek. Op de foto ontbreken Sylvia Nugter, Piet van Beek, Wim van het Erve, Robbert de Grauw en Henk de Graaf.

U ziet ze altijd voorin de Grasmat
staan, een hele rij namen onder
elkaar. Maar kent u bij iedere naam
het juiste gezicht? Weet u 
bijvoorbeeld wie de drijvende krach-
ten van de seniorencommissie zijn?
Op deze pagina vindt u het antwoord!

DE GEZICHTEN VAN PAGINA 3

De bestuursleden van SC Emmeloord. Van links naar rechts:

Benny van Limbeek, Kees Verhagen, Iwan van het Erve, Alie

Croezen, Henk Smit, Arie Vink en Folkert Poiësz.



MOHAMMED KHOUAKHI IN 
DIENST BIJ SC EMMELOORD

1 februari 2001 is een gedenkwaardige dag in het bestaan van
Sportclub Emmeloord. Mohammed Khouakhi trad toen fulltime in

dienst bij de club. 
In het kader van een werkgelegenheidsregeling is samen met de
gemeente Noordoostpolder de arbeidsovereenkomst tot stand
gekomen. Mohammed houdt zich bezig met allerlei schoonmaak-
en onderhoudswerkzaamheden, ruimt veel rommel op, assisteert
bij het ophalen van oud papier en verricht diverse hand- en span-
diensten. Ondertussen werkt Mohammed op deze basis al weer
drie jaar bij SC Emmeloord.
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‘Appie’ Lageveen:
trouwste fan SCE
De in 1932 in Friesland geboren
Albert Lageveen kwam in1954 naar
de Noordoostpolder. Hij werd al snel
lid van SC Emmeloord en ‘haalde’ als
voetballer het 3e team. Na zijn actie-
ve periode werd Albert supporter
van zijn club. Elke zaterdag en zon-
dag is hij te vinden op ‘De Boskamp’
of zoals hij het zelf zegt: “Als ik er
niet ben, gaan de wedstrijden niet
door.”

DE JUBILEUMCOMMISSIE
Een besluit om een 60- jarig Jubileumfeest te houden is vrij snel
genomen, maar de organisatie van zo’n groot feest voor de hele

vereniging is ‘andere koek’. 
Het bestuur heeft gelukkig een aantal mensen met grote betrok-
kenheid bij SCE bereid gevonden deze omvangrijke klus op zich
te nemen. De jubileumcommissie is samengesteld uit Peter van
Campen, Ineke Willemsen, Peter Blauw, Arie van der Burg,Thijs
Jippes, Foort Minnaard, Fred Offringa en Folkert Poiësz. Begin
2003 is deze commissie met haar werkzaamheden gestart. Op
deze foto’s zijn de leden van de jubileumcommissie ‘geportret-
teerd’ door voorzitter Peter.
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Peter van Campen, voorzitter Ineke Willemsen, secretaresse

Peter Blauw, sponsoring Arie van der Burg, PR-zaken ca.

Fred Offringa, feestactiviteiten Folkert Poiësz, representatieThijs Jippes, voetbalactiviteiten Foort Minnaard, penningmeester



’94-’95 SC Emmeloord 4 ’95-’96 SC Emmeloord A1

Alexander Kooijman springt

’95-’96 SC Emmeloord 2

’99-’00 SC Emmeloord Zat.1 ’97-’98 SC Emmeloord C1
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’95-’96 SC Emmeloord 3 ’95-’96 SC Emmeloord 1

’94-’95 SC Emmeloord D2 ’95-’96 SC Emmeloord Pupillen

Jeroen de Munnik en Gerold de Jonge ’96-’97 SC Emmeloord A2
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’98-’99 SC Emmeloord F1 ’98-’99 SC Emmeloord E1

’98-’99 SC Emmeloord C2

’99-’00 SC Emmeloord 5

’99-’00 SC Emmeloord E2 Marcel Tiemens redt
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’99-’00 SC Emmeloord 6 Bart Brugge volleert

’01-’02 SC Emmeloord TCN ’02-’03 SC Emmeloord meisjes

’96-’97 Oud SC Emmeloord - Oud Flevo Boys
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@ THE FUTURE 9160 JAAR SCE
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Lange Nering 36 Emmeloord

Kijk voor meer informatie op:
www.bakkersland.nl

HEMA
Emmeloord

Lange Nering 54    Tel : 0527- 614412

Havenstraat 1
8304 AG Emmeloord
Postbus 1044
8300 BA Emmeloord
Tel. 0527-697722
Fax 0527-697805
www.velas.nl

Staalkonstrukties

Hekwerken

Stalen trappen

DIT JUBILEUMBOEK WERD MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR DE VOLGENDE BEDRIJVEN:

WONINGTEXTIEL
Lange Nering 114, 8302 EG Emmeloord

Tel.: 0527-699240
Fax: 0527-620365

E-mail: van.os.woningtextiel@planet.nl
www.vanoswoningtextiel.nl

Uw woninginrichter in het centrum
van Emmeloord

Lange Nering 192b
8302 EZ Emmeloord
Tel. 0527-612319

Voor de lekkerste haring, lekkerbekjes, fijne
gekruide kibbeling, salades, verse vis,

feestschotels, afhaalmenu’s.

Maar ook om een plate 
bij ons te eten!
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Zonder zorgen op reis!
tel. 0321-336239 • fax 0321-336285

www.marionreizen.nl

Van groot tot klein: prima kwaliteit en 
perfecte service!

SPONSORING 9360 JAAR SCE

De ING Bank feliciteert 
Sportclub Emmeloord met het 60-jarig jubileum.

GE F E L I C I T E E R D!

Beursstraat 16, 8300 AA Emmeloord. Tel. 0800-7011

Potplantenkwekerij
Enserweg 26 A, 8307 PM ENS. Tel. 0527-253601



Produktieweg 12, Emmeloord. Telefoon: 0527-698131.
Na 18.00 uur: 06-29565639.

OFFICIEEL OPEL DEALER VOOR DE 
NOORDOOSTPOLDER EN URK

steunt het jubileum

van SC Emmeloord!

Voor de verkoop van uw boerderij,
kijk op www.burogrondzaken.nl

of bel voor inlichtingen

Louis W.J. Borm 
Tel.: 0527-615511 

Jaap Naaktgeboren
Tel.: 0527-271335
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De beste en goedkoopste!
Constructieweg 8 / 8305 AA  Emmeloord

tel.: 0527-636666 / fax: 0527-636667 / Email: info@itccomp.nl



SINKE
makelaardij o.g. assurantiën
financiële dienstverlening

vestigingen in:
Emmeloord
Dronten
Lelystad
Vollenhove

Sinke Emmeloord
De Deel 22
Postbus 81
8300 AB Emmeloord
Tel. 0527 616551
Fax 0527 612364
info@sinkebv.nl
www.sinkebv.nl

LANGE NERING 2 •  8302 EC EMMELOORD •  TEL: 0527-621371

1 UUR DIGITALE FOTOSERVICE

Foto Martin Tank • Lange Nering 102 • 8302 EG Emmeloord

SPONSORING 9560 JAAR SCE

CLUB 
VAN HONDERD

• STUKADOORSWERKZAAMHEDEN
VOOR WAND EN PLAFOND

• SIERPLEISTERS

• DIVERSE SPUITTECHNIEKEN:
O.A. SPACKSPUITEN

VOOR PROJECT, BEDRIJF 
& PARTICULIER

VOLENDAMSTRAAT 43 - EMMELOORD - TEL. 0527-620905 OF 06-53752131

Lange Nering 26 A • Emmeloord • tel.: 0527-619162

Lange Nering 126

Emmeloord

Tel. 0527-619191

www.thebottom.nl
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Colofon
“SC EMMELOORD - 60 JAAR VOETBAL IN
NOORDOOSTPOLDER” is een uitgave van
voetbalvereniging SC Emmeloord ter ere
van het 60-jarig jubileum op 22 mei 2004.

REDACTIE: 
Yde Bosman, Arie van der Burg, Erik Dijk,
Ben Helmink en Jeroen de Munnik

ARCHIEF- EN FOTOMATERIAAL:
Guus Kroes-Avis, Tjibbe Visser, Kees
Kleefstra, Anne Tinge, Bé Straat, Jan de
Wilde, Jan de Munnik, Jacob Hof, Albert
Schilder, Thijs Jippes, Henk de Nekker,
Hein Pragt, Ben Helmink, Han Schrijvers,
Bert Janmaat, Rinus Sloterwijk, Willy
Dieterman, Janny Draaisma, Peter van
Campen en Gemeente Noordoostpolder.

FOTOMATERIAAL o.a.: 
Hans Veenhuis, Vedapress, Hans Willemsen

TEKSTBIJDRAGEN: 
Dirk Bosman, Peter Dekkers, 
Rick van der Est en de redactieleden

ADVISEUR: 
Huib van der Wal

GRAFISCH ONTWERP EN LAY-OUT: 
Erik Dijk

DRUK: 
GBU - grafici, Urk

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van SC Emmeloord voetbal heeft de jubile-
umcommissie besloten een jubileumboek uit te brengen. Op verzoek van deze com-
missie hebben wij in september 2003 de redactie gevormd voor de uitvoering van

deze uitdagende en tijdrovende klus. Hiervoor moet je sterk betrokken zijn bij het wel en
wee van SC Emmeloord en bereid zijn veel tijd en energie in deze klus te steken.

Wij zijn gestart met intensief speurwerk naar materiaal om de 60-jarige geschiedenis van
Sportclub Emmeloord goed in beeld te kunnen brengen.We hebben getracht in dit boek
met name de aspecten van de voetbalgeschiedenis van onze vereniging te belichten.Voor

een aantrekkelijke leesbaarheid
en vormgeving van het boek is
gekozen voor het weergeven
van zoveel mogelijk korte
items. We hebben keuzes moe-
ten maken uit de vele onder-
werpen en uit een grote hoe-
veelheid materiaal dat door
veel personen beschikbaar is
gesteld.

Daarnaast hebben we als rode
draad per periode van tien jaar
een verhaal door mensen laten
vertellen, die in die periode een
kenmerkende rol hebben
gespeeld in onze vereniging.

Elk interview hebben we laten volgen door allerlei opmerkelijke gebeurtenissen en spor-
tieve hoogtepunten (en soms ook dieptepunten) uit die betreffende periode.

Wij zijn veel personen die meegewerkt hebben aan dit boek, in welke vorm ook, dank
verschuldigd. Zonder de medewerking van deze personen zou dit boek niet tot stand
zijn gekomen.

We hebben in een goede sfeer en met veel plezier aan dit jubileumboek gewerkt, waar-
bij wij er achter zijn gekomen dat de geschiedenis van SC Emmeloord zowel boeiend als
uniek is.

De redactie: Arie van der Burg,Yde Bosman, Jeroen de Munnik, Erik Dijk, Ben Helmink

Emmeloord, april 2004.

Verantwoording redactie





Sportclub Emmeloord. Opgericht op 22 mei 1944 in de kale, nieuw in te rich-
ten Noordoostpolder.Voetbal was een manier van ontspanning voor de mensen
die met hard werken overdag de polder een eigen gezicht gaven. Sportclub
Emmeloord was tot halverwege de jaren negentig een omni-vereniging met
onder meer voetbal, korfbal, gymnastiek, handbal en volleybal. De afdeling voet-
bal ging na de splitsing van de omni-vereniging zelfstandig verder en bestaat nu
in mei 2004 60 jaar. Daarmee is het, samen met de andere afgesplitste afdelin-
gen, de oudste vereniging in Noordoostpolder. In dit boek wordt de historie van
Sportclub Emmeloord voetbal belicht door per periode van 10 jaar terug te blik-
ken op verschillende gebeurtenissen in die jaren, zowel in het veld als buiten het
veld. Ook kijken direct betrokken personen terug op de verschillende facetten
die de voetbalvereniging bijzonder maken.

1951 1982 2000




