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Spreekbeurt over SC Cambuur 

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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1. De oprichting 
SC Cambuur is een Nederlandse voetbalclub.  

SC Cambuur is een BVO, dat betekent: Betaald Voetbal Organisatie.   

In 1964 werd SC Cambuur 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. 

Al meteen in het eerste jaar wist SC Cambuur van de Tweede naar de 

Eerste Divisie te promoveren. Vervolgens bleef SC Cambuur meer dan 

25 jaar in de Eerste Divisie. In 1992 werd het kampioenschap behaald, 

en op die manier promoveerde SC Cambuur naar de Eredivisie. In 1994 

volgde degradatie en kwam SC Cambuur weer in de Eerste divisie.  

In 1998 promoveerde SC Cambuur via de nacompetitie weer naar de 

Eredivisie. Ook ditmaal degradeerde de club na twee jaar weer naar de Eerste divisie.  

In het seizoen 2011/2012 ging SC Cambuur voor het vierde jaar op rij de Eerste divisie Play-Offs in. 

Maar helaas werd de promotie niet gehaald. 

2. Een korte geschiedenis 
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 3. Het wapen van familie Cammingha Afbeelding 4. Tekening van Camminghaburg uit 1782 

Afbeelding 1. Logo SC Cambuur 

Afbeelding 2. Schilderij van Rienk 
van Cammingha uit 1552 
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3. Kleding 
Het thuistenue van SC Cambuur bestaat uit een blauw/geel shirt, een blauwe broek en gele kousen. 

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in het Cambuur Stadion. 

Het uittenue van SC Cambuur bestaat uit een donker blauw shirt met geel/blauwe rook wolken op de 

borst, een donker blauw broek en donker blauwe 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 
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4. Kampioenschap 
2012/2013 is een seizoen geworden om nooit meer te 

vergeten. SC Cambuur heeft de laatste jaren steeds bovenin 

mee gedraaid, maar ze hebben net geen promotie kunnen 

behalen. In seizoen 2012/2013 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 tweede 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.  

2020/2021 is wederom een seizoen geworden om nooit meer te vergeten. SC Cambuur heeft de 

laatste jaren steeds bovenin meegedraaid, maar ze hebben geen promotie kunnen behalen. In het 

seizoen 2019/2020 waren ze er dichtbij. Na 29 van de 38 wedstrijden werd de competitie stilgelegd 

door de corona pandemie. Ze hebben het verloren seizoen niet kunnen redden na een aangespannen 

rechtszaak. Dus in het seizoen 2020/2021 ging de ploeg van Henk de Jong weer voor de koppositie. Na 

38 wedstrijden stonden ze met 92 punten bovenaan en dus kampioen. Na de gewonnen wedstrijd 

tegen NAC 3-2 was het dan eindelijk feest. Cambuur is terug in de Eredivisie. Voor de derde keer in de 

clubgeschiedenis is Cambuur kampioen geworden. 

5. Records 

In het seizoen 2014/2015 brak Cambuur onder leiding van hoofdtrainer Henk de Jong vele 

clubrecords. Dit seizoen was het meest succesvolle seizoen uit de clubhistorie van SC Cambuur. 

Cambuur eindigde op een 12e plaats in de Eredivisie! Dat deed het met 11 zeges, 41 punten en 46 

doelpunten. Allemaal records die werden verbroken in dit prachtige jaar voetbal! 

6. Degradatie 
Na het zo succesvolle seizoen in 2014/2015 ging het in het seizoen 2015/2016 sportief gezien een stuk 

minder goed met SC Cambuur. Lange tijd leek het er op dat Cambuur de play-offs om 

promotie/degradatie moest gaan spelen. Play-off wedstrijden zijn wedstrijden die aan het einde van 

seizoen worden gespeeld om te bepalen wie het volgende seizoen in de Eredivisie mogen spelen. 

Toen De Graafschap- de concurrent op dat moment- meer punten pakte dan Cambuur leek degradatie 

naar de Eerste divisie wel heel dicht bij te komen. Op 1 mei 2016, bijna 3 jaar na de promotie van 

Cambuur naar hoogste niveau, werd het lot bezegeld. Na een 6-2 nederlaag tegen PSV uit Eindhoven 

was degradatie een feit. Cambuur speelt vanaf het seizoen 2016/2017 weer in de Eerste divisie.   

 

 

 

Afbeelding 7: duizenden supporters bij de 

huldiging na het behalen van het kampioenschap. 
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7. De halve finale van de KNVB Beker 
Na een teleurstellend seizoen in de Eredivisie speelt Cambuur sinds het seizoen 2016/2017 dus weer 

in de Eerste divisie. Naast dat Cambuur deelneemt aan de competitie spelen ze 

ook elk jaar mee in de KNVB Beker, het officiële bekertoernooi voor clubs uit 

Nederland. Het bekertoernooi van het seizoen 2016/2017 is er één om nooit te 

vergeten! Op 20 september 2016 startte Cambuur het bekertoernooi tegen 

amateurvereniging FC Rijnvogels. Cambuur won nipt met 0-1 en mocht het 

daarom in de 2e ronde van het toernooi opnemen tegen TEC, ook een 

amateurvereniging. Wederom een overwinning voor onze mannen! Cambuur 

won namelijk met 0-4. In de 3e ronde van het toernooi kwam Ajax op bezoek. De club uit Amsterdam 

stond op dat moment 2e in de Eredivisie. Er werd met 2-1 gewonnen van Ajax! Door 2 doelpunten van 

Martijn Barto bekerde Cambuur wederom verder. Voor de 3e keer in de clubhistorie in de kwartfinale 

van beker! De laatste keer (2015) werd Cambuur uitgeschakeld door PEC Zwolle. Na de loting voor de 

kwartfinale bleek FC Utrecht de volgende tegenstander. Na 90 minuten voetballen stond het 2-2. In de 

beker betekent dat bij een gelijke stand een verlenging volgt, 2x15 minuten doorspelen. Na deze 

verlenging stond de 2-2 nog altijd op het scorebord. Om de wedstrijd te beslissen worden er in de 

Beker dan penalty’s genomen. Cambuur won de penalty-reeks met 4-5 en mocht zich zo voor het 

eerst in de clubhistorie op gaan maken voor de halve finale van de beker! Op 2 maart 2017 reisden 

zo’n 1100 supporters achter het team aan naar Alkmaar (AZ) om te kijken of Cambuur de finale zou 

gaan halen. Ze voetbalden een hele wedstrijd, verlenging en uiteindelijk moesten ze ook nog penalty’s 

nemen. Uiteindelijk verloor SC Cambuur, maar heel Leeuwarden was trots op de selectie. 

Een jaar later kon SC Cambuur het kunstje bijna herhalen. Helaas lukte dat net niet. In de eerste ronde 

werd gewonnen van Helmond Sport en in de tweede ronde was SC Cambuur de baas over FC Den 

Bosch. Ook de derde ronde werd overleeft door een simpele 3-0 thuisoverwinning op 

amateurvereniging GVVV uit Veenendaal. Voor de kwartfinale kwam FC Twente uit de koker tijdens de 

loting. Ondanks een sterk begin, met in de rust zelfs een 0-1 voorsprong kon SC Cambuur niet winnen. 

Het werd uiteindelijk 3-1 voor FC Twente. 

In 2019 heeft SC Cambuur het op mogen nemen tegen Feyenoord. Het was een ontzettend mooie 

wedstrijd die met eer verloren is. Cambuur verloor met 1-2, Maulun had in de 74ste minuut gescoord. 

Ondanks het verlies was dit een wedstrijd om niet te vergeten! 

 

 
 

 
 

 

de KNVB beker. 
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8. SC Cambuur media 
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, Facebook, Instagram, YouTube 

(SCCambuurTV) en TikTok 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 Cambuur Instagram                www.instagram.com/sccambuurlwd  

SC Cambuur TV SC Cambuur TV neemt je mee in de wereld van SC Cambuur. Met veel 

interviews en andere leuke verslagen weet je precies wat er speelt bij 

de club. SC Cambuur TV kun je bekijken via het YouTube-kanaal van SC 

Cambuur: www.youtube.com/SCCambuurTV  

SC Cambuur TikTok www.tiktok.com/@sccambuurofficieel 

SC Cambuur App  Download de SC Cambuur App op je telefoon en tablet!  

http://www.cambuur.nl/
http://www.twitter.com/SCCambuurLwd
http://www.facebook.com/sccambuur
http://www.instagram.com/sccambuurlwd
http://www.youtube.com/SCCambuurTV
http://www.tiktok.com/@sccambuurofficieel
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9. Het eerste elftal 

 

Dit is het eerste elftal van SC Cambuur van het seizoen 2021/2022: 

Afbeelding 8. Foto eerste elftal seizoen 2021/2022 

Achterste rij van links naar rechts: Foeke Komans (teammanager), Calvin Mac-Intosch, Mees 

Hoedemakers, Marco Tol, Erik Schouten, Pieter Bos, Sonny Stevens, Brett Minnema, Stefan Deuling, 

Jhondly van der Meer, Tom Boere, Sam Hendriks en Kevin Koster (fysiotherapeut) 

Middelste rij van links naar rechts: Peter Drijver (teammanager), Jamie Jacobs, Alex Bangura, 

Roberts Uldriķis, Daan Ganzinga (fysiek trainer), Nicky Boonstra (fysiek trainer), Peter van der Vlag 

(keeperstrainer), Harvey Bischop (fysiotherapeut), Maxim Gullit, Doke Schmidt, Mitchel Paulissen en 

Antje Tardy (verzorgster) 

Voorste rij van links naar rechts: Paul Jansen (materiaalman), Jasper ter Heide, Nick Doodeman, 

Robin Maulun, David Sambissa, Pascal Bosschaart (assistent-trainer), Henk de Jong (hoofdtrainer), 

Martijn Barto (assistent-trainer), Filip Krastev, Michael Breij, Issa Kallon, Tamás Kiss en Dirk Steensma 

(verzorger) 
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10. Het stadion 

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

▪ Verkley Business Club 

▪ Reisburo Internoord Business Lounge 

▪ Airpress Conform Gallery (restaurant) 

▪ Spelershome 

 
Deze ruimtes kunnen gehuurd worden. Dit 
wordt regelmatig gedaan door bedrijven voor 
bijvoorbeeld een vergadering, receptie of 
personeelsfeest. 

Op de eerste etage is de Verkley Business Club, 
de Reisburo Internoord Business Lounge en het Spelershome. De 
Airpress Comfort Gallery is op de tweede etage. Alle ruimtes zijn, met uitzondering van het bovenste 
gedeelte van de Airpress Comfort Gallery, te bereiken met zowel de trap als de lift. 

In de eerste maanden van 2022 wil SC Cambuur beginnen te bouwen aan een nieuw stadion bij het 
WTC-complex. In de zomer van 2023 moet het stadion speelklaar zijn. 

 

 

 

 

 
                                                                                                             Afbeelding 10. Blauwdruk nieuw Cambuur Stadion 

 

 

 
 

Afbeelding 9. Plattegrond Cambuur Stadion 
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11. Maatschappelijke stichting 

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.  

De stichting Cambuur Verbindt richt zich op drie onderwerpen, dit zijn: 

▪ Gezondheid  

→SC Cambuur vindt het belangrijk om iedereen bewust te maken van het 
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 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cambuur Verbindt 

Afbeelding 11. Het zwaaidoek van Cambuur Verbindt, dat 
voor iedere thuiswedstrijd op het veld ligt 

Afbeelding 12. Foto’s van de projecten van Cambuur 

Verbindt 
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12. KidsClub Cambuur 

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 Clubkaart, waarmee je aan je vriendjes en vriendinnetjes kunt laten zien 
dat je lid bent. Met deze pas kun je ook nog eens online kaarten bestellen voor thuiswedstrijden van 
SC Cambuur. Vier keer per jaar ploft bij leden het KidsClub Magazine op de deurmat. Je vindt daarin 
mooie foto’s, interviews met spelers en een mooie 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 en doen ze nog veel meer leuke dingen. 

Kijk maar eens op de website www.kidsclubcambuur.nl!  

  

Afbeelding 12. Foto's van activiteiten van de KidsClub 

 

 

 

http://www.kidsclubcambuur.nl/
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