
SUPPORTER VAN DE 
JEUGDOPLEIDING
VAN SC CAMBUUR



SC Cambuur is een warme, sympathieke volksclub waar iedereen zich 
thuis voelt. Een ‘avondje Cambuur’ staat garant voor een avond vol 
passie, strijdlust en emotie. Maar SC Cambuur is ook een ambitieuze 
club. Terecht ook, want het DNA van de club is in vele opzichten uniek. 
Dit geldt zeker ook voor de Jeugdopleiding. Waarbij de ambitie aanwezig 
is om de komende jaren door te groeien naar een opleiding die 
structureel spelers aflevert aan het eerste elftal.

Vanaf het seizoen 2016/2017 heeft SC Cambuur weer een volledig 
eigen Jeugdopleiding in Leeuwarden en na vele ontwikkelingen en 
gemaakte stappen mochten tijdens het seizoen 2020/2021 de eerste 
eigen opgeleide jeugdspelers ruiken aan het ‘echte’ werk en hebben vier 
spelers hun officiële debuut gemaakt! In het seizoen 2021/2022 werd 
hier een vervolg aangegeven met het eerste basisdebuut tijdens een 
Eredivisiewedstrijd van een eigen jeugdspeler. Om ervoor te zorgen dat 
het hier niet bij blijft en de aankomende jaren steeds meer jeugdspelers 
de stap naar het eerste kunnen maken, zetten we samen met alle 
betrokken de schouders eronder om deze ambitie waar te maken.

In onze leeromgeving staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind 
centraal. Wij bieden spelers en trainers een plek om tot maximale 
zelfontplooiing te komen, als voetballer en als mens. Spelers komen 
bij SC Cambuur in een veilige en warme omgeving, waar ze elke dag 
keihard werken om hun droom waar te maken.



Betrokken
•  Voorbeeldfunctie
•  Een club van en voor het volk
•  Samen met elkaar

Eigenzinnig
•  Eigen visie, speelstijl, verhaal en kritische houding
•  Niet laten afleiden
•  Oog voor innovatie 

Strijd
•  Het allerbeste uit jezelf halen
•  Gas geven tot de laatste minuut
•  Fouten voor elkaar oplossen

Trots
•  Je draagt de clubkleuren met borst vooruit
•  Energiek en met plezier

KERNWAARDEN



Missie
Het aanbieden van de meest optimale leeromgeving waarin 
jonge voetbaltalenten tot maximale zelfontplooiing komen, 
om de kans op het worden van beroepsvoetballer zo groot 

mogelijk te maken.

Visie
SC Cambuur biedt talentvolle spelers uit de eigen regio de kans 

om op een voor SC Cambuur herkenbare manier opgeleid te 
worden in een topsportklimaat waarin een 

topsportcultuur heerst.

Persoonlijke ontwikkeling
Naast de voetbalontwikkeling loopt als rode draad door 
onze opleiding de persoonlijke ontwikkeling van het kind. 

Hierin ontwikkelen kinderen vaardigheden die ook buiten het 
voetbalveld van waarde zijn, waarbij de volgende onderwerpen 

staan centraal in onze opleiding:

1. Zelfbeeld - 2. Assertiviteit - 3. Zelfvertrouwen
4. Zelfregulerend vermogen - 5. Discipline en investeren



De Jeugdopleiding van SC Cambuur wil investeren in een aantal 
belangrijke thema’s zoals trainingsmaterialen en -middelen, 
faciliteiten, ontwikkelen en opleiden van stafleden en (inter-)
nationale leerervaringen. 

Als Supporter van de SC Cambuur Jeugdopleiding investeer je in 
de toekomst van de club. Sinds de start van het sponsorconcept in 
het seizoen 2018/2019, heeft de Jeugdopleiding al veel met het 
opgehaalde sponsorgeld kunnen realiseren. 

Zo zijn er met  deze opbrengsten een nieuw camerasysteem 
voor video-analsyses aangeschaft, veel verschillende sporten 
(Judo, Survival, Atletiek, Boksen, Rugby, Squash) in het Athletic 
Skills project voor de onderbouw georganiseerd, interactieve 
zaaltrainingen voor de voetbalschool, opleidingen / cursussen 
voor vrijwilligers, tweede trainingssetje voor jeugdspelers en 
internationale reizen /wedstrijden gefinancieerd. 



*De bedragen zijn exclusief btw 
**Met uitzondering van topwedstrijden

Cultheld €500,- *
•  Vermelding op de website en Twitter @Cambuurjeugd
•  Vermelding op Sponsorbord Jeugdcomplex  & Businessclub 
 Cambuur Stadion
•  Eenmaal per seizoen voor vier personen een wedstrijdbezoek met   
 Business Club toegang **
•  Uitnodiging voor jaarlijkse jeugdsponsorbijeenkomst
•  Je ontvangt nieuwsbrieven over de Jeugdopleiding

Vedette €250,- *
•  Vermelding op de website en Twitter @CambuurJeugd
•  Vermelding op Sponsorbord Jeugdcomplex & Businessclub 
 Cambuur Stadion
•  Eenmaal per seizoen voor twee personen een wedstrijdbezoek **
•  Uitnodiging voor jaarlijkse jeugdsponsorbijeenkomst
•  Je ontvangt nieuwsbrieven over de Jeugdopleiding

Strijder €100,- *
•  Vermelding op de website en Twitter @CambuurJeugd
•  Vermelding op Sponsorbord Jeugdcomplex  & Businessclub 
 Cambuur Stadion
•  Uitnodiging voor jaarlijkse jeugdsponsorbijeenkomst
•  Je ontvangt nieuwsbrieven over de Jeugdopleiding

PAKKETTEN



Ben je enthousiast geraakt en zou je graag Supporter van onze 
Jeugdopleiding willen worden, meld je dan aan op: 
www.cambuur.nl/supporterjeugd.

Mocht je de SC Cambuur Jeugdopleiding anders of met meer 
willen ondersteunen en sponsoren dan kan dit natuurlijk ook! 
Stuur een mail naar jeugd@cambuur.nl en wij nemen contact 
met je op!

CONTACT

BUSINESSPARTNER

@CAMBUURJEUGD


