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voor de aftrap

sc Heerenveen – N.E.C.
13 februari 2022 belooft een speciale dag te worden in Heerenveen. Niet alleen omdat wij 
als fans de nieuwe aankopen mogen bewonderen in het Abe Lenstra stadion, maar ook in 
aanloop naar de laatste thuiswedstrijd die gespeeld gaat worden voordat de duizendste 
wedstrijd in de Eredivisie, uit tegen PSV, is bereikt. Het geluk staat aan Friese zijde, want 
precies bij deze gelegenheid mogen na lange tijd de supporters de tribunes weer betreden. 
Aan interim-trainer Ole Tobiasen de taak om na het verlies in Sittard scherpte in de ploeg te 
krijgen, want N.E.C. is zeker niet de minste ploeg die de Friezen kunnen treffen. De mannen 
uit Nijmegen staan één plekje boven ons op de ranglijst. Echter werd er vorige week vrijdag 
wel met 1-1 gelijkgespeeld in Zwolle en zullen ook zij gebrand zijn op een overwinning. 

De ontmoeting zal verder in het teken staan van 
twee spitsen. Beide teams hebben namelijk 
een nieuw wapen binnen de gelederen: Amin 
Sarr (Heerenveen) en Wilfried Bony (N.E.C.). 
Heerenveen wist Sarr, die in Zweden bekend 
staat als groot talent, naar verluidt voor 
ruim 2 miljoen te strikken. Tegen Fortuna 
Sittard maakte hij zijn debuut. Bony kennen 
we al van zijn periode in Arnhem. Bij Vitesse 
scoorde de krachtige spits maar liefst 42 keer 
in 65 officiële wedstrijden. Hij verraste in 
januari vriend en vijand door mee te trainen 
met het eerste elftal van de Nijmegenaren, 
de aartsrivaal van Vitesse. Na veel ophef 
tekende “Bonno” uiteindelijk toch echt een 
contract bij N.E.C., dat hem voor een half jaar 
vastlegde. In 2013 verdiende hij van Vitesse 
een transfer naar Swansea City, dat rond de 
zestien miljoen euro betaalde. Ook daar had 

Bony het op zijn heupen, waarna hij voor 32 
miljoen door werd verkocht aan Manchester 
City. Na dit ongelukkige huwelijk speelde de 
Ivoriaan later nog voor het Engelse Stoke City, 
wederom Swansea, Al-Arabi uit Qatar en Al-
Ittihad uit Saoedi-Arabië. Naar eigen zeggen 
wil Bony zijn carrière “nieuw leven inblazen”. 

Geschiedenis 
Tot heden ten dage wordt N.E.C. altijd als 
underdog gezien ten opzichte van de Friezen. 
De tegenstander van vandaag kende in het 
seizoen van 2007/08 haar beste eindresultaat. 
Door na 34 wedstrijden op een achtste plek 
te eindigen, wisten de mannen uit Nijmegen 
een ticket te bemachtigen voor de play-offs 
van de destijdse UEFA Cup. Dit deden ze door 
NAC Breda in een spectaculair tweeluik met 
7-0 te verslaan. De deelname aan de UEFA 
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Cup werd een daverend succes. De club werd 
derde in de groepsfase en bleef ook na de 
winterstop actief in Europa. Mario Been en de 
zijnen wonnen in de groep van respectievelijk 
Udinese en Spartak Moskou, van Tottenham 
Hotspur en Dinamo Zagreb werd wel 
verloren. Mede door de eerder genoemde 
overwinningen werd het N.E.C. gegund om 
ver te komen in het toernooi. Helaas bleek 
Hamburger SV, op dat moment de nummer 
5 van Duitsland, met 4-0 te sterk. Datzelfde 
jaar was ook Heerenveen actief in de UEFA 
Cup. Onder leiding van Jan de Jonge werden 
we kansloos laatste in de groepsfase, maar 
schreven we als club wel geschiedenis met 
het voor ons zo beroemde affiche tegen AC 
Milan. De wedstrijd eindigde, zoals bekend, in 
een 1-3 overwinning voor “I Rossoneri”. 

Transferperiode 
Ferry de Haan heeft flink zijn best gedaan op 
het gebied van in- en uitkomende transfers 
deze winter. Zo werden er maar liefst 
vijf spelers binnengehaald, en gingen er 
eveneens vijf spelers de deur uit. Van deze 

tien transfers zijn twee een beetje buiten de 
spotlights gevallen. Dat zijn die van Joaquin 
Fernández (in) en Runar Espejord (uit). 
Voor Fernández, die nog geen één officiële 
wedstrijd voor de eerste selectie speelde, 
moet nog een goede oplossing gevonden 
worden. Voor Espejord is het avontuur bij 
Heerenveen ten einde gekomen, hij vertrok 
naar Bodø/Glimt uit Noorwegen. Later in de 
transferperiode werd bekend dat ook Rodney 
Kongolo en Benjamin Nygren vertrokken uit 
Friesland. Volgens de Haan was er voor de 
twee jongvolwassenen geen ruimte meer in 
de selectie en was het vanuit oogpunt voor 
beide partijen beter om een andere club 
te zoeken. Kongolo vond zijn heil in Italië, 
bij het onbekende Cosenza Calcio. Nygren 
keerde terug naar Scandinavië. Aangezien 
beiden geen basisplek meer hadden is er 
voor hen geen directe vervanging gevonden. 
Deze vervanging moest wel gevonden worden 
voor het vertrek van de twee Veermannen: 
Henk en Joey. Zonder hen is het rendement 
binnen de ploeg zwaar gekelderd. Alle zeilen 
werden bijgezet om Amin Sarr en Thom Haye 

De laatste head to head
Za 6-8-2011 sc Heerenveen - N.E.C.  2-2
Zo 12-8-2012 sc Heerenveen - N.E.C.  0-2
Za 22-3-2014 sc Heerenveen - N.E.C.  2-2
Za 20-2-2016 sc Heerenveen - N.E.C.  1-1
Zo 14-5-2017 sc Heerenveen - N.E.C.  0-2

Za 16-3-2013 N.E.C. - sc Heerenveen  1-3
Vr 25-10-2013 N.E.C. - sc Heerenveen  2-1
Vr 18-9-2015 N.E.C. - sc Heerenveen  2-0
Za 20-8-2016 N.E.C. - sc Heerenveen  2-1
Za 6-11-2021 N.E.C. - sc Heerenveen  1-1
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naar Heerenveen te laten komen. Vooral NAC 
Breda, de ex-werkgever van Haye, zag hem 
het liefst niet weggaan. Zelf was dit wel zijn 
wens, en dus slaagde Heerenveen er toch in 
om hem een contract te laten ondertekenen. 
Naast deze spraakmakende transfers kwam 
er nog een speler binnen de ploeg. Sydney 
van Hooijdonk, die ook een verleden heeft 
in Breda, kwam op huurbasis over van het 
Italiaanse Bologna. Al met al is er dus genoeg 
energie en moeite geïnvesteerd om de tweede 
seizoenshelft met succes te laten verlopen, 
om vandaag te beginnen tegen N.E.C.. 

Wouter Buist

N.E.C.

ADRES
Stadionplein 1
6532 AJ Nijmegen

STADION
Goffertstadion
(12.500 plaatsen)

TECHNISCHE STAF 
Rogier Meijer Trainer / Coach
Ron de Groot Assistent-trainer
Stefan Maletić Assistent-trainer
Marco van Duin Keeperstrainer
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over het arrangement vindt u op www.foppefonds.nl/sc-heerenveen of informeer via info@foppefonds.nl
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Kroon leverworst
zit boordevol gezelligheid

Bij Nederlandse gezelligheid hoort leverworst. 
En dan kies je natuurlijk voor leverworsten van 
Kroon, want die zitten al 150 jaar boordevol 
gezelligheid. Lekker op brood, als tussen doortje of 
aan een prikkertje op een feestje. 

Zoek daarom in het koelvak van uw supermarkt 
naar een authentieke Kroon leverworst.

www.kroon-vleeswaren.nl info@kroon-vleeswaren.nl facebook.com/kroonleverworst

de gezelligstede gezelligstede gezelligstede gezelligste

• Balsponsor
• Aanvoerdersband sponsor
• Vaste Borden
•  Adverteren in it Pompebledsje / FeanFan
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statistieken per 7-2-2022

Programma standen
EREDIVISIE 
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1.  Ajax 21  16 3 2 51 64-5
2.  PSV 21  15 1 5 46 49-28
3.  Feyenoord 21  14 3 4 45 50-19
4.  FC Twente 21  12 5 4 41 34-22
5.  AZ 21  12 3 6 39 39-25
6.  Vitesse 21  11 3 7 36 27-31
7.  FC Utrecht 21  10 5 6 35 39-28
8.  SC Cambuur 21  9 3 9 30 35-43
9.  N.E.C. 21  7 6 8 27 26-31
10.  FC Groningen 21  6 7 8 25 25-30
11.  sc Heerenveen 21  7 4 10 25 20-30
12.  RKC Waalwijk 21  5 7 9 22 24-34
13.  Go Ahead Eagles 21  6 4 11 22 21-34
14.  Willem II 21  6 3 12 21 21-40
15.  Heracles Almelo 21  5 5 11 20 22-30
16.  Fortuna Sittard 21  4 4 13 16 23-50
17.  Sparta 21  2 8 11 14 16-35
18.  PEC Zwolle 21  3 4 14 13 13-33

PROGRAMMA EREDIVISIE

Vr 11/2 Heracles Almelo FC Utrecht     20.00

Za 12/2 FC Groningen    Fortuna Sittard 18.45

 SC Cambuur      PEC Zwolle    18.45

 Vitesse     PSV        20.00

Zo 13/2 Sparta R'dam    Willem II       12.15

 RKC Waalwijk    Feyenoord     14.30

 sc Heerenveen  N.E.C.           14.30

 Ajax        FC Twente       16.45

 Go Ahead Eagles  AZ           16.45

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 

Vr 11/2 FC Volendam Jong AZ       20.00

  Helmond Sport     Telstar        20.00

 ADO Den Haag    MVV Maastricht    20.00

 Excelsior Jong Ajax    20.00

 De Graafschap   FC Dordrecht      20.00

 TOP Oss           FC Eindhoven       20.00

 Almere City FC   FC Emmen          20.00

Zo 13/2 NAC Breda     FC Den Bosch     12.15

 VVV-Venlo    Roda JC          14.30                                        

Ma 14/2 Jong PSV       Jong FC Utrecht  20.00

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
1.  Dallinga  (Excelsior)  25

2. Mühren  (FC Volendam) 20

3. Verheydt  (ADO Den Haag) 19

4. Steijn  (ADO Den Haag)              

 Sleegers  (FC Eindhoven)            

 Bakayoko  (Jong PSV)                

 Vente  (Roda JC)  12

8.  Venema  (VVV-Venlo) 11

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.  Haller  (Ajax)                      
      Til  (Feyenoord) 13
3.  Van Wolfswinkel  (FC Twente)        
      Linssen  (Feyenoord)                
      Openda  Vitesse) 11
6.  Karlsson  (AZ)                      
      Larsen  (FC Groningen)  9
8.  Seuntjens  (Fortuna Sittard)        
 Kramer  (RKC Waalwijk)              
 Veerman  (FC Utrecht)  8

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1.  FC Volendam 25  16 8 1 56 56-29
2.  FC Emmen 24  16 3 5 51 38-16
3.  Jong Ajax 25  15 4 6 49 53-35
4.  ADO Den Haag 25  17 3 5 48 54-31
5.  FC Eindhoven 25  13 5 7 44 45-29
6.  De Graafschap 25  13 5 7 44 38-25
7.  Excelsior 25  13 4 8 43 51-37
8.  Roda JC 25  11 9 5 42 51-31
9.  Jong PSV 25  10 5 10 35 43-36
10.  VVV-Venlo 25  10 2 13 32 35-37
11.  NAC Breda 24  7 9 8 30 34-31
12.  TOP Oss 25  7 6 12 27 30-40
13.  Telstar 25  6 9 10 27 26-45
14.  FC Den Bosch 25  8 2 15 26 27-46
15.  Jong AZ 24  7 4 13 25 22-30
16.  Jong FC Utrecht 25  7 4 14 25 27-47
17.  MVV 25  7 2 16 23 23-50
18.  FC Dordrecht 25  5 6 14 21 35-56
19.  Helmond Sport 24  5 5 14 20 22-40
20.  Almere City FC 25  4 7 14 19 36-55



VAN DER WAL TRANSPORT B.V.
HEERENVEEN

KIPPER, CONTAINER & WALKINGFLOOR TRANSPORT

LEEUWARDERSTRAATWEG 123 HEERENVEEN
INFO@VDWALTRANSPORT.NL

0513 67 20 20

techniek, bouw, schoonmaak, 
horeca, productie en zorg

VOLOP VACATURES IN DE  

BUITENPOST • HEERENVEEN • LEEUWARDEN • WOLVEGA

WWW.WERKTIJD.NL
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De week van

Ferry de Haan
‘Het gaat goed met mij. Het is een hectische periode geweest en 
die is nu achter de rug. Nu focussen we ons op de wedstrijden 
en andere zaken binnen de club’, aldus De Haan.

Hectische transferweken
De transferperiode is voorbij. De Haan vertelt 
hoe hij die heeft ervaren. ‘Ja, hectisch. Het 
begon vrij rap met het vertrek van Joey 
Veerman. Heel snel hebben we Anas Tahiri 
weten toe te voegen aan onze selectie. 
Vervolgens zijn we zeer nadrukkelijk bezig 
geweest met de spitspositie. We waren al een 
tijdje bezig met Sydney van Hooijdonk. Toen 
kwam het vertrek van Henk Veerman hier 
bovenop. De interesse in hem kwam redelijk 
onverwacht, maar zijn positie was niet meer 
onomstreden. Voor beide partijen was dit een 
goede oplossing. Zijn transfer zette een hoop 
dingen in een stroomversnelling. Hierdoor 
waren we in staat om Amin Sarr aan ons te 
binden. Hij is een goede, talentvolle jongen die 
absoluut van waarde kan zijn. 

We moeten die jongen natuurlijk wel de 
kans geven om zich hier aan te passen en te 
ontwikkelen. We hebben wel de verwachting 
dat hij in de toekomst na sc Heerenveen 
een mooie stap kan maken. We laten hem 
nu natuurlijk eerst bij ons excelleren. Begin 
januari waren we bezig met het aantrekken 
van Thom Haye. Als het aan ons lag was dat 
al eerder gelukt. Door zijn komst veranderde 
ook de positie van Rodney Kongolo. 

Daardoor werd zijn kans op speeltijd steeds 
minder. Datzelfde gold ook voor Benjamin 
Nygren. Bij voorkeur hadden we nog een 
buitenspeler erbij willen hebben. Uiteindelijk 
zijn we tevreden met hoe het is gegaan.’

Positieve toekomst
De Haan is inmiddels een half jaar in dienst 
bij sc Heerenveen. ‘Het bevalt me hier prima! 
Je merkt aan alles dat Heerenveen nog goed 
bekendstaat gelukkig. In het buitenland 
weten ze dat we een goed platform zijn voor 
jonge spelers om zich bij sc Heerenveen en in 
de Nederlands competitie te ontwikkelen. Dat 
is natuurlijk mooi om een steentje aan bij te 
dragen. Daarnaast willen we meer stabiliteit 
voor de club ontwikkelen en creëren door de 
academie. Ook willen we de scouting naar 
een nog hoger niveau tillen. Ons doel is dat 
we steeds meer transferwaarde op het veld 
hebben staan, zoals de club om bekend staat. 
Dat moet de basis van sportief succes zijn. We 
hebben een plan voor de academie waar we 
verder invulling aan gaan geven. De scouting 
start weer voor richting de zomerperiode. 
Daarnaast kijken we uiteraard ook naar 
de trainerspositie.’ Tegen N.E.C. speelt sc 
Heerenveen sinds een lange tijd weer met 
supporters. ‘Ik hoop dat we met zoveel 
mogelijk publiek mogen spelen als toegestaan 
is. Het ontvangen van supporters is enorm 
belangrijk. Ook een goede energie op de mat 
leggen is van belang, zodat de wisselwerking 
tussen supporters en spelers gaat komen. 
Als we naar de toekomst kijken, zullen we 
het gezamenlijk moeten doen. Iedereen heeft 
behoefte aan positiviteit, zowel binnen de club 
als de supporters. We moeten zorgen dat we 
plezier en succes met elkaar beleven!’

Frank Rietdijk
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schijnwerper op:

Xavier Mous
Afgelopen november, voor de wedstrijd tegen PSV, sprak it 
Pompebledsje ook al met Xavier Mous. Sindsdien zijn er een 
hoop zaken veranderd in Friesland: Er werd van Cambuur 
gewonnen, Mous werd in plaats van slechts stand-in voor 
Erwin Mulder tot eerste keeper gepromoveerd, er zijn vijf 
spelers vertrokken en vier nieuwe gearriveerd en er heeft 
een trainerswissel plaatsgevonden. Hoog tijd dus om 
opnieuw met de 26-jarige stopper te praten.

Eerst maar over zijn nieuw veroverde basisplek. 
Voornaamste reden hiervoor vindt Mous de 
wedstrijden: ‘Het was eigenlijk gewoon een beetje 
de kans die ik heb gekregen benutten en pakken. 
We hebben, ik niet alleen maar met de hele 
verdediging, een paar goede solide wedstrijden 
gespeeld waarin ik de staf heb laten zien dat ze voor 
mij kunnen kiezen.’ En dat hebben ze gedaan. Na 
de winterstop, toen ook aanvoerder Erwin Mulder 
terug was gekeerd van een blessure, werd duidelijk 
dat niet hij, maar Mous vanaf dat moment eerste 
keeper van Heerenveen werd. Dit maakte toenmalig 
hoofdtrainer Johnny Jansen bekend voor de eerste 
wedstrijd van de tweede seizoenshelft, tegen FC 
Twente.

Herstart
Na de winterstop volgde echter een slechte herstart 
voor de Friese ploeg. Tegen FC Twente, Go Ahead 
Eagles en PEC Zwolle werd allemaal verloren, 
zonder dat sc Heerenveen ook maar één keer zelf 
het net wist te vinden. Mous vindt het moeilijk hier 
een concrete reden voor aan te geven: ‘We hebben 
eigenlijk al het hele seizoen dat we niet zo heel 
makkelijk scoren. Dan staat het achterin wel redelijk, 
maar je kan niet elke wedstrijd 0-0 spelen of 1-0 
winnen. Je kan altijd wel een doelpunt tegen krijgen, 
ook al staat het solide, en dan moet je wel scoren, en 
als we dat niet doen dan wordt het wel heel moeilijk. 
Dat heeft natuurlijk niet alleen met individuen of 
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schijnwerper op:

Xavier Mous

Wetenswaardigheden
Rugnummer 22
Geboortedatum 14 augustus 1995
Geboorteplaats Haarlem
Positie Keeper
Doelpunten 0 

aanvallers te maken, dat doen we met het hele 
team.’ Toch weet Mous wel dat het allemaal 
heel dicht bij elkaar ligt: ‘Voor hetzelfde geld 
maak je één of twee grote kansen die je creëert 
wel af, en dan is het opeens allemaal anders. 
We moeten nu punten pakken, dat is duidelijk, 
maar we moeten niet het idee hebben dat we 
het helemaal kwijt zijn want dat is absoluut niet 
het geval.’

Trainer
En die punten moeten er gepakt worden onder 
leiding van een nieuwe hoofdtrainer. Na de 
wedstrijd tegen PEC werd Johnny Jansen 
ontslagen en inmiddels is duidelijk dat zijn 
voormalig assistent Ole Tobiasen het tot het 
einde van het seizoen van hem overneemt. 
Ook het team is hier volgens Mous wel mee 

bezig geweest: ‘Je gaat wel met het team zitten 
om erover te praten dat er iets niet goed is 
gegaan, anders wordt er niet zo’n rigoureuze 
beslissing genomen. Dan ga je met z’n allen nog 
strakker kijken van wat je moet aanpassen, wat 
doen we anders, waar heeft de groep behoefte 
aan. Daar ga je kijken wat er anders moet, want 
er moet iets anders, anders wordt de trainer 
niet ontslagen. Maar om te zeggen dat we het 
opeens over een hele andere boeg moeten 
gooien, dat hoeft ook niet, want er waren ook 
dingen die we wel goed deden.’

Spelers
En niet alleen van trainer, maar ook van spelers 
is er flink gewisseld de afgelopen maand. 

Zoals gezegd zijn er vijf spelers vertrokken 
uit Heerenveen, waarvoor er vier nieuwe in de 
plaats kwamen. De versterkingen maakten tot 
nu toe een goede invloed op de keeper: ‘Er zijn 
al een aantal jongens wat langer bij, een aantal 
pas heel kort. De eerste indrukken zijn wel heel 
goed. Je moet over de komende weken wel nog 
zien hoe ze zich staande houden en welke rol 
zij binnen het team pakken, maar de eerste 
indrukken zijn heel goed. Het zijn absoluut 
jongens waar we wat aan zullen hebben.’ Ook 
denkt Mous dat deze nieuwe spelers zullen 
helpen met het scoren van meer doelpunten: 
‘Absoluut, het zijn over het algemeen aanvallend 
ingestelde jongens, dus dat is wel de bedoeling 
en wat wij nodig hebben.

N.E.C.
Een hoop veranderingen dus en hopelijk 
komen deze de Friese ploeg tegen N.E.C. ten 
goede. Het strijdplan ligt in ieder geval klaar: 
‘Het is een ploeg met best wel wat ervaren 
jongens, en daaromheen ook jonge jongens 
die het goed doen. Zij doen het best goed en 
kunnen veel strijd in hun spel leggen. Dat weet 
je, en het is dus aan ons om hun ons spel op 
te leggen en niet mee te gaan met hun spel.’ 
Veelbelovende woorden dus, er valt te hopen 
dat deze waargemaakt kunnen worden tegen 
de ploeg uit Nijmegen, die afgelopen november 
nog moeilijk te verslaan bleek te zijn. Inmiddels 
is er echter veel veranderd en er valt te hopen 
dat dit gaat helpen voor Heerenveen.
Balder van Uitert
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‘Een team binnen een team’, zo omschrijft trainer Nick Kuiper de twee jonge keepers van sc 
Heerenveen onder 12. Alhoewel Steffen Talsma en Jamil Reiziger qua zowel omgeving als 
speelstijl erg van elkaar verschillen, hebben zij toch een hechte samenwerking binnen het 
team en maken zij elkaar elke week beter. Een gesprek met beide jongens leert ook dat zij 
veel ambitie hebben, en hopen ooit de Europese top aan te vallen.

Waar veel keepers als veldspelers beginnen, 
om later in de jeugdopleiding toch onder 
de lat te beëindigen, is dit bij beide jongens 
geenszins het geval. Steffens vader was 
ook keeper, waardoor hij in de jeugd bij 
VV Drachtster Boys dezelfde positie in het 
veld innam, voordat hij op zijn achtste werd 
opgepikt door Heerenveen. Jamil vind keepen 
gewoon veel leuker dan veldspeler zijn, er is 
weinig dat hij liever doet dan ballen pakken. 
Hij begon in de jeugd bij ASC Waterwijk in 
Almere, voordat ook hij bij Heerenveen kon 

gaan spelen. Zo zijn beide jongens dus vanaf 
jonge leeftijd al keeper, en hebben zij beide 
een grote passie voor het onder de lat staan. 
Nu spelen ze bij de onder 12, waar ze onder 
de vleugels van de trainersstaf van de onder 
12, én keeperstrainer Jan Bekkema proberen 
door te groeien naar het eerste elftal van sc 
Heerenveen.

Keepersstijl
Eén komt er dus uit het relatief rustige 
Friesland, terwijl de ander uit het drukkere 

De toekomst - Koen Westers

De keepers van de onder 12

Steffen TalsmaJamil Reiziger



15

Almere komt. En niet alleen de omgeving 
van beide jongens is verschillend. Ook qua 
keepersstijl verschillen de jongens nogal wat 
van elkaar. Terwijl Jamil zichzelf omschrijft 
als een goed meevoetballende keeper, die 
in zijn reflexen nog wat kan verbeteren, ziet 
Steffen zijn eigen reflexen juist als zijn sterke 
punt en vindt hij juist dat hij wat rustiger aan 
de bal moet worden. Hun trainer Nick Kuiper 
ziet dit echter als een absoluut voordeel: 
‘De jongens vullen elkaar echt gewoon heel 
goed aan. Ze kijken ook naar elkaars sterke 
en zwakke punten, en leren daardoor ook 
een hoop. Jamil had eerst wat meer moeite 
met ballen pakken, maar dat leert hij nu heel 
goed van Steffen, terwijl Steffen beter leert 
voetballen door Jamil. Dat ze zo van elkaar 
leren is mooi en ze zijn dus echt een team 
binnen een team!’

Team
Maar ook met het grotere team, de onder 
12, gaat het goed. Doordat zij in de regionale 
competitie, die tot de winterstop duurde, 
derde zijn geworden, mag het team na de 
winterstop nu meedoen in de hoogste BVO 
competitie. Hierin komen zijn de Nederlandse 
topploegen als Ajax, PSV en AZ  tegen. Groot 
doel van beide jongens is dan ook goed 
meedraaien in deze competitie. En dat lijkt 
zeker niet onmogelijk. De ploeg won dit jaar 
immers al van Ajax, dus de Nederlandse top 
is te verslaan voor de onder 12. 

De wedstrijden in de onder 12 competitie 
worden uitgespeeld in zogenaamde 
‘twingames’. Dit houdt in dat op twee 
veldhelften twee wedstrijden van acht tegen 
acht tegelijkertijd worden uitgespeeld. De 
scores van beide wedstrijden worden dan na 
afloop bij elkaar opgeteld, om zo een tot een 
einduitslag te komen. Op deze manier kunnen 
dan ook beide keepers elk weekend aan bod 
komen, om zo ook beiden hun kwaliteiten te 
verbeteren.

Dromen
En dat doen zij niet zonder redenen. Het 
is immers voor zowel Jamil als Steffen de 
ambitie om via het Abe Lenstra stadion bij 
hun droomclubs uit te komen en dus net als 
hun voorbeelden Allison Becker (Liverpool) 
en Manuel Neuer (Bayern München) in de 
Europese top te spelen. Jamil zou dit dan het 
liefst bij Chelsea doen, waarmee hij natuurlijk 
na Hakim Ziyech al de tweede speler uit de 
academie van Heerenveen zijn die in de 
blauwe kant van Londen uitkomt. Steffen zou 
ook graag in Engeland uitkomen, maar dan 
voor een andere Champions-League winnaar, 
namelijk Liverpool. Ook Barcelona lijkt hem 
een mooie club. Laten we hopen dat beide 
jongens hun dromen kunnen waarmaken, 
want dan heeft Heerenveen de komende jaren 
twee jongens uit eigen opleiding onder de lat!

Balder van Uitert



We willen
allemaal live 
voetbal kijkenvoetbal kijken

De Eredivisie kijk je natuurlijk bij KPN. 
Het liefste met je vrienden of familie in 
het stadion, maar natuurlijk ook gewoon 
lekker thuis op de bank. Als hoofdsponsor 
van de Eredivisie bieden wij alle wedstrijden 
uit de Eredivisie en nog veel meer sport 
met ESPN Compleet. Alleen bij KPN. 
Het netwerk van het Nederlandse voetbal.

kpn.com/espn
*Bij KPN Hussel 5,- extra korting op je Internet.

12,99
per maand*
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We kunnen er niet onderuit, er zijn veel Overmars 
grappen gemaakt.

Johan Derksen: “Je moet natuurlijk jezelf ook een 
beetje overschatten als je als klein dik propje zes 
jongedames gaat lastigvallen”.

Lionel Messi heeft nu net zoveel competitiedoelpunten 
gemaakt dit seizoen als Bram van Polen (2).

Het debuut van Delano Burgzorg voor FSV Mainz 05 
bleef zaterdag beperkt tot een paar minuten. Maar in 
die korte tijd maakte de van Heracles Almelo 
overgekomen aanvaller bliksemsnel indruk. Er werd 
een snelheid van 32,99 kilometer per uur gemeten, 
waarmee Burgzorg de snelste man van het veld was.

Cristiano Ronaldo bereikte als speler van Manchester 
United de wereldtop, maar beleefde zijn doorbraak 
bij Sporting Portugal. Een zeldzame Panini-sticker 
van de inmiddels 37-jarige Portugees als talentvol 
voetballertje van Sporting is voor liefst 70.000 euro 
verkocht op een veiling. Dan ben je een échte 
verzamelaar!

Het was een vervelende avond voor Egypte-ster Mo 
Salah. De aanvaller van Liverpool verloor de finale 
van de Afrika Cup na strafschoppen van Senegal. 
Tijdens de wedstrijd was de aanvoerder van de 
Noord-Afrikanen al enkele malen geïrriteerd over het 
optreden van de arbitrage. Symbolisch bood de 
arbiter van dienst vervolgens zijn fluit en kaarten aan 
aan Salah.  

Alessandro Buongiorno deed er afgelopen weekend 
alles aan een gele kaart te krijgen. De verdediger van 
Torino stond op scherp in het duel met Udinese. Met 

de stadsderby tegen Juventus in het vooruitzicht 
zocht hij naar een kaart om in ieder geval dat duel 
niet te missen. Na zijn wissel trok hij zelfs zijn shirt 
uit om de arbiter uit te dagen, maar het mocht niet 
baten. Buongiorno moet zich komende week alsnog 
koest houden.

De betaald voetbalclubs maakten vrijdagavond een 
statement tegen de bezetting in de stadions. De 
shirts van de spelers vormden samen de woorden 
'stadions vol'. Tenminste, als ze goed gepositioneerd 
zouden staan. Dat kregen de spelers van VVV-Venlo 
voor het uitduel met MVV Maastricht niet voor elkaar; 
de voetballers verschenen in spiegelbeeld op het 
veld. Als ze dat nu met de letters VVV hadden 
gedaan...  

PSV-fans vol ongeloof na 1-1 van AZ: "Goed verdedigd, 
er stonden maar drie spelers vrij."

Roger Schmidt legt uit waarom hij doelman Joël 
Drommel heeft gepasseerd. "Hij is niet betrouwbaar 
genoeg."

Drommels, Drommels, Drommels wat een keeper is 
die Mvogo.

Schmidt: “Drommels haalt het niveau niet”. Mvogo: 
“Hold my beer”.

PSV maakt alleen nog een kans dit jaar als Ajax 
Mvogo overneemt ...

Mvogo is de Mol.

Irritatie om scheidsrechter Lindhout bij PSV - AZ: "Is 
dit Nijhuis met een masker op?"

Nou ja, zeg. Mogen er eindelijk supporters naar een 
wedstrijd, gaan ze eerder naar huis. Rare jongens 
daar in Eindhoven.

De hashtag mvvvvv zou verboden moeten worden. 
#mvvvvv

Simon Bijker

Humor
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1 Erwin Mulder 7

22 Xavier Mous 15

23 Jan Bekkema

24 Jaimy Kroesen

Ve
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2 Syb van Ottele 1

3 Joost van Aken

4 Sven van Beek 17 2

5 Lucas Woudenberg 10 1

13 Rami Kaib 16 1 4

14 Ibrahim Drešević 16 3 1

15 Nick Bakker 12 1 1

25 Paweł Bochniewicz

27 Milan van Ewijk 21 1 4

34 Timo Zaal
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6 Siem de Jong 17

10 Tibor Halilović 20 3 1 1

17 Rami Al Hajj 13 1

18 Hamdi Akujobi 4

19 Jan Ras

26 Anas Tahiri 3

29 Nicolas Madsen 16 2

30 Stanislav Shopov 1

33 Thom Haye 1

35 Djenahro Nunumete 2

Aa
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al
le

rs

7 Filip Stevanović 17 1 1 2

9 Amin Sarr 1

11 Anthony Musaba 16 3 1

16 Arjen van der Heide 10 1 1

20 Sydney van Hooijdonk

37 Trustin van 't Loo 1

McDonald’s

Heerenveen

2 MINUTEN VANAF HET
ABE LENSTRA STADION

Meat packaging / Bakery packaging / Foodservice packaging / Fruit&Produce packaging

Saturnus 4-11
8448 CC Heerenveen

P.O.Box 528
8440 AM Heerenveen

The Netherlands
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27 Danny Vukovic

1 Mattijs Branderhorst 21 1

31 Robin Roefs

Ve
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28 Bart van Rooij 21 1 2

24 Calvin Verdonk 13 1 1 2

26 Cas Odenthal 21 1 3

2 Ilias Bronkhorst 7

4 Iván Márquez 19 5 1

3 Rens van Eijden

5 Rodrigo Guth 7

16 Souffian El Karouani 18 1 2

M
id

de
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71 Dirk Proper 14 2

8 Édgar Barreto 13 1 2

15 Javier Vet 16 1 1 2

6 Jordy Bruijn 21 5 3 1

20 Lasse Schöne 21 1 1 3

18 Mathias de Wolf

14 Mikkel Duelund 12 1 1

14 Leandro Fernandes

Aa
nv

al
le

rs

9 Ali Akman 18 5 1

7 Elayis Tavsan 19 4 3

22 Joey van der Sluijs

10 Jonathan Okita 14 4 4 3

11 Magnus Mattsson 18 3

19 Pedro Ruiz 3

12 Wilfried Bony

19

  

Dokkum
Heerenveen
Leeuwarden
Groningen
Emmeloord

Wedstrijdleiding
Scheidsrechter: Martens

Assistent-scheidsrechters: Dobre en Frijn
Vierde official: Timmer

VAR: Hensgens
AVAR: Van Zuilen
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Precies vandaag tijdens de thuiswedstrijd tegen N.E.C. is het eindelijk zover: na meer 
dan twee maanden een verbod op publiek in de stadions mag het Abe Lenstra stadion dan 
eindelijk weer hun deuren openen en toeschouwers binnenlaten. Het is zeker een opluchting 
dat er weer ruimte wordt geboden binnen het betaald voetbal, maar voor velen is dit nog niet 
genoeg. 

In de laatste persconfe-
rentie liet Mark Rutte we-
ten dat de deuren eindelijk 
weer open gingen voor de 
voetbalfans en de tribu-
nes van de Eredivisieclubs 
weer gevuld konden wor-
den. Echter is er wel één addertje onder het 
gras, want in plaats van een maximale bezet-
ting of tweederde in de stadions mag er maar 
een derde van de capaciteit op de tribunes. Dit 
betekent dat waar normaal het Abe Lenstra 
stadion maximaal ruimte heeft om 27.224 
toeschouwers toe te laten, is het beperkt tot 
ongeveer 9075 stoeltjes die gevuld mogen 
worden. 
 
Verschillende clubs uit de Eredivisie, Keuken 
Kampioen Divisie en de KNVB hebben 
aangegeven dat ze het zat zijn en keer op keer 
hebben laten zien dat ze op een verantwoorde 
manier wedstrijden met publiek kunnen 
organiseren. 

Ook uit verschillende onderzoeken is 
meerdere malen bewezen dat er geen 
brandhaarden in stadions zijn ontstaan. Zelfs 
toen er een bezetting was van twee derde of 
een vol stadion. Ik snap ook dat er met de 
maatregel van 1,5-meter afstand die er nog 
geldt het hele stadion misschien niet gevuld 
kan worden, maar tweederde moet wel 
lukken, lijkt me? 

#Stadionsvol
Dat het niet stil zou blijven vanuit het 
betaald voetbal na de persconferentie, 
verbaasde me niet. Vorig weekend is er volop 
gedemonstreerd tijdens voetbalwedstrijden 
met de actie #stadionsvol van Supporters-
collectief Nederland. Bij alle wedstrijden 
kwamen de teams het veld opstappen met 
een speciaal shirt voor de actie met de 
tekst #stadionsvol. Coaches en (assistent)
scheidsrechters steunden de actie door het 
dragen van buttons met diezelfde tekst. Ook 
op spandoeken en digitale reclameborden 
was de hashtag te lezen. Naast de shirts, 
buttons en spandoeken is er een petitie 
waarin het collectief en alle betrokken partijen 
het kabinet oproept om de voetbalstadions 
in februari weer te openen voor meer 
supporters. 

Het doel van de gehele actie is om natuurlijk 
het betaald voetbal en de bezettingsgraad 
in de stadions hoog op de prioriteitenlijst te 
houden in Den Haag. Een heldere einddatum 
is wat de meesten willen zien, want de 
enige heldere einddatum op dit moment is 

Column

Beter iets dan niets, toch?



C A T A L O G U S  i s  e r !
T E A M S P O R T

D E  N I E U W E

www.jakosport.nl

Vertegenwoordigers:
Paul van Leeuwen: 0031/6 51 69 08 49 
Luc Jansen: 0031/6 24 65 12 52   
Ray Mulder: 0031/6 54 33 21 86

info@jako-teamsport.be
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het eind van dit voetbalseizoen. Als er al 
enig perspectief wordt geboden, dan kan er 
opgebouwd worden naar volle(re) stadions. 
Alleen doordat er geen datum is, is het nu 
zeer uitzichtloos. 

Dit is niet alleen vervelend voor alle fans 
die nu nog steeds vanaf de bank naar de 
wedstrijd moeten kijken, maar ook voor de 
clubs die alsnog veel inkomsten mislopen en 
de voetballers die voor lege tribunes moeten 
spelen. Er zijn meerdere factoren die negatief 
beïnvloed worden door deze keuzes, zowel 
financieel als mentaal. 

Optimistisch
Nu ben ik zelf altijd zeer optimistisch ingesteld 
en wil ik ook kijken naar wat gelukkig wel 
kan, want een derde is alweer meer dan 
helemaal lege tribunes. De 9075 bezoekers 
in het stadion, is alweer meer dan 0. Tuurlijk 
ben ik het met jullie eens dat er veel meer 

kan en de bezettingsgraad omhoog mag, 
maar ik wil ook stilstaan bij iedere gelukkige 
fan die weer in het stadion is en de wedstrijd 
tegen N.E.C. live mag aanschouwen. Juich en 
vier een goal voor twee, zodat het stadion qua 
geluid een klein beetje meer gevuld lijkt dan 
dat het daadwerkelijk is. Helaas kunnen we 
naast respectvol actievoeren niet meer doen 
dan dit, want ondanks dat ook sc Heerenveen 
en ieder ander stadion veel meer fans binnen 
had willen laten, lijkt het me voor nu beter 
iets dan niets. 

Maar toch wil ik nog wel één ding zeggen: 

#stadionsvol.
Eline van der Wal



+ 200.000 (GELD)PRIJZEN PER MAAND!
ALLE PRIJZEN VOLGEN UIT DE MAANDELIJKSE TREKKING. PRIJZENSCHEMA ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN.

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een 
winnaar bekend van € 1.000,-, elke dag gaat er € 10.000,- uit, elke week 
€ 100.000,- én elke maand zelfs € 1 MILJOEN! Daar maak je nu GRATIS 
kans op, want de eerste maand betaal je helemaal niets. 

Bovendien steun je met jouw deelname de jeugdopleiding en maatschappelijke 
projecten van sc Heerenveen. Speel dus nu mee!

Maak nú GRATIS kans op:

Ga naar vriendenloterij.nl/scheerenveen

Ga naar vriendenloterij.nl/eredivisie en speel mee in de VriendenLoterij. Je kunt per IBAN met maximaal 1 lot 
meespelen in de actie. Alle prijzen volgen uit de maandelijkse trekking. De eerste trekking speel je gratis mee, 
daarna speel je automatisch betaald verder voor 14,50 euro per lot per trekking. Er zijn 15 trekkingen per jaar. Voor 
meer informatie: bezoek vriendenloterij.nl of bel onze Ledenservice op 088 - 020 1020, elke werkdag van 09.00 - 
21.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit 
onder kenmerk 300027/14481 d.d. 21/10/2021.
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Een 11-tal vragen 

Santi Kolk  

Tussen 2002 en 2004 stond Santi Kolk twee seizoenen onder contract bij sc Heerenveen. 

Wat zijn je mooiste herinneringen uit je tijd in het 
Abe Lenstra stadion?
Dat zijn wel de wedstrijden in de Champions League 
geweest. Ik heb één keer in mogen vallen thuis 
tegen Lyon. Als je dan op je achttiende wedstrijden 
op zulk niveau mag meemaken… Ik was piepjong en 
ik zat elke wedstrijd bij de selectie. Wedstrijden uit 
bij Valencia bijvoorbeeld, dat vergeet je nooit meer.

Heb je veel van die wedstrijden in de Champions 
League geleerd?
Het was spannend, maar ook confronterend op een 
goede manier. Als je van dichtbij ziet hoe hoog dat 
niveau is bij zulke clubs dan hoop je dat je je ooit zult 
ontwikkelen naar dat niveau. Op zo’n jonge leeftijd 
geloof je daar nog honderd procent in natuurlijk.

Wat heeft jouw tijd bij Heerenveen je gebracht?
Ik ben nooit echt doorgebroken bij Heerenveen 
en dat is natuurlijk jammer. Ik werd voor best 
veel geld gekocht als groot talent. Dan hoop je via 
Heerenveen de stap te maken naar een topclub om 
op een gegeven moment weer in de Champions 
League te spelen.

Waarom denk je dat je nooit echt bent 
doorgebroken bij sc Heerenveen?
Ik was een jongen met een grote mond uit Den 
Haag. Dat was Foppe de Haan niet gewend. Ik had 
veel bravoure en vond dat ik snel een kans moest 
krijgen. Ik klopte op de deur bij de trainer als ik het 
ergens niet mee eens was.

Had je dit achteraf misschien anders aan moeten 
pakken?
Nu achteraf kom je tot de conclusie dat je geduldig 
moet zijn en moet genieten van wat je meemaakt. 
Dat geduld had ik niet. Daar is het fout gegaan. 
Maar deze ervaringen kan ik in mijn huidige werk 
goed gebruiken.

Tegenwoordig is Kolk actief als zaakwaarnemer. 
Zo begeleidde Kolk onder andere de transfer van 
Mitchell van Bergen naar Stade Reims. Hoe is dit 
zo gegaan?

Laat ik vooropstellen dat ik nooit zo graag praat 
over transfers. Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed 
dat veel zaakwaarnemers in de media komen. 
Het gaat om de spelers en niet om mij. Ik kies er 
bewust voor om op de achtergrond te zijn. Je moet 
er achter de schermen zijn voor je spelers.

Zou je toch een klein inkijkje kunnen geven in die 
transfer?
Stade Reims volgde Mitchell van Bergen al jaren. 
Maar je moet weten dat tientallen clubs Mitchell 
op een lijstje hadden staan. Hij is natuurlijk op 
uitzonderlijk jonge leeftijd doorgebroken. Voor 
Stade Reims leek hij daardoor lange tijd niet 
haalbaar. Toen hij een aflopend contract had bij 
Heerenveen was er voor hen toch een mogelijkheid 
om Van Bergen op te halen.

Je komt dus nog geregeld bij sc Heerenveen?
Ik denk dat ik geliefder ben als zaakwaarnemer dan 
dat ik als speler was bij Heerenveen. Ik kom er nog 
geregeld. Nu ook in mijn werk als zaakwaarnemer.

Je hebt dus, ondanks het uitblijven van je 
doorbraak, nooit een slecht gevoel gehad over de 
club?
Heerenveen blijft een hele warme en mooie 
club. Ik heb er nog veel contacten. Ik heb nog 
samengespeeld met Ferry de Haan en eerder 
had ik een goede relatie met Gerry Hamstra. En 
natuurlijk met Riemer, die mij destijds naar de club 
heeft gehaald. Ook heb ik nog geregeld contact met 
Cees Roozemond.

Volg je sc Heerenveen nog nu je geen spelers 
meer begeleidt?
Ik volg het voetbal in Nederland op de voet. Dus ik 
zie ook geregeld wedstrijden van Heerenveen.

Wat vind je van het sc Heerenveen van dit seizoen?
Het is natuurlijk jammer dat het de laatste jaren 
wat minder gaat. Dit seizoen hebben ze het ook 
lastig. Het is zonde dat Johnny Jansen hierdoor 
moest vertrekken.
Rutger Oosting



Word nu lid en ontvang o.a.:
• Welkomstpakket
• Je eigen Junior Heroes of Feanatics clubcard
• Korting op sc Heerenveen voetbalactiviteiten
• En nog veel meer!
 
Ga naar www.juniorheroes.nl (0-11 jaar) of  
www.feanatics.nl (12-17 jaar) voor meer  
informatie en schrijf je in!

 

Kidspartners
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Aktie Klassement
Naam Woonplaats Punten

1 Luthina Bles Scherpenzeel 33

2 TW Plantagie Amersfoort 32

3 Jorrit Mulder Wolvega 31

4 Hans Felkers Stiens 30

5 Edwin Douma Drachen 28

6 Lukas van der Hoef Oldetrijne 26

7 Ankie Bijker Lelystad 25

Hielke Felkers Stiens 25

Jorden de Vries Almere 25

8 Bauke Kooi Wolvega 24

Susanne Plantagie Amersfoort 24

Dirk Noteboom Almere 24

Jente Bijker Lelystad 24

9 Dirk Jan Kuipers Stiens 22

Goffe Venema Grijpskerk 22

Klaas Oevering Idzega 22

Piet Veurman Heerenveen 22

10 Nynke Leenstra Haarlem 21

Hendrik Bles Scherpenzeel 21

Joyce Plantagie Amersfoort 21

11 Gerard Zijlstra Heeg 19

12 Herman Fledderus Wolvega 18

Jos Beerda Burgum 18

Amanda Plantagie Amersfoort 18

Maas-Jan Plantagie Amersfoort 18

Sanne de Vries Almere 18

A. Popma Blauwhuis 18

Deana Zwarts Lelystad 18

13 Benjamin Faas Nieuwehorne 16

Gerrit ter Horst Wolvega 16

A. Beerda Noordburgum 16

Douwe Wiebe de Vries Almere 16

14 Leon Hoogstad Wezep 15

Quinten de Jong Joure 15

Tieme Bijker Lelystad 15

15 Jappie van Hes Haskerdijken 14

16 J. Wever Wolvega 13

Wicher van der Hoef Wolvega 13

Tjerk Dijkstra Grijpskerk 13

J.Y. Hellinga-Veninga Oosterwolde 13

Anouk van der Woude Gorredijk 13

Frans Hoekstra Drachten 13

17 Jordy Miedema Sint Annaparochie 12

Janneke Westerhof-Stada Sneek 12

Yannick van Kammen Feanwalden 12

Rick Hellinga Oosterwolde 12

Boas Fledderus Wolvega 12

Patrick Kempink Feanwalden 12

18 Anneke vd Pol-Hofstee Sneek 11

T.C. de Vries Almere 11

Lieuwe Corperaal Haskerdijken 11

Simon Bijker Lelystad 11

A. Jetten-Drenth Gorredijk 11

D. Wynia Emmeloord 11

19 Albert Praamstra Burgum 10

Lammert de Vos Jirnsum 10

Jouke Jorritsma Drachten 10

Luink Venema Roden 10

Stephan Hoekstra Heerenveen 10

Janny Dijk Haskerdijken 10

20 J. de Kleine Dokkum 9

Marijke de Witte Feanwalden 9

Thijs Tjalma Bakhuizen 9

Johan Veenstra Drachten 9

Wietze Postma Munein 9

21 Sjoerd Bouma Tjerkwerd 8

Tjeerd Benedictus Gorredijk 8

Roelof van Marrum Franeker 8

Cas Kuipers Stiens 8

Eline van Marrum Franeker 8

Tineke van Hes-Dijkstra Rotsterhaule 8

Jelke Jetten Gorredijk 8

22 Thomas Oosterkamp Oldemarkt 7

R. de Boer Gorredijk 7

Luink Pater Nieuw Roden 7

Ronny Tjalma Bakhuizen 7

Jan Oosterhaven Franeker 7

23 Dirk Landman Noordwolde 6

Jildou Landman Noordwolde 6

24 K. vd Hoek Wapenveld 5

Femke Boomstra Roden 5

25 Carla Hovinga Deinum 4

Thijs Werkman Joure 4

26 Albert Thibaudier Heerenveen 3

Leny Mollema-Laagland St. Nicolaasga 3

Dick Zomer Lemmer 3

27 Agnes de Vries Heerenveen 2

Hanna Lysbeth Visser Broeksterwald 2

Rutger Wouda Sneek 2

P. Boersma Buitenpost 2

Koen de Vries Steenwijk 2

Jurjen Bos Haskerhorne 2

28 Atty Ekema Siegerswoude 0

Pieter Stelma Makkinga 0

Wietse Landman Noordwolde 0

Dagwinnaar sc Heerenveen - PEC Zwolle: TW Plantagie - Amersfoort - 6 pnt (na loting)
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De wedstrijd tegen Heerenveen belooft een speciale te worden voor Jordy Bruijn. Voor de 
creatieve middenvelder, die ook veelvuldig op andere posities wordt gebruikt, is het een 
terugkeer naar het Abe Lenstra stadion, de plek waar het Eredivisievoetbal voor hem in 2018 
begon. Nu, vier jaar later, keert hij terug in het shirt van N.E.C..

En naar deze terugkeer kijkt hij uit, zo 
geeft hij ook zelf aan: ‘Ja, absoluut. Het is 
natuurlijk wel een tijdje geleden dat ik daar 
heb gespeeld. Er is inmiddels veel veranderd, 
maar ik heb daar een erg mooie tijd gehad, 
en veel vrienden gemaakt. Het is toch de club 
waar ik de eerste stappen in het profvoetbal 
heb gemaakt, voor het eerst uit huis woonde 
en ik ben er dus wel veel volwassener 
geworden.’ 

Debuten
Die eerste stappen zette Bruijn zoals gezegd 
in 2018. In de uitwedstrijd tegen Vitesse 
kwam hij in de 84e minuut het veld in voor 
Stijn Schaars. Toch noemt Bruijn een ander 
debuut als mooiste wedstrijd die hij in het 
pompeblêndenshirt heeft gespeeld: ‘Mijn 
basisdebuut tegen Groningen steekt er 
wel echt bovenuit. Stijn (schaars, red.) was 
net zwaar geblesseerd geraakt, waardoor 
ik speelde. We hebben toen helaas niet 
gewonnen, maar 1-1 gelijkgespeeld, maar ik 
speelde wel erg goed.’

Nader bekeken

Jordy Bruijn

© Feyenoord Media/ Tom Bode
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N.E.C.
Toch kwam Bruijn nooit tot een echte 
doorbraak in Friesland. In totaal speelde hij 
33 wedstrijden voor Heerenveen, maar vaste 
basisklant werd hij nooit. Dit geeft hij zelf ook 
als voornaamste reden dat hij naar Nijmegen 
vertrok: ‘Ik was nooit echt zeker van een 
basisplek. De ene wedstrijd viel ik in, af en 
toe mocht ik starten, dus ik kwam wel bijna 
elke week aan mijn minuten, maar ik wilde 
altijd in de basis staan. Daarom ben ik toen 
naar N.E.C. gegaan, eerst op huurbasis en 
daarna definitief.’ Dat N.E.C. toen nog in de 
Keuken Kampioen Divisie speelde, terwijl sc 
Heerenveen in de Eredivisie actief was, vond 
Bruijn niet erg: ‘Ik zag het als één stap terug 
doen om er vervolgens twee vooruit te zetten 
en volgens mij is dat goed gelukt. Ik merk dat 
ik nu een betere speler ben en ook een stuk 
completer in mijn spel.’

Aanvoerderschap
Daar lijkt Bruijn zeker gelijk in te hebben. 

In Gelderland groeide hij snel uit 
tot een belangrijke basisklant en 

binnen een half jaar had hij ook 
de aanvoerdersband gedragen: 

‘In het eerste halfjaar, toen ik 
uitgeleend werd, had N.E.C. 

een erg jonge selectie. Ik 
ben altijd wel met het 

teamproces bezig en 
kan andere jongens 
hier dan ook in 
meenemen. Ook 
ben ik van mezelf 
wel een redelijke 

leider en ben ik met 
iedereen redelijk goed 

bevriend. Daarom heb ik 
toen de aanvoerdersband 

wel gedragen. In mijn eerste 
volledige seizoen was ik tweede 

aanvoerder achter Rens van Eijden. Die was 
dan af en toe geschorst of geblesseerd, dus 
toen heb ik dat ook wel gedaan. Inmiddels 
ben ik redelijk in de pikorde gezakt doordat 
er ervaren jongens als Lasse Schöne, Édgar 
Barretto en Wilfried Bony bij zijn gekomen.’

Beter worden
Dit vindt Bruijn echter verre van erg, want van 
al deze ervaren jongens kan hij veel leren: 
‘Ja, dat is echt een unieke situatie, zoals ik 
nog niet heb meegemaakt. Ik leer heel veel 
van die jongens en dat is gewoon heel fijn. 
Ik merk ook aan mezelf dat ik steeds beter 
word, maar dat ik ook nog veel beter kan en 
dat betekent volgens mij dat ik op de goede 
weg ben.’

Heerenveen
Toch is Bruijn Heerenveen zeker nog niet 
vergeten. Zo kijkt hij naar eigen zeggen 
nog vaak wedstrijden van de Friese club: 
‘Ja, absoluut. Ik kijk sowieso graag voetbal 
en zeker als er vrienden spelen. Dat was 
afgelopen seizoenen zeker het geval. Nu wel 
iets minder, maar er spelen echt nog wel 
jongens die ik heb gekend, zoals bijvoorbeeld 
Lucas Woudenberg. Ik zit dus vaak nog voor 
de buis.’ Dat er steeds minder bekenden 
spelen, maakt het voor Bruijn ook lastiger 
te verwachten wat de wedstrijd tegen 
Heerenveen gaat brengen: ‘Voor mijn gevoel 
staat er nu een heel ander elftal dan een 
maand geleden, dus ik kan moeilijk zeggen 
wat ik nu moet verwachten.’ De middenvelder 
ziet hier voor zijn elftal echter geen gevaar 
in: ‘Nee, wij zitten nu gewoon in onze eigen 
flow en zijn met ons eigen elftal bezig, dus dat 
moet gewoon goed komen hoor.’

Balder van Uitert



NU IN DE FEANSTORE

www.feanstoreonline.nl

BROEKJES 
€30,-

SHIRTS 
vanaf €50,-

SOKKEN
€10,50
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Aktie Klassement

  Goed dan Resultaat 

Ruststand   3 punten    

Eindstand   3 punten    

sc Heerenveen doelpunten   2 punten per   
gescoord door   goede speler    

Stand op ranglijst   
na deze speelronde  

3 punten

Man of the Match  3 punten

Alles goed  bonuspunten  5 punten 
  TOTAAL 

 

AKTIE KLASSEMENT 

sc HEERENVEEN – FC UTRECHT  
  

Naam

Adres.

PC - Woonplaats      Tel.

Deelname is alléén mogelijk via deze bon, zie regelement. Print de bon uit en stuur deze per post naar Aktieklassement, Postbus 513, 8440 AM 
Heerenveen of per mail naar aktieklassement@gmail.com Uw voorspelling sc Heerenveen – FC Utrecht moet voor donderdag 24 februari 2022 
bij ons binnen zijn. Kijk op www.sc-heerenveen.nl/aktie-67 voor de stand in het Aktie Klassement. Informatie over het klassement: Sjoerd Nauta 
aktieklassement@gmail.com.

Weekprijzen: (15x kans.)
Waardebon voor een thuisshirt van de Feanstore

Hoofdprijs: (Na 15 rondes voor de winnaar, eventueel na loting)
2 seizoenkaarten

Reglement 
• De wedstrijd gaat over 15 competitiewedstrijden, de 1e en laatste tellen niet mee.
• De punten worden via een speciaal programma bijgehouden.
• Per wedstrijd is er een 1e prijs. (Eventueel na loting.)
• Het invullen van abnormale standen is NIET toegestaan.
•  Scorende spelers: b.v. als eindstand 3-1 is ingevuld. Maximaal 3 namen scorende speler invullen  

of Filip Stevanović (2x), Tibor Halilović (1x).
• Deelname alleen via de originele bon uit it Pompebledsje, GEEN kopie en maximaal 1 per persoon.
• Aktie”67 is niet aansprakelijk voor fouten in de verwerking, gemelde fouten worden hersteld. 
• Uitslag te zien op: www.sc-heerenveen.nl/aktie-67



www.blaauwevenementenservice.nl

Wij helpen u graag!

Tractoren - Landbouwmachines - Grondverzet - Heftrucks - Keuringsstation - Stalinrichting
Gas - Water - Elektra - CV - Warmtepompen - Sanitair - Dakbedekking - Zinkwerk - Rioolontstopping

   Schoterlandseweg 40 • 8413 NB  Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl

Grasmaaiers - Kettingzagen - Heggenscharen - Bladblazers - Bosmaaiers - Hogedrukreinigers
Diervoeders - Gereedschap - Doe-het-zelf materialen - Afrastering - Werkschoenen - Kleding

www.bordbusters.nl

autobelettering • bewegwijzering 
ontwerp •  full colour prints 
gevel reclame  •  projectborden

Samen maken we de cirkel rond

nnrd.nl

drive
We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol 

kracht en overgave. Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme 

voedt ons bloed. Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw 

product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, 

gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want samen komen we verder. 

Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN
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CO-SPONSORS

BELOFTEN
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 www.bai-itsolutions.nl


