Laatst bijgewerkt: 1 juni 2015

Vertel je klasgenootjes over SC Cambuur! Met dit spreekbeurtpakket heb je heel veel informatie om te
gebruiken voor je spreukbeurt. Camigo helpt jou graag met je spreekbeurt over SC Cambuur.
Heel veel succes!
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SC Cambuur is een Nederlandse voetbalclub.
SC Cambuur is een BVO, dat betekent: Betaald Voetbal Organisatie.
In 1964 werd Cambuur-Leeuwarden als professionele club opgericht ter
vervanging van het naar de amateurs teruggekeerde VV Leeuwarden.
De initiatiefnemer om een nieuwe club te stichten was Sietse Westra,
die van 1964 tot 1969 manager van de club was.

Afbeelding 1. Logo SC Cambuur

Al meteen in het eerste jaar wist Cambuur-Leeuwarden van de Tweede
naar de Eerste Divisie te promoveren. Vervolgens bleef Cambuur meer
dan 25 jaar in de Eerste Divisie. In 1992 werd het kampioensschap
behaald, en op die manier promoveerde Cambuur-Leeuwarden naar de
Eredivisie. In 1994 volgde degradatie en kwam Cambuur-Leeuwarden
weer in de Jupiler League.

In 1998 promoveerde Cambuur-Leeuwarden via de nacompetitie weer naar de Eredivisie. Ook ditmaal
degradeerde de club na twee jaar weer naar de Jupiler League.
In het seizoen 2011/2012 ging SC Cambuur voor het vierde jaar op rij de Jupiler Play-Offs in. Maar
helaas werd de promotie niet gehaald.

2012/2013 is een seizoen geworden om nooit meer te vergeten. SC Cambuur heeft de laatste jaren
steeds bovenin gedraaid, maar ze hebben net geen promotie kunnen behalen. Nu is het anders. SC
Cambuur speelt wederom een rol van betekenis, maar komt net niet als koploper uit de bus. Tot.. de
allerlaatste wedstrijd op 3 mei 2013. SC Cambuur wordt voor de derde keer in de clubgeschiedenis
kampioen. Wat een ontlading in Leeuwarden, wat een feest. Zeven wedstrijden op rij gewonnen en als
beloning de schaal van de KNVB. Die avond in het Cambuur Stadion volgden duizenden supporters de
ontknoping op een groot scherm. De huldiging op 6 mei onder de Oldehove werd een ware happening
met elf- tot twaalfduizend mensen voor het podium. Wat een sfeer, wat een club! Hier had iedereen
met een geel-blauw hart jaren op gewacht.

De bewoonde omgeving waar vroeger het kasteel van de Cammingha familie stond noemde men
Camminghaburg (Camminghaburg stond iets ten westen van het tegenwoordige Cambuurplein).
De Cammingha familie was een oude Friese adellijke familie, die het in
de Middeleeuwen in Leeuwarden voor het zeggen had. De Cammingha
familie werden al omstreeks het jaar 1200 genoemd en blijken daarna de
machtigste familie te zijn, in het bewoonde gebied dat later Leeuwarden
vormt.
In 1933 zijn ze begonnen met de bouw van het stadion. In 1936 was het
stadion af en werd het geopend door de burgemeester, Jonkheer
Meester van Beijma. Later is het stadion nog vaak verbouwd.
Afbeelding 2. Schilderij van Rienk
van Cammingha uit 1552

Tussen het seizoen 2002/2003 en 2003/2004 is het grasveld vervangen
door een kunstgrasveld.

Afbeelding 3. Het wapen van familie Cammingha

Afbeelding 4. Tekening van Camminghaburg uit 1782

Het thuistenue van SC Cambuur bestaat uit een geel shirt, een blauwe broek en witte kousen.
Thuiswedstrijden worden gespeeld in het Cambuur Stadion.
Het uittenue van SC Cambuur bestaat uit een blauw shirt met een gele streep, een gele broek en gele
kousen.
Er zijn verschillende tenues voor de thuis- en uitwedstrijden om te voorkomen dat er twee elftallen in
hetzelfde tenue spelen.

Afbeelding 5. Het thuistenue

Afbeelding 6. Het uittenue

De Eredivisie is het hoogste voetbalniveau in Nederland in de betaalde mannencompetitie. In de
Eredivisie wordt gestreden om het landskampioenschap betaald voetbal.

Afbeelding 7. Logo Eredivisie

De Eredivisie telt achttien clubs. De competitie start in de loop van
de maand augustus en eindigt meestal in de maand mei. Waarbij in
januari een winterstop gehouden wordt. De volgorde waarop de
positie op de ranglijst wordt bepaald, hangt af van het aantal
wedstrijdpunten, het aantal verliespunten en het aantal gemaakte
doelpunten. Wanneer aan het eind van het seizoen teams gelijk
staan, eindigen deze gelijk op de ranglijst.

De nummer achttien in de eindstand degradeert rechtstreeks naar de Eerste Divisie, terwijl de winnaar
van de Eerste Divisie de opengevallen plaats inneemt. De nummers zestien en zeventien moeten via
een play-off met clubs uit de Eerste Divisie proberen zich te handhaven in de Eredivisie. Eredivisieclubs
handhaven zich als ze twee play-offs winnen. Elke ronde bestaat uit een thuis- en een uitwedstrijd.
De winnaar van de Eredivisie is de kampioen betaald voetbal van Nederland. Als landskampioen mag
die club ook deelnemen aan de Champions League.
Elk seizoen doet SC Cambuur ook mee aan het KNVB-beker
toernooi. Deze beker heeft SC Cambuur helaas nog nooit
gewonnen. Dit toernooi wordt gespeeld volgens het knockoutsysteem. Dat betekent dat als een club verliest, deze dan
direct uit het toernooi ligt.
Afbeelding 8. Logo KNVB beker en
de KNVB beker

Als supporter wil je niks missen van je favoriete club. SC Cambuur is
daarom op allerlei soorten media te vinden, zodat je altijd op de
hoogte bent. Op de website, Twitter en Facebook vind je alle
nieuwtjes!
SC Cambuur website

www.cambuur.nl

SC Cambuur Twitter

www.twitter.com/SCCambuurLwd

SC Cambuur Facebook

www.facebook.com/sccambuur

SC CambuurTV

SC CambuurTV neemt je mee in de wereld van SC Cambuur. Met veel
interviews, samenvattingen van de wedstrijden en andere leuke
verslagen weet je precies wat er speelt bij de club.

SC Cambuur YouTube-kanaal

SC CambuurTV kun je bekijken via: www.youtube.com/SCCambuurTV

SC Cambuur App

Download de SC Cambuur App op je telefoon en tablet!

Afbeelding 9. Het YouTube-kanaal van SC Cambuur

Dit is het eerste elftal van SC Cambuur van seizoen 2014/2015:

Afbeelding 10. Foto eerste elftal seizoen 2014/2015

Achterste rij v.l.n.r.: Emile Rozendal, Etiënne Reijnen, Ron Janzen, Michiel Hemmen, Martijn Barto,
Vytautas Andriuškevičius, Mart Dijkstra, Calvin Mac-Intosch, Damiano Schet, Bob Schepers, Sebastian
Steblecki en Peter Drijver.
Middelste rij v.l.n.r.: Rob Propsma, Bartholomew Ogbeche, Wout Droste, Mohamed El Makrini, Albert
Rusnák, Jurjan Wouda, Leonard Nienhuis, Harm Zeinstra, Marlon Pereira, Furdjel Narsingh, Daniël de
Ridder, Donovan Slijngard en Coen van Welij.
Voorste rij v.l.n.r.: Christiaan Hofstra, Lucas Bijker, Oebele Schokker, Dejan Meleg, Jan Bruin, Arne Slot,
Henk de Jong, Sandor van der Heide, Rene Grotenhuis, Jeroen van Os, Berend Schootstra, Erik Bakker,
Sander van de Streek en Siep Lijzinga.

Het Cambuur Stadion heeft een capaciteit van
10.250 bezoekers. Maar het stadion biedt
meer dan voetbalwedstrijden alleen. Het
Cambuur Stadion beschikt over de volgende
zalen:






Business Club
Business Lounge
Restaurant
Spelershome
Leyten Comfort Gallery

Deze ruimtes kunnen gehuurd worden. Dit
wordt regelmatig gedaan door bedrijven voor
bijvoorbeeld een vergadering, receptie of
personeelsfeest.
Op de eerste etage is de Business Club, de Business Lounge en
het spelershome. De Leyten Comfort Gallery is op de tweede
etage. Alle ruimtes zijn, met uitzondering van de Leyten
Comfort Gallery, te bereiken met zowel de trap als de lift.

Afbeelding 11. Plattegrond Cambuur Stadion

SC Cambuur heeft een eigen maatschappelijke stichting: Cambuur Verbindt.
Deze stichting voert maatschappelijke projecten uit. Maatschappelijke projecten
zijn dingen die SC Cambuur organiseert voor de maatschappij. Dus voor mensen
of kinderen in de regio. Cambuur Verbindt richt zich op de Leeuwarder wijken
‘De Vrijheidswijk’ en ‘Bilgaard’.
De stichting ‘Cambuur Verbindt’ richt zich op drie onderwerpen, dit zijn:






Gezondheid
SC Cambuur vindt het belangrijk om iedereen bewust te maken van het Afbeelding 12. Logo
Cambuur Verbindt
nut van voldoende beweging en gezonde voeding
Talentontwikkeling
SC Cambuur vindt dat iedereen talent heeft en iedereen het verdient om zijn talent te
ontwikkelen!
Integratie & Leefbaarheid
SC Cambuur vindt het belangrijk om mensen verder te helpen in de maatschappij

Afbeelding 13. Kinderen van het Fonds Gehandicaptensport en de SC Cambuur OldStars

SC Cambuur heeft ook een kidsclub.
Als je lid wordt ontvang je een superleuk SC Cambuur Verrassingspakket, met allemaal leuke
spulletjes. Verder krijg je een KidsClub SC Cambuurkaart, waarmee je aan je vriendjes en
vriendinnetjes kunt laten zien dat je lid bent. Met deze pas krijg je ook nog eens 10% korting op
spullen uit de SC Cambuur Fanshop, bij een wedstrijddag. Drie keer per jaar ploft bij jou het KidsClub
Magazine op de deurmat. Je vindt daarin mooie foto’s, interviews met spelers en een grote poster die
je op je kamer kunt hangen!
Ook mag je meedoen aan allemaal activiteiten. Zo mag je een middag met de spelers praten, komt
Sinterklaas elk jaar langs in het Cambuur Stadion voor jou en doen we nog veel meer leuke dingen.
Kijk maar eens op de website www.kidsclubcambuur.nl!

Afbeelding 14. Foto's van activiteiten van de KidsClub

