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voor de aftrap

sc Heerenveen - Feyenoord
‘’Daar komt Kongolo bijna in balbezit, maar daar is Bijlow weer. Was dit ‘em? Het heeft er 
alle schijn van, dat zijn goal, die van Leroy Fer, vroeg in de wedstrijd, dan dus de beslissing is. 
Jawel, want Higler fluit af en Feyenoord gaat naar de halve finale van de TOTO KNVB Beker!’’

Goedenavond beste Feanfan, geen paniek. 
Het citaat hierboven zou in theorie zomaar 
kunnen zijn wat de commentator aan het eind 
van deze wedstrijd gaat zeggen, maar zover is 
het gelukkig nog niet. Het zijn de woorden die 
Leo Oldenburger vorig jaar gebruikte toen hij 
verslag deed van de kwartfinale van de TOTO 
KNVB Beker, namens (toen nog) Fox Sports. 
Toevallig genoeg staat vandaag, een jaar later 
(op twee dagen na), precies dezelfde wedstrijd 
op het programma, in precies hetzelfde 
verband: sc Heerenveen – Feyenoord in de 
kwartfinale van het bekertoernooi. Alhoewel, 
precies hetzelfde? Er zijn genoeg dingen 
veranderd in een jaar tijd.

5 tegen 10
Slechts vijf spelers van sc Heerenveen die 
op 13 februari 2020 in de basis stonden, 
maken kans om vanavond weer vanaf het 
begin binnen de lijnen te staan. We hebben 
het dan over Floranus, Dresevic, Joey 
Veerman, Kongolo en Van Bergen. De andere 
basisspelers van toen, Bednarek, Botman, 
Van Rhijn, Faik, Ejuke en Odgaard, zullen 
de wedstrijd hooguit volgen via de televisie 
of sociale media. Opvallend genoeg zijn er 
bij onze bezoekers nog twee keer zoveel 
basisspelers overgebleven. Alleen Edgar 
Ié, die tegenwoordig speelt bij het Turkse 
Trabzonspor, is geen Feyenoorder meer. Een 





5

groot verschil tussen beide ploegen, wat dat 
betreft.

Revanche (1/2)
Twee weken geleden was het verschil ook 
groot, toen Feyenoord op bezoek kwam in 
het Abe Lenstra stadion. Door de nieuwe 
formatie en tactiek van sc Heerenveen, kreeg 
Feyenoord geen grip op de wedstrijd. Waar 
we in de weken voorafgaand aan die wedstrijd 
niet konden winnen van RKC, VVV, Fortuna en 
Heracles, werd Feyenoord opeens met 3-0 
van de mat geveegd. Typisch Heerenveen. 
De wedstrijd van vandaag geeft Feyenoord de 
kans op een snelle revanche. Nick Marsman, 
de keeper van Feyenoord, spreekt dan ook 
zijn vertrouwen uit. Hij denkt dat zijn ploeg 
veel beter voor de dag zal komen dan twee 
weken geleden. Waarom hij dat denkt? Dat en 
meer leest u in de rubriek ‘’Nader Bekeken’’, 
waarin ingezoomd wordt op de sluitpost van 
Feyenoord. 

Revanche (2/2)
Feyenoord heeft dus een kans om de pijnlijke 
nederlaag van 15 dagen geleden weg te 

spoelen, maar ook voor sc Heerenveen zal 
de wedstrijd in het teken staan van revanche. 
Zoals beschreven in de introductie van deze 
voorbeschouwing, won Feyenoord vorig 
seizoen van Heerenveen, in de kwartfinale 
van het bekertoernooi. Het was een wedstrijd 
met kansen over en weer, maar uiteindelijk 
was het Feyenoord dat aan het langste eind 
trok. Dat had niet gehoeven, gezien het aantal 
goede mogelijkheden voor sc Heerenveen. 
Gevaarlijke pogingen van onder meer Ejuke 
en Espejord waren niet genoeg om een plekje 
in de halve finale van het bekertoernooi te 
verdienen. Dan vanavond maar!

Uitgesteld
Terwijl deze voorbeschouwing geschreven 
wordt, is het nog afwachten of de wedstrijd 
gewoon gespeeld kan worden. Er wordt 
namelijk winters weer voorspeld, wat roet in 
het eten zou kunnen gooien. Het zou overigens 
niet de eerste keer zijn dat een bekerwedstrijd 
tussen Heerenveen en Feyenoord uitgesteld 
wordt. In 1973 was dat namelijk ook al het 
geval. Feyenoord wilde, net als bondscoach 
Fadrhonc, dat de wedstrijd uitgesteld 

De laatste head to head
Zo 19-3-2017 sc Heerenveen - Feyenoord 1-2 
Zo 6-5-2018 sc Heerenveen - Feyenoord 2-3  
Zo 26-8-2018 sc Heerenveen - Feyenoord 3-5 
Zo 11-8-2019 sc Heerenveen - Feyenoord 1-1
Wo 27-1-2021 sc Heerenveen - Feyenoord 3-0

Zo 30-10-2016 Feyenoord - sc Heerenveen 2-2 
Wo 13-12-2017 Feyenoord - sc Heerenveen 1-1 
Do 4-4-2019 Feyenoord - sc Heerenveen 3-0  
Za 18-1-2020 Feyenoord - sc Heerenveen 3-1 
Wo 23-12-2020 Feyenoord - sc Heerenveen 3-0 



Pompmakker 5 Heerenveen 
Telefoon: 0513 - 744108 

decokeuken.nl

Voor u op maat gemaakt door 

de jongens van Holtrop.

Leitswei 9, 8401 CL Gorredijk

Tel. 0513 57 16 91
Fax. 0513 46 18 51

info@hjvanzwol.nl

Tsjerkebourren 32, Twijzel, 0511 - 54 29 00

www.houtbouwhiemstra.com
 

Ruim 40 jaar Buiten Gewoon!Ruim 40 jaar Buiten Gewoon!Ruim 40 jaar Buiten Gewoon!Ruim 40 jaar Buiten Gewoon!

Kom langs en 

bekijk vrijblijvend

MEER DAN 25 

SHOWROOM-

MODELLEN!

Sponsoren of adverteren bij Aktie ‘67
Een advertentie in It Pompeblêdsje Aktie ’67 verzorgt dit graag voor u.
It Pompeblêdsje heeft u nu in uw handen. Het programmablad 
van sc Heerenveen wordt iedere thuiswedstrijd uitgegeven 
en heeft een oplage van /- 75.000 exemplaren per seizoen

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op met ons.
Tjeerd Piek: T 0513-625360 M 06-53808296
Of mail naar aktie67@sc-heerenveen.nl

www.hummelhaulerwijk.nl
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zou worden, om zo hun Nederlandse 
internationals te sparen voor een belangrijke 
kwalificatiewedstrijd. De KNVB vond dit een 
goed plan en stelde een nieuwe datum vast. 
Gelukkig won Oranje de wedstrijd, waardoor 
het zich kwalificeerde voor het WK van 1974. 
Opvallend genoeg heeft er uiteindelijk geen 
enkele speler van Feyenoord meegespeeld in 
die wedstrijd. De bekerpot tegen Heerenveen 
was dus min of meer voor niets uitgesteld. 
Maanden later wist Feyenoord helaas alsnog 
te winnen. De wedstrijd eindigde in 1-1, maar 
de Rotterdammers wonnen de penaltyserie. 
Deze anekdote vond ik op sportgeschiedenis.
nl. 

Historisch
Laten we hopen dat ook de wedstrijd van 
vandaag de geschiedenisboeken ingaat, maar 
dan op een hele andere manier. Misschien 
door een magistrale hattrick van Henk, of 
een wondergoal van Dresevic? Of wordt het 
misschien de laatste bekerwedstrijd ooit 
voor Dick Advocaat? Als sc Heerenveen 

vanavond wint is die kans groot. Advocaat 
heeft namelijk aangegeven te stoppen als 
coach, na dit seizoen. Natuurlijk zou hij jaren 
geleden ook al stoppen, dus je weet het maar 
nooit. Misschien dat hij er op de één of andere 
manier nog ergens een jaartje aan vastplakt. 
In ieder geval wens ik hem, maar vooral u 
een hele fijne wedstrijd toe. Op naar de halve 
finale!

Pier Schotanus

FEYENOORD

ADRES
Van Zandvlietplein 3
3077 AA Rotterdam

STADION
De Kuip (51.117 plaatsen)

TECHNISCHE STAF 
Dick Advocaat Hoofdtrainer
Cor Pot Assistent-trainer
Zeljko Petrovic Assistent-trainer 
John de Wolf Assistent-trainer
Khalid Benlahsen Keeperstrainer
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schijnwerper op

Hamdi Akujobi
Hij speelde in de jeugd van Feyenoord. Laat dat nou precies de 
tegenstander zijn, die sc Heerenveen nu treft in de kwartfinale 
van de KNVB Beker. Hamdi Akujobi, geboren Rotterdammer, 
verdedigt echter de kleuren van de Friese eredivisionist. “Mijn 
familie en veel vrienden wonen allemaal in Rotterdam. Ja, ook nog 
in Rotterdam-Zuid”, lacht Hamdi Akujobi. “Maar dat maakt voor mij 
allemaal niet uit, ik hoop gewoon dat wij gaan winnen!”

In de zomer van 2018 kwam talent Hamdi Akujobi naar 
Friesland. “Inmiddels voel ik me hier helemaal op 
mijn gemak. Het voelt als mijn tweede thuis”, 
vertelt hij. “Ook als voetballer heb ik mij hier 
goed ontwikkeld. Al kan het altijd beter. Ik 
streef naar meer. Mijn doel is een vaste 
waarde worden in het basiselftal.”

Middenveld of rechtsback
In de selectie van sc Heerenveen wordt 
Akujobi genoemd bij de middenvelders, 
maar hij verschijnt ook als rechtsback 
binnen de lijnen. Zelf vindt hij dat wel 
prima: “Ik ben altijd middenvelder 
geweest. Dit jaar focus ik mij ook op 
de rechtsbackpositie. Ik heb er wel 
eerder gespeeld, maar toch is het een 
nieuwe positie voor mij. Spelen als 
middenvelder of als rechtsback, ik weet 
niet precies waar ik het best tot mijn 
recht kom. Het heeft allebei wel wat. Het 
maakt mij eigenlijk helemaal niets uit, als 
ik maar speel. Spelen in het eerste elftal, dat 
is voor mij het meest belangrijk.”
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schijnwerper op

Hamdi Akujobi

Wetenswaardigheden
Rugnummer 18
Geboortedatum 20 januari 2000
Geboorteplaats Rotterdam
Positie Middenvelder
Doelpunten 0

Dubbele nationaliteit
Een opvallend feit over deze jonge voetballer 
is dat hij twee nationaliteiten heeft. “Dat 
klopt,” beaamt Akujobi. “Ik heb zowel een 
Nederlands als een Nigeriaans paspoort. Ik 
heb vriendschappelijke wedstrijden gespeeld 
voor Nigeria O20 en ben er al een paar keer 
geweest. Ik heb nog niet definitief gekozen 
voor welk land ik ga uitkomen. Dat leeft op 
dit moment trouwens ook niet bij mij, want ik 
zit nu niet in die positie. Eerst maar eens het 
eerste elftal van sc Heerenveen halen.” Op de 
vraag of dit hem extra druk geeft wanneer 

hij een kans krijgt, antwoordt hij: “Nee 
hoor, ik leg mijzelf geen druk op en 

ben zeker niet extra zenuwachtig. 
Ik kijk naar het moment. Als ik 
mag spelen, probeer ik er het 
beste van te maken.”

Alles voor de winst
Die mentale kracht is volgens 
voetbalkenners een sterk 
punt van Hamdi Akujobi. 
“Dat herken ik wel”, vindt hij 
ook zelf. “Ik kan die positieve 
energie doorgeven aan mijn 
medespelers. Ik hou enorm 
van de kleine partijtjes op de 
training. Je kunt alles erin 
toepassen. Die intensiteit en 
het plezier met elkaar, dat vind 

ik het leukst om te doen. Je 
kunt zeggen dat ik een typische 

teamspeler ben, niet iemand die puur voor 
zichzelf speelt. Verdedigend ben ik sterk 
en agressief. Dat kan soms wel iets meer 
gedoseerd worden, maar ik maak stappen. 
Buiten het veld ben ik een lieve jongen, maar 
binnen het veld zal ik er alles aan doen om te 
winnen.” 

Kwartfinale KNVB-beker
Voor de competitie wist sc Heerenveen een 
zeer verrassende 3-0 zege op Feyenoord te 
behalen. Door het lot staan de Rotterdammers 
en de Friezen na zeer korte tijd opnieuw 
tegenover elkaar in het Abe Lenstra stadion. 
Dit keer gaat het om een bekerduel. “Het zal 
een totaal andere wedstrijd worden”, weet 
Akujobi. “Het is een ‘alles-of-niets’ wedstrijd. 
Elke wedstrijd wil je winnen, maar deze keer 
is het niets of de halve finale. Daarom heeft 
een bekerwedstrijd een andere sfeer, al zal 
het stadion opnieuw leeg zijn. Ik hoop dat alle 
supporters weer snel op hun vertrouwde plek 
zullen zitten. Het is zo anders nu. Supporters 
kunnen je net die extra kracht geven om tot 
het uiterste te gaan. Ik hoop dat wij opnieuw 
zo kunnen spelen als in die met 3-0 gewonnen 
wedstrijd. Hoe we dat gaan doen? Dat laat ik 
over aan de trainer. We gaan horen wat ons 
strijdplan gaat worden en dan gaan we weer 
vol voor die winst.” 

Gea de Jong- Oud
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Een mooie pot voetbal beleven én 
het goede doel steunen?

RESERVEER NU HET FOPPE FONDS ARRANGEMENT! 

Lijkt het u leuk om met uw medewerkers, relaties, familie en/of vrienden een thuiswedstrijd van sc Heerenveen 
te bezoeken en daarmee het goede doel te steunen? Regel dan nu een elftal Foppe Fonds stoelen! Informatie 
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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Kwartfinales

TOTO KNVB-Beker
Dinsdag 9 februari 2021 

0-1
  

Woensdag 10 februari 2021

2-1

Woensdag 17 februari 2021

16.30

18.45

Halve finales TOTO KNVB Beker

sc Heerenveen/Feyenoord  
-

Ajax

Vitesse 
- 

NEC/VVV-Venlo



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

Sponsoren of adverteren bij Aktie ‘67
Een advertentie in FeanFan magazine Aktie ’67 
verzorgt dit graag voor u.

Het FeanFan magazine is een magazine voor de 
leden van de supportersclub FeanFan en de leden 
van de Ondernemers Sociëteit Sportclub 
Heerenveen (OSSH). Daarnaast is het blad 
los te koop in onder andere de Feansjop van 
sc Heerenveen. Het magazine verschijnt 
zes keer per jaar. Per nummer worden er
4.750 exemplaren uitgegeven.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op met ons.
Tjeerd Piek: T 0513-625360 
M 06-53808296
Of mail naar aktie67@sc-heerenveen.nl
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week van

Sam Feringa
Van origine is hij fysiotherapeut, bij sc Heerenveen draagt hij de titel Performance manager. 
Vanuit die hoedanigheid houdt Sam Feringa zich bezig met de fysieke belastbaarheid van de 
spelers, planning en periodisering en tot zijn takenpakket behoren ook data en innovatie. 
Ondanks de actuele maatschappelijke situatie is hij ‘gewoon’ fulltime bij de club betrokken. 
“Voor mij is er wat werk betreft in feite niets veranderd.”

Wat is de rol van de Performance manager 
bij planning en periodisering? Sam 
Feringa: “Je hebt te maken met een korte 
termijnplanning, variërend van een dag tot 
een aantal dagen tot een week. Maar ook met 
een lange termijnplanning van bijvoorbeeld 
de voorbereidingsperiode of een eerste 
seizoenshelft. Het is aan mij op zulke periodes 
zo goed mogelijk in te vullen. Als je het hebt 
over belastbaarheid, kijk ik naar hoe vaak, hoe 
lang en hoe zwaar er getraind kan worden.”

Dat hij zelf op dit moment wat meer in de 
spotlights staat, is niet verwonderlijk gezien 
het drukke programma sinds het hervatten 
van de competitie. Wat merkt Feringa 
daarvan? “Voor de voetballers is dit eigenlijk 
de leukste periode, ze kunnen alles spelen. 
Tijdens de trainingen hoef je minder te doen, 
staat als het ware de rem erop. Zodat je in de 
wedstrijden volle bak kunt gaan. Daarnaast 
werk ik ook met een soort tussengroep, 
jongens die zichzelf in de basis proberen 
te vechten. En dan is er nog een groep met 
jongens die er aan komen, de talenten. Die 
afwisseling is leuk.”

Fris en fit
Feringa is van mening dat het voor de spelers 
fysiek mogelijk moet zijn om het huidige 
programma te kunnen spelen. Een begrip wat 
regelmatig voorbij komt is ‘frisheid’. “Dat is 
interessant”, aldus Feringa. “Want je hebt te 

maken met een fysieke, maar ook met een 
mentale component. Karakter speelt een rol, 
maar ook een serie die je als team neerzet. 
Het maakt nogal verschil of je met 0-3 achter 
staat tegen Fortuna of met 2-0 voor tegen 
Feyenoord. Wat we elke keer weer proberen, 
is om het team zo fris en fit mogelijk op het 
veld te krijgen.”

De vraag rijst natuurlijk of de aanpak voor de 
competitiewedstrijd tegen Feyenoord anders 
zal zijn dan voor deze bekerwedstrijd. De 
Performance manager daarover: “Dat hangt 
ook af van hoe we tegen Vitesse hebben 
gespeeld. Maar we zullen volle bak gaan, met 
het sterkst mogelijke team. Ik kijk uit naar de 
wedstrijd!”

Marc Stallinga
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De Toekomst - Kimberley Hofstra

 ‘ Soms genieten de  
ouders nog het meest’

Wie kinderen heeft die fan zijn van sc Heerenveen, is ongetwijfeld bekend met de Kidsclub. 
Deze is opgedeeld in twee groepen: de Junior Heroes van 0 tot en met 11 jaar en de Feanatics, 
voor de kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Kimberley Hofstra, medewerker van de Kidsclub, 
praat it Pompebledsje met veel passie bij over haar werk. 

Normaal gesproken zijn het drukke tijden 
voor de Friezin, maar dat valt nu tegen 
met alle maatregelen. ‘De plannen vallen 
allemaal in het water’, verzucht ze. ‘We zijn 
verantwoordelijk voor alle wedstrijdzaken, 
line-up, feestdagen, voetbalkampen en meer, 
maar dat is nu niet mogelijk.’ Het is een 
logisch besluit om de activiteiten af te lassen, 
maar jammer vindt Hofstra het wel. 

Digitaal
‘Er zijn uiteindelijk veel ergere problemen, 
maar je werkt nu voornamelijk alleen op 
kantoor. Anders had je afwisseling tijdens 
de wedstrijd, met VIP-arrangementen en 
kinderfeestjes, waardoor je de kinderen meer 
ziet’, legt ze uit. ‘Vooral met de groep van 0 tot 
en met 11 heb je te maken met kinderen die 
graag activiteiten willen ondernemen zonder 
een computer erbij. Nieuwsbrieven zijn leuk, 
maar kinderen gaan niet de hele tijd achter 
een laptop zitten.’

Carrière
Hofstra komt op veertienjarige leeftijd in 
aanraking met de voetbalwereld, wanneer ze 
onderdeel wordt van het promotieteam van 
sc Heerenveen. ‘Ik mocht helpen met flyeren 
en ook tijdens open dagen mocht ik aanwezig 
zijn. Op mijn zeventiende ging er iemand weg 
van de Kidsclub en ging het balletje steeds 
verder rollen. Ik ben nu sinds 2007 in dienst 

en werk hier straks veertien jaar’, verklaart 
de medewerkster trots. 

Het werk doet ze met veel plezier en ook haar 
eigen zoon is onderdeel van Junior Heroes. 
‘Kan ook niet anders hè’, lacht Hofstra. ‘Ik 
vind vooral het contact met de leden zo leuk. 
Wanneer er open dagen zijn, staan we er met 
een stand en houden we altijd een praatje met 
mensen die dan langskomen.’ Ze herinnert 
veel achtergrondverhalen van haar leden - niet 
alleen omdat ze voor sc Heerenveen werkt, 
maar ook omdat ze oprecht geïnteresseerd is.

Ledencontact 
Daarom is het des te moeilijker voor de Friezin 
dat ze nu dat contact met leden nauwelijks 
heeft. Aan de oudere jeugd is het enigszins 
makkelijker uit te leggen dan de jongere 
jeugd. Zij hebben behoefte aan de line-ups, 
een ontmoeting met hun favoriete voetballer 
of een voetbalclinic. ‘We zullen, zodra het 
weer kan en mag, ervoor zorgen dat we weer 
activiteiten kunnen ondernemen. Al gaat het 
maar om kleine groepjes, dan kunnen we in 
ieder geval weer wat doen’, zegt Hofstra. 

Na de eerste lockdown in 2020 is het mogelijk 
om weer nieuwe dingen te plannen voor de 
kinderen, nu zit dat er voorlopig nog niet in, 
volgens haar:  ‘Je wilt graag de activiteiten 
door laten gaan, maar je stelt ook de 
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verantwoordelijkheid nemen en veiligheid 
voorop. Voetbaldagen zijn nu ook niet 
mogelijk: je kunt geen tachtig kinderen bij 
elkaar brengen vanuit verschillende gebieden 
uit Nederland.’

Wedstrijden
Hofstra mist de wedstrijden, wanneer 
kinderen een belangrijk onderdeel worden 
van de wedstrijdbeleving. ‘De kinderen lopen 
mee in de line-up, zijn vlaggendragers. Dat 
zijn de momenten waar leden het voor doen 
en waarom ze aanvankelijk lid zijn geworden. 
Je ziet dan zowel de kinderen als de ouders 
genieten. Alhoewel, soms genieten de ouders 
nog het meest!’ lacht ze. 

Bekerfinale
Ze herinnert zich nog goed de bekerfinale 
in 2009, waar de strijd in de Kuip succesvol 
door Heerenveen werd gewonnen. ‘Samen 
zaten we met alle ouders en kinderen in de 
bus richting het stadion, omdat de kinderen 
mee zouden lopen in de line-up. Helaas ging 
er iets fout, waardoor we achteraan in de 
colonne terecht kwamen. We probeerden 

met man en macht alsnog naar het stadion te 
komen, hetzij onder politiebegeleiding, maar 
het mocht niet baten.’

Tien minuten na het begin van de wedstrijd 
komt de bus aan bij de Kuip, wat voor een 
grote teleurstelling zorgt. ‘Je probeert 
het goed te maken, maar dat is niet echt 
mogelijk. Je biedt een line-up plaats bij de 
thuiswedstrijd van Heerenveen, al kan dat 
natuurlijk niet tippen aan de bekerfinale. 
Het is een eenmalige kans om mee te lopen 
tijdens zo’n wedstrijd.’ 

AC Milan
Toch is er ook een wedstrijd waar alles soepel 
verliep: de wedstrijd tegen AC Milan. ‘Dat 
was echt bijzonder, dat zorgde voor zoveel 
commotie. Ik had mijn telefoonnummer 
destijds nog in de nieuwsbrief staan, maar 
die heb ik erna snel weggehaald. ik heb nog 
nooit zoveel telefoontjes gekregen van ouders 
die belden of hun kind ook kon meelopen. 
Zelfs ‘s nachts! Iedereen was toen onder de 
indruk van de spelers van AC Milan, ook het 
personeel. Tijdens de line-up hadden vooral 
de ouders de tijd van hun leven’, concludeert 
Hofstra. 

Annabeth de Jong



* Bij KPN Hussel € 5,00 extra korting op je Internet

12,99
mnd*

Beleef alle wedstrijden 
van SC Heerenveen   
live met FOX Sports
Voetbal is emotie. En die voel je pas echt als je het live meemaakt. 
Het liefste met je vrienden of familie in het stadion maar 
tegenwoordig steeds vaker bij jou thuis op de bank. Kijk nu alle 
wedstrijden van SC Heerenveen  en veel meer sport met het 
FOX Sports pakket. Alleen bij KPN. Het netwerk van de Eredivisie. 
Ga naar kpn.com/foxsports
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Column - Vrije Rubriek

Bekeren of bekeren
Ja, er staat twee keer hetzelfde. En toch twee keer niet. Niet echt, tenminste. Inhoudelijk 
verschillen beide woorden nogal van elkaar. Voor de voetbalsupporter roept het waarschijnlijk 
andere associaties op dan voor kerkelijken of politici. En hoewel een en ander niet direct met 
elkaar te maken lijken te hebben, hebben ze meer met elkaar gemeen dan je op het eerste 
oog zou zeggen.

Bekeren is voor de meeste voetbalfans 
een begrip op zich. Natuurlijk zitten de 
voetbalharten vol van competitiewedstrijden 
tegen halfjaarlijks terugkerende tegenstand-
ers in jaarlijks terugkerende stadions. 
Natuurlijk zitten we nog te mijmeren over 
de reeksen Europese wedstrijden die we 
in een veel te lang vervlogen verleden niet 
alleen hebben bijgewoond, maar die we 
hebben gezien, gevoeld en beleefd. Maar 
uiteindelijk gaat er niets boven bekervoetbal. 
Ouderwets bekervoetbal. Niet de kortste 
route naar Europees voetbal, maar gewoon de 

mooiste route op weg naar een waardevolle 
dennenappel.

Wie ooit bij een bekerwedstrijd is geweest, 
weet wat het is. Het is een andere dimensie 
van een conventionele sport. Alsof Johnny 
Jansen en zijn jongens een universumpje 
zijn opgeschoven om daar hun kunsten te 
vertonen in een licht dat meer schittert en 
sprankelt dan in de setting van het oude 
en vertrouwde. Bekervoetbal is anders. 
Bekervoetbal is eigenlijk zelfs geen voetbal, 
het is een sport op zich. Niets kan op tegen 



WWW.ESPN.NL

ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM



19

het zenuwslopende gegeven dat er aan het 
eind van de negentig minuten per definitie 
een winnaar moet zijn. Dat zijn wij niet 
gewend. Een gelijkspel in het voetbal is een 
poldermodel van een strijd met werkelijke 
belangen. De angst om te verliezen is groter 
dan de gretigheid om te winnen en daarmee 
is een gelijkspel een slap aftreksel van een 
betekenisvolle uitkomst met waarde.

Nee, dan bekervoetbal. Rammen en stampen 
tot het bittere einde. Een gladiatorengevecht 
in een (normaal gesproken) kolkende arena 
waarvan bij voorbaat bekend is dat er één 
van de twee het strijdtoneel niet levend zal 
verlaten. In minder dramatische termen: je 
gaat door of je ligt eruit. Zo simpel is het en 
zo simpel zou het altijd ook moeten zijn. En 
mocht dat principe niet simpel genoeg zijn, 
dan kunnen we altijd nog verlengen. Of in het 
alleruiterste geval penalty’s nemen. Maar het 
het principe blijft staan: dood of door. En juist 
door die onvoorspelbare onzekerheid van 
die angstaanjagende zekerheid is is het voor 
eenieder die dat nog niet heeft gedaan tijd om 
zich tot het bekeren te bekeren.

Zo, ze staan er nu beide. Bekeren en bekeren. 
Bekeren tot bekeren. Tot het inzicht komen 
dat er op voetbalgebied maar weinig dingen 
zijn die het spelen van bekerwedstrijden 
overtreffen. Natuurlijk staat de wedstrijd 
in Rotterdam tegen Twente nog haarfijn op 
ons netvlies. Dat was het summum en een 
welhaast onovertrefbare bekerervaring. Maar 
wat te denken van de wedstrijd tegen Willem 
II vorig jaar. De wedstrijd die alle kanten op 
kon, het publiek dat meeschoof naar de 
kant waar de penalty’s genomen moesten 
worden, de massale extase na de winnende 
en beslissende strafschop van Chidera 
Ejuke. Ook dat was een avond om niet snel te 
vergeten. Ook dat was een avond die ons nog 

lang bij zal blijven. Ook dat 2 een heerlijke 
bekeravond.

Nu dus tegen Feyenoord. Dat dat zonder 
publiek moet, is een inmiddels bekend 
gegeven, maar misschien wel jammerlijker 
dan ooit. Hoe mooi was het geweest om juist 
nu onze jongens naar een volgende ronde te 
schreeuwen. De eerste echte stap richting 
de Kuip gaat over de rug van de eigenlijke 
bewoners. Mooier en symbolischer kan bijna 
niet. Onrealistisch is het ook niet gezien 
het laatste onderlinge resultaat in het Abe 
Lenstra stadion. Het is met alles te hopen 
dat we dezelfde passie neer kunnen leggen 
als in die ruime overwinning van laatst. Die 
broodnodige passie die wij, supporters, 
nu niet in levende lijve kunnen doorgeven 
aan de spelers op het veld, maar die er 
wel voor zorgt dat we twintig procent beter 
kunnen voetballen. De passie die hoort bij 
bekervoetbal. Het echte voetbal.

Dat echte voetbal heeft zijn weg weer 
gevonden naar Heerenveen en dat eindigt 
misschien zomaar via Feyenoord weer in de 
Kuip. Het is een droomscenario. Laten we, om 
dit jaar weer tot het einde door te bekeren, 
ons weer bekeren tot het mooiste religie 
binnen de voetbalwereld: bekervoetbal.

Redmer Wijnsma

voor luxe en comfort
AUTOJOUREXL.NL
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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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1 Erwin Mulder 22 1

22 Ariel Harush

24 Jaimy Kroesen

Ve
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s

2 Sherel Floranus 20 1 3

3 Jan Paul van Hecke 18 1 1 5

4 Joaquín Fernández

5 Lucas Woudenberg 19 1 2

14 Ibrahim Drešević 19 2

25 Paweł Bochniewicz 21 2 1

29 Timo Zaal

41 Rami Kaib 5 1

42 Syb van Ottele

M
id

de
nv

el
de

rs

6 Siem de Jong 8 2

10 Oliver Batista Meier 14 1 1 1

13 Stanislav Shopov

15 Sieben Dewaele 6 1 1

17 Rami Hajal 15 1

18 Hamdi Akujobi 5

19 Jan Ras

20 Joey Veerman 21 5 7 1

21 Rodney Kongolo 21 1 4 4

43 Lasse Schöne 1 1

44 Tibor Halilović 7

Aa
nv

al
le

rs

7 Ulysses Llanez 5

8 Benjamin Nygren 18 3 2

9 Henk Veerman 22 12 3 3

11 Mitchell van Bergen 20 2 1 1

16 Arjen van der Heide 10 2 1

26 Rein Smit 3 1 1

37 Couhaib Driouech 5
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Wedstrijdleiding
Scheidsrechter: Siemen Mulder 

Assistent-scheidsrechters: 
Rogier Honig en Roy de Nas

Vierde official: Rob Dieperink 
VAR: Martin vd Kerkhof  / AVAR: Yorick Weterings 

K
ee
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rs

1 Justin Bijlow 7

21 Nick Marsman 14 1

30 Ramón ten Hove

49 Tein Troost

Ve
rd

ed
ig
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s

2 Bart Nieuwkoop 12 1

3 Sven van Beek

4 Marcos Senesi 21 2 2 1

5 Ridgeciano Haps 13 3 1 1

14 George Johnston

15 Tyrell Malacia 14 1 1

22 Lutsharel Geertruida 18 4 2

25 Uros Spajic 14 3

33 Eric Botteghin 11

M
id

de
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el
de

rs

6 Mark Diemers 20 3 3 1

8 Leroy Fer 15 1

20 João Carlos Teixeira 10 4

23 Orkun Kökcü 11 1 1 1

28 Jens Toornstra 19 4 2 3

59 Jordy Wehrmann 6 1

Aa
nv
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le

rs

7 Luciano Narsingh

9 Nicolai Jørgensen 16 3

10 Steven Berghuis 20 12 7 2

11 Bryan Linssen 18 6 1 1

17 Luis Sinisterra 8 2 1

19 Róbert Bozeník 5

27 Christian Conteh 1

24 L. Pratto 5

58 Dylan Vente 1

41 Naoufal Bannis 6 1 1

40 Marouan Azarkan 1



 

 

Vertegenwoordigers www.jakosport.com  -  info@jako-teamsport.be
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

NEW RELEASE 
JAKO Corporate teamwear

jako.nederland Jako Nederland

OOK UW BEDRIJF 
SPORTIEF AANKLEDEN?

VERKRIJGBAAR VANAF APRIL
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Ontvang gegarandeerd een 
geldbedrag tot wel € 25.000,- en

speel mee voor sc Heerenveen!

€€ 5.000,-

Deze actie loopt tot tot 22-12-2020, 16.00u. Je ontvangt jouw geldbedrag nadat de inleg voor je lot(en) succesvol is 
geïncasseerd. Bekijk de volledige actievoorwaarden op vriendenloterij.nl/voetbal. De vergunning voor de loterij is 
afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/123/12/12016. 

 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,-
€€ 20,- 20,-

 of scan deze 
QR-code

Trap jij het 
seizoen af met

€€ 25.000, 25.000,--€ 25.000,- ???

Een lot kost 14 euro per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar. Je speelt mee zolang je wilt.
*Ma. t/m Vr. van 9.00 tot 21.00 uur en Za. van 10.00 tot 16.00 uur.

€€ 100,- 100,-

Binnen 1 minuut 
weet je welk bedrag 

voor jou is.
weet je welk bedrag 

 5.000,-
€€ 25.000,-€ 25.000,-

€€ 1.000,-
€€ 500,- 500,-

Zo werkt het:

1  Ga naar vriendenloterij.nl/voetbal of bel GRATIS 0800-1560*

2  Speel mee in de VriendenLoterij voor sc Heerenveen

3  Ontdek binnen 1 minuut welke van de bovenstaande bedragen
jij gegarandeerd ontvangt

Door mee te spelen in de VriendenLoterij kun je sc Heerenveen steunen.
Minstens 40% van je inleg gaat dan naar de maatschappelijke initiatieven van 
sc Heerenveen. Met je lot maak je kans op meer dan 100.000 (geld)prijzen.

vriendenloterij.nl/voetbal

Advertentie_sc Heerenveen_148x210_V2320_01.indd   1Advertentie_sc Heerenveen_148x210_V2320_01.indd   1 10/09/2020   11:2510/09/2020   11:25
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De zevenklapper van Gurbe 
Douwstra (singer songwriter)
Je hebt al 10 keer de beker gewonnen met 
je nummer 1 notering in de Fryske Top 100. 
Is Cliffs of Moher de Bohemian Rhapsody 
van Friesland?
Haha, nee dat is echt te veel eer. Die nummers 
zijn niet met elkaar te vergelijken. Bovendien 
stond mijn nummer pas in 2008 voor het eerst 
in deze ranglijst.

Hoe verklaar je het succes van dat nummer? 
Ik denk toch dat dit te maken heeft met 
de authenticiteit; het is een waargebeurd 
verhaal met de nodige dramatiek die voel- en 
hoorbaar is. 

In Lit jim gean Friezen beschrijf je de 
mentaliteit van 'de Fries' en heb je het ook 
over de bekerfinale. 
Ik schreef dit lied n.a.v. de Elfstedentocht van 
1997 en we zijn enerzijds dol op feestjes en 
kunnen dit goed organiseren, daarnaast zijn 
we ook nuchter. Door de buitenwereld wordt 
dit wel eens als stug en stijf bestempeld.

Vanwaar het uitstapje naar sc Heerenveen in 
dat lied?
Na een paar coupletjes over de Elfstedentocht 
beschrijf ik dat er in Thialf en in het Abe 
Lenstra Stadion dezelfde mentaliteit terug 
te zien is. Een bekerfinale is helemaal zo'n 
voorbeeld waarin de trotse voetbalsupporters 
en ook andere Friezen trots zijn, dit feest mee 
willen maken en successen willen vieren. 

Vind je dat we ruim 20 jaar na dato hierin zijn 
veranderd?
Ik heb er niet voor doorgeleerd, maar in de 
kern van veel Friezen denk ik dat we nog 

steeds nuchter en rustig zijn en af en toe 
de behoefte hebben uit de band te springen. 
Daarbij denk ik ook dat we hierin niet eens zo 
veel verschillen van anderen hoor.

Heb jezelf ervaringen met bekervoetbal?
Ik was in de Kuip met zowel de finale tegen 
Ajax in 1993 als die tegen Roda JC in 1997. 
Het was echt een feest om daar met mijn 
beide zoons naar toe te kunnen. 
 
Maken we vandaag een kans de halve finales 
te bereiken?
Absoluut maken we kans. De kortste weg om 
Europees voetbal is en blijft het winnen van 
de beker. Nog drie keer boven je zelf uitstijgen 
en dan schrijf je geschiedenis. Feyenoord ligt 
ons wel. De sc Heerenveen tegen Feyenoord 
op 27 januari jl. was natuurlijk veelbelovend, 
al blijft het de vraag of dit Heerenveen een 
bepaalde lijn langere tijd kan vasthouden en 
of Dick Advocaat zijn mannen tactisch anders 
neerzet. Waarschijnlijk wel. Ik voorspel dat wij 
met 2-1 winnen en de halve finale bereiken. 

Ronald Belkega
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Een paar maanden geleden werd hij nog lachend een ‘gele kanarie’ genoemd door René 
van der Gijp. Dat Voetbal International even later met de bijnaam ‘Mister Clean Sheet’ op de 
proppen kwam, is tekenend voor de uitstekende prestaties van Nick Marsman in de weken 
die volgden. Bovendien blijkt de keeper van Feyenoord naast een goede doelman ook nog 
eens een goed mens te zijn. 

Revanche?
Hij mag dan wel Mister Clean Sheet genoemd 
worden, maar ook Nick Marsman kon 
niet voorkomen dat Heerenveen zo’n twee 
weken geleden met maar liefst 3-0 won 
van Feyenoord. Hier waren wij als Feanfans 
behoorlijk aan toe, na een veel te lange reeks 
van wedstrijden zonder overwinning. Toch 
hoeven we volgens Marsman niet te rekenen 
op een herhaling van die avond. ‘’Ik verwacht 
zeker dat we beter voor de dag zullen komen 

dan eind januari, uit bij Heerenveen. De 
overwinning op PSV gaf ons een paar dagen 
later alweer wat meer vertrouwen. We willen 
heel graag door in de beker, dus zullen de 
strijd aangaan.’’ 

Ziyech
Marsman draait al een tijdje mee in de 
eredivisie, blijkt uit zijn antwoord op de vraag 
naar zijn herinneringen aan wedstrijden 
tegen sc Heerenveen. ‘’Dan schiet mij vrijwel 

nader bekeken

Nick Marsman

Foto: Feyenoord.nl
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meteen een wedstrijd uit mijn tijd bij FC 
Twente te binnen. We speelden thuis tegen 
sc Heerenveen en wonnen met 4-2. Ik weet 
niet meer precies bij welke tussenstand het 
was, maar de winst was nog niet binnen in elk 
geval. Ik herinner me een belangrijke redding 
op een inzet van Hakim Ziyech, die alleen 
op mij afkwam. Het was ook mijn eerste 
wedstrijd tegen sc Heerenveen in het betaalde 
voetbal.’’ Het moet een jaar of acht geleden 
zijn dat die wedstrijd plaatsvond. Hakim 
Ziyech is ondertussen beland bij Chelsea, via 
FC Twente en Ajax, terwijl Marsman na meer 
dan 100 wedstrijden voor FC Twente en een 
korte periode bij FC Utrecht inmiddels de 
kleuren van Feyenoord verdedigt. De tiid hâldt 
gjin skoft, zullen we maar zeggen. 

Maaltijdbezorger
Ook buiten de lijnen is Nick Marsman goed 
bezig. Ten tijde van de eerste lockdown 
moesten de spelers van Feyenoord thuis 
trainen, aangezien groepstrainingen niet 
mogelijk waren. Hierdoor bleef er, zoals 
bij wel meer mensen, tijd over voor andere 
dingen. De kunst is dan natuurlijk om er het 
beste van te maken en iets nuttigs te doen 
met de vrijgekomen uren. In het geval van 
Marsman is dat zeker gelukt, door maaltijden 
te bezorgen bij de mensen die dat nodig 
hadden. ‘’Het initiatief van de maaltijden 
kwam via een vriend van Rick Karsdorp. 
We konden daardoor mensen helpen die 
door corona echt het huis niet uit konden of 
patiënten verzorgden en geen tijd hadden om 
goed voor zichzelf te zorgen. Uiteraard op een 
veilige afstand voor hen en voor ons. Het gaf 
een goed gevoel ze op deze manier te kunnen 
helpen.’’

Toekomst
Het is voor iedereen behoorlijk lastig om in 
de toekomst te kijken en te voorspellen hoe 

dingen gaan lopen. Voor Marsman geldt dit 
al helemaal. De 30-jarige sluitpost heeft een 
aflopend contract en weet nog niet of dit zijn 
laatste maanden als Feyenoorder worden. 
‘’Elke keeper wil natuurlijk het liefst zoveel 
mogelijk spelen. Ik ben als doelman naar 
Feyenoord gekomen om me te meten met de 
betere keepers van Nederland door dagelijks 
met ze op het veld te staan. Ik speel nu veel 
en dat voelt natuurlijk goed. Het is nu nog 
afwachten wat er gaat komen. Ik kan wel 
zeggen dat ik het hier bij Feyenoord enorm 
naar m’n zin heb. Het zal de komende tijd wel 
duidelijk worden hoe de toekomst er voor mij 
uitziet.’’ 

Grote kans dat u Nicks vader, Gerard Marsman, 
ook kent. Na zijn carrière als voetballer 
(o.a. een korte periode bij sc Heerenveen) 
werd hij trainer bij diverse profclubs. Zien 
we Nick over een aantal jaar ook in de dug-
out zitten als coach? ‘’Ik sta er nog best wel 
open in met betrekking tot na mijn actieve 
carrière. De focus is op het hier en nu, al laat 
je er af en toe wel alvast je gedachten over 
gaan. Ik heb de trainingscursus gedaan. Ik 
merk ook, nu ik verder ben in mijn carrière, 
dat ik het met de ervaringen die ik door de 
jaren heen heb opgedaan steeds leuker vind 
om andere spelers te helpen. Of later het 
hoofdtrainerschap voor mij iets zou zijn en 
is weggelegd, weet ik niet. Je hebt natuurlijk 
verschillende functies op het gebied van 
voetbalcoaching, dus wie weet. Nu geniet ik 
voorlopig nog wel heel erg van het keepen 
zelf.’’

Pier Schotanus

Foto: Feyenoord.nl
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De Toppers van WIL
Ruim een jaar nadat ik in functie ben getreden bij de mooiste 
club van Nederland kijk ik terug op een heel vreemd jaar. Een 
vreemd jaar om meerdere redenen, die bij een ieder allemaal 
wel bekend zijn. Het jubileumjaar had ik mij compleet anders 
voorgesteld. Toch zorgt een bepaalde groep mensen ervoor dat 
ik elke keer dat ik in het stadion ben, met een grote glimlach 
door het stadion loop. Het zijn de toppers van WIL.

WIL is een maatschappelijke organisatie die 
dagbesteding verzorgt voor volwassenen. Van 
maandag t/m vrijdag bevindt deze groep zich 
in het stewardhome in het stadion. Vanuit 
daar hebben ze nauw contact met de facilitair 
manager Lammert Meester en onze grasman 
Gert Jan Hilarius. Ze zijn de gehele week 
door druk bezig met allerlei ondersteunende 
klussen en het is geweldig om te zien met 
hoeveel plezier ze dit doen.

Zit er heel veel ducktape op de tribunes 
vanwege het ophangen van de spandoeken? 
Met heel veel enthousiasme wordt dit 
verwijderd. Hangen de spandoeken van 
Nieuw Noord en Feanfan de dag na de 
wedstrijd nog? WIL ruimt met het alle 
plezier op. Moeten de groeilampen op het 
veld geplaatst worden? WIL staat weer 
klaar om te helpen. De sponsordoeken op 
de Oost-tribune moeten opnieuw omhoog 
getrokken worden? WIL staat weer klaar met 
hun spierballen. Het plezier wat deze groep 
haalt uit de werkzaamheden is voor iedereen 
geweldig om te zien. Ze zorgen ervoor dat je 
altijd vrolijk het stewardhome weer verlaat, 
als je bij deze groep mensen een bakje koffie 
hebt gedronken.

De groep die actief is op het stadion komt uit 
de gehele provincie. Enkelen zitten ’s och-
tends al vroeg in de bus om tijdig op het sta-

dion te zijn en 
ze doen er ook 
alles aan om te 
komen. Tijdens 
de eerste lock-
down heeft de 
groep lang thuis gezeten en juist ook voor hen 
is ritme en structuur belangrijk in deze las-
tige tijd. Inmiddels zijn ze dus alweer geruime 
tijd aanwezig op het stadion, weliswaar in een 
aangepaste vorm en is de groep kleiner dan 
gewoonlijk, maar nog altijd verrichten ze een 
heleboel nuttig werk. Via deze weg wil ik ze 
dan ook bedanken voor hun geweldige inzet 
en ik hoop dat wij de komende jaren nog veel 
profijt mogen hebben van de toppers van WIL!
(Een klein jaar geleden verscheen een korte 
reportage over WIL. 

Deze is te zien op https://www.youtube.com/
watch?v=rMjy_L5fraY&t=6s)

Michiel de Boer, 
Supporterscoördinator



   VOETBAL IS  
 ONZE PASSIE
     HET RECHT  
IS ONS VAK
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Trotse hoofdsponsor sc Heerenveen

Vooruit met de  
geit, wij staan  
achter jullie!



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

techniek, bouw, schoonmaak, 
horeca, productie en zorg

VOLOP VACATURES IN DE  

BUITENPOST • HEERENVEEN • LEEUWARDEN • WOLVEGA

WWW.WERKTIJD.NL

www.bordbusters.nl

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

Atalanta 10 | 8472 CA Wolvega  
Tel +31 561-692800 | wolvega@valk.nl

Atalanta 10 | 8472 CA Wolvega  
Tel +31 561-692800 | wolvega@valk.nl



HOOFDSPONSOR

CO-SPONSORS

BELOFTEN

PARTNERS




