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voor de aftrap

sc Heerenveen - Vitesse
Een hele goedenavond beste supporter. Helaas is er nog steeds een avondklok van kracht in 
Nederland, maar gelukkig staat er vanavond een lekker potje voetbal op het programma. Om 
21:00 trappen we af tegen Vitesse, dat de laatste weken punten aan het morsen is. Gaan de 
Arnhemmers, die meedraaien in de top van de competitie, ook vandaag met een slecht gevoel 
terug naar huis? Redenen genoeg om in ieder geval te hopen van wel.

Betere Tijden
We hebben de boel immers eindelijk 
weer een beetje op de rit! Na een veel 
te lange serie van wedstrijden zonder 
overwininning, pakte sc Heerenveen 4 
punten uit de confrontaties met Feyenoord 
en FC Twente. Vooral de overwinning tegen 
de Rotterdammers was sterk, waarbij een 
nieuwe tactiek doorslaggevend bleek te zijn. 
Johnny Jansen stuurde zijn ploeg het veld op 
in een 4-4-2-formatie, waarin er veel ruimte 
was voor Joey Veerman om zijn ding te doen. 
Ook Rami Kaib, onze nieuwe linksback, kon 
lekker aanvallen in dit systeem. Het bleek een 
meesterzet te zijn van de trainer, die zijn ploeg 

binnen het halfuur op een 2-0 voorsprong zag 
staan. Uiteindelijk won Heerenveen met 3-0, 
wat betekende dat we met opgeheven hoofd, 
of misschien zelfs met de borst vooruit, naar 
de Grolsch Veste konden. De wereld zag er 
opeens heel anders uit voor de Feanfans.

Oude Liefde
Misschien dat de wedstrijd van een aantal 
dagen later een klein beetje tegenviel. 
Tegen FC Twente wisten we niet erg veel te 
creëren, waardoor we niet verder kwamen 
dan een gelijkspelletje. Luciano Narsingh, 
tegenwoordig rechtsbuiten bij Twente, 
bewees zijn eerste profclub ooit een grote 



A'67 OSSH1006.pdf   08-01-2008   16:24:36

Wedstrijdsponsoren Colofon
(De netto opbrengst komt 
ten goede aan de opleiding
van jeugdspelers bij 
Sportclub Heerenveen)

Uitgave
Aktie ‘67

Acquisitie
Jaap Vogelzang 
Rikus de Vries
Ab Nijholt
Tjeerd Piek
Atze Vermaning 
Bert Veenstra
Jos Boelhouwer

Redactie
Simon Bijker
Gea de Jong
Palle Mulder
Bert Veenstra 
Frank Rietdijk
Redmer Wijnsma
Marc Stallinga 
Ronald Belkega
Eric v/d Berg 
Eline van der Wal
Pier Sije Schotanus
Rutger Oosting
Annabeth de Jong
Susan van Dijk

Eindredactie
Jan vd Wijk - 06-51227935
Annabeth de Jong - 06-57053846
itpompebledsje.eindredactie@gmail.com

Ontwerp lay-out
Grafische Groep Van der Eems

Drukwerk en opmaak
Van der Eems Heerenveen
Komeet 4, 8448 CG Heerenveen
Tel. 0513-646666
www.vandereems.nl

Foto’s
FPH

Verspreiding en verkoop
Medewerkers Aktie ‘67

Leiding verkoop,  
verlotingsprijzen
Jan Hoekstra
Joke schaap

A'67 OSSH1006.pdf   08-01-2008   16:24:36

voor al uw reclame 
bij sc Heerenveen:

• supportersmagazine FeanFan 
• programmablad ‘it pompeblêdsje’

• stadion: vaste- en roterende boarding 
• wedstrijdsponsoring

• balsponsoring 
• sponsoring aanvoerdersband

Vereniging Aktie ‘67   
Abe Lenstra Boulevard 19, 8448 JA Heerenveen   
M 06  - 536 51 029   aktie67@sc-heerenveen.nl



5

dienst, door vanuit buitenspelpositie Sherel 
Floranus in de weg te lopen. Hierdoor werd de 
1-0 van Queensy Menig afgekeurd en konden 
wij opgelucht ademhalen. Eerder werden we 
al bijna geholpen door een andere ex-speler 
van ons, toen Kik Pierie de bal tegen de hand 
kreeg in het strafschopgebied. Scheidsrechter 
Jeroen Manschot weigerde echter de fluiten 
voor een strafschop. Al met al mogen we niet 
klagen over de remise tegen FC Twente, dat 
het betere van het spel had. Bovendien is een 
gelijkspel in een uitwedstrijd tegen een ploeg 
die boven ons staat helemaal niet slecht. 

Nieuwkomers
Een enkele supporter begon zich de afgelopen 
tijd af te vragen of Johnny Jansen nog wel 
de juiste man was als hoofdtrainer van sc 
Heerenveen. Deze enkele supporter kreeg 
dan vaak te horen dat hij meer tijd verdiende, 
ook omdat de spelers die in de winterstop 
gehaald waren nog moesten wennen. Dat 
laatste lijkt waar te zijn geworden. Rami 
Kaib was bijvoorbeeld nog niet fit genoeg 
voor 90 minuten. Nu hij dat wel is, lijkt hij 

een absolute versterking te zijn. Met zijn 
aanvallende spel is hij een extra bedreiging 
voor de verdediging van de tegenstanders. 
Ook Tibor Halilovic heeft zijn draai inmiddels 
helemaal gevonden. De Kroaat is enorm 
veelzijdig en daardoor inmiddels ook enorm 
belangrijk voor ons middenveld. Siem de 
Jong laat ook met enige regelmaat zijn klasse 
zien, maar toch denk ik dat we van hem nog 
iets meer kunnen verwachten de komende 
wedstrijden.

Vormdip
Waar het bij ons allemaal weer wat beter lijkt 
te gaan, heeft Vitesse de laatste weken last 
van zand in de motor. Verrassend genoeg wist 
de ploeg van Thomas Letsch niet te winnen 
van VVV, omdat de geniale Griek Georgios 
Giakoumakis het weer eens op z’n heupen 
had. De 4-1 eindstand waarin dit resulteerde, 
was echter zeer geflatteerd. Toch bleek het 
puntenverlies van de Arnhemmers geen 
incident, toen er vorig weekend in eigen huis 
gelijk werd gespeeld tegen RKC. Riechedly 
Bazoer maakte, al dan niet bewust, op 

De laatste head to head
Za 26-9-2015 sc Heerenveen - Vitesse 0-0
Za 19-11-2016 sc Heerenveen - Vitesse 1-1
Zo 22-10-2017 sc Heerenveen - Vitesse 0-4
Zo 19-8-2018 sc Heerenveen - Vitesse 1-1 
Vr 29-11-2019 sc Heerenveen - Vitesse 3-2

Za 8-4-2017 Vitesse - sc Heerenveen 4-2
Za 20-1-2018 Vitesse - sc Heerenveen 1-1
Za 2-2-2019 Vitesse - sc Heerenveen 2-2
Zo 16-2-2020 Vitesse - sc Heerenveen 4-2
Zo 13-12-2020 Vitesse - sc Heerenveen 1-1



Pompmakker 5 Heerenveen 
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Voor u op maat gemaakt door 

de jongens van Holtrop.
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Tel. 0513 57 16 91
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info@hjvanzwol.nl

Tsjerkebourren 32, Twijzel, 0511 - 54 29 00
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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 
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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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schitterende wijze de 1-0, maar dat bleek 
niet genoeg te zijn voor drie punten. Enkele 
minuten later werd de bal in het andere 
doel gejaagd, door Richard van der Venne. 
Hierdoor weten zowel Vitesse als Heerenveen 
inmiddels hoe het voelt om thuis 1-1 te spelen 
tegen RKC, door een doelpunt van Van der 
Venne.

Gezond Verstand
Als we alles op een rijtje zetten, spelen we 
vandaag natuurlijk tegen een uitstekende 
ploeg. Vitesse is bezig aan een ijzersterk 
seizoen en staat derde op de ranglijst. Het 
is hoe dan ook een goed team, met zowel 
individuele als collectieve klasse. Toch hoeven 
we, naar mijn mening, niet bang te zijn voor 
de Arnhemmers. Heerenveen is eindelijk uit 
het sportieve dal waarin het maanden zat, 
waar Vitesse enigszins op weg lijkt te zijn 
om in zo’n dal te komen. Bovendien wist sc 

Heerenveen eerder dit seizoen een puntje 
mee te nemen uit Arnhem, terwijl Vitesse 
toen nog op volle toeren draaide. Je zou toch 
denken dat, gezien de vorm waarin beide 
ploegen verkeren, die prestatie in het Abe 
Lenstra stadion minstens geëvenaard kan 
worden. Helaas heb je als het om voorspellen 
van voetbalwedstrijden gaat behoorlijk weinig 
aan gezond verstand. Het beste is om maar 
gewoon te gaan kijken wat het gaat worden. 

Pier Schotanus

VITESSE

ADRES
Papendallaan 40
6816 VD Arnhem

STADION
GelreDome
(21.248 plaatsen)

TECHNISCHE STAF 
Thomas Letsch  Hoofdtrainer/coach 
Joseph Oosting  Assistent-trainer
Jan Fiesser  Assistent-trainer
Rein Baart  Keeperstrainer 



8

schijnwerper op

Lucas Woudenberg
Het is niet het best gekozen moment om Lucas Woudenberg 
in ‘de schijnwerper’ te zetten. Wanneer dit interview 
plaatsvindt, baalt hij enorm van het feit dat hij tegen 
Feyenoord geen basisplaats had en slechts als invaller binnen 
de lijnen mocht komen. “Het is zuur dat je niet speelt. Maar 
morgen kan alles weer anders zijn”, vindt de linksback. De 
harde voetbalwereld kent geen zekerheid.  

De insteek van deze rubriek is zoveel mogelijk spelers om 
de beurt aan het woord te laten. De indeling wordt van 
tevoren gemaakt. Dit keer staat de schijnwerper 
op Lucas Woudenberg en praten we met 
hem over de pieken en dalen die sc 
Heerenveen dit seizoen doormaakt. 
“Niemand zou bij de start van de 
competitie zijn geld op sc Heerenveen 
hebben gezet”, begint hij zijn verhaal. 
“Onze voorbereiding verliep heel 
slecht. Maar de competitiestart ging 
tot ieders verrassing hartstikke goed. 
Toen de tegenstanders in de gaten 
kregen waar onze kracht lag en daar 
goed op inspeelden, maakten we een 
mindere periode door.” De klinkende 
3-0 zege op Feyenoord maakte 
een eind aan de reeks wedstrijden, 
waarin sc Heerenveen niet de volle 
drie punten wist te bemachtigen.

Doelpunt
De allereerste overwinning van dit 
seizoen boekte sc Heerenveen in de 
openingswedstrijd tegen Willem II. Aan 
deze wedstrijd heeft Woudenberg prima 
herinneringen. Na een mooie aanval scoorde hij 
de 1-0. Joey Veerman draaide zich vrij op eigen 
helft en speelde de opkomende linksback prima 
aan. Na een combinatie met Arjen van der Heide 
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schijnwerper op

Lucas Woudenberg

Wetenswaardigheden
Rugnummer 5
Geboortedatum 25 april 1994 
Geboorteplaats Woerden
Positie Verdediger
Doelpunten 1

wist Woudenberg Willem II-doelman Robbin 
Ruiter koel te verslaan. “Als verdediger scoor 
je niet zo vaak. Dit was voor mij persoonlijk, 
maar zeker ook voor het hele team, een heel 
mooi moment”, blikt Woudenberg terug. 
“Deze 1-0 gaf ons een boost. Later scoorde 
Pawel Bochniewicz de 2-0 en wonnen we 
deze pot. Het was een leuke opsteker na de 
zo slecht verlopen voorbereiding. Ook de 
wedstrijden daarna pakten we veel punten.”

In je kracht staan
Achttien wedstrijden betrad Woudenberg 

dit seizoen als basisspeler het veld. Die 
staan in ieder geval achter zijn naam. 

“Op zich ben ik best tevreden, als 
ik daarop terugkijk. Natuurlijk, er 
zijn altijd dingen die beter kunnen, 
maar over het geheel heb ik een 
goed gevoel. Als het niet goed 
gaat, krijg je kritiek. Daar moet 
je mee om kunnen gaan. En 
als je wint, heb je vrienden. Zo 
werkt het nou eenmaal. Dat 
geldt zowel voor het hele team 
als voor de spelers individueel. 
Voor mij persoonlijk is het 
belangrijk wat de mensen 
waar ik mee werk ervan 
vinden. Daar richt ik mij op. 
Ik blijf positief. Ik weet wat 
mijn kracht is. Ik kom het best 
tot mijn recht wanneer ik heel 

de linkerkant kan bestrijken en 

daarbij mijn directe tegenstander weet uit te 
schakelen. Ik ben een back die graag mee op 
wil komen. Dat kost kracht maar conditioneel 
zit het bij mij wel goed. Profvoetballer is een 
mooi beroep. Ik kan genieten van het vele 
buiten zijn. En met het hele team naar iets 
toewerken, iets willen bereiken, eraan werken 
om te beter te worden, met elke keer weer die 
wedstrijd in het vooruitzicht. Dat blijft gewoon 
heel leuk om te doen.” 

Vitesse
Door de coronamaatregelen zal de wedstrijd 
tegen Vitesse opnieuw zonder publiek 
plaatsvinden. Woudenberg: “In het begin 
was het heel apart dat er geen mensen in 
het stadion waren. Nu hebben we het vaker 
meegemaakt, maar wennen zal het nooit. 
Het publiek kan je opzwepen en je een extra 
boost geven. Het verschil tussen uit en thuis 
is minder groot dit seizoen, al blijft het fijner 
om in je eigen stadion te spelen. De wedstrijd 
tegen Vitesse wordt een lastige pot. Zij draaien 
goed, staan hoog op de ranglijst en hebben 
veel individuele kwaliteiten. In Arnhem werd 
het 1-1. Na een slechte eerste helft, waren 
wij de tweede helft de betere ploeg. Als wij er 
deze thuiswedstrijd in slagen de hele tijd de 
betere ploeg te zijn, dan houden we de drie 
punten in Heerenveen.”

Gea de Jong-Oud
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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

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

17.0230 ADV Foppe Fonds_131x46.indd   1 08-08-17   09:11



11

statistieken per 2-2-2021

Programma standen
EREDIVISIE 
Team # W G V Ptn Dv-Dt
 1.  Ajax 20  16 2 2 50 66-15
 2.  PSV 20  13 4 3 43 46-22
 3.  Vitesse 20  13 3 4 42 34-18
 4.  Feyenoord 20  11 5 4 38 37-20
 5.  AZ 20  10 7 3 37 44-31
 6.  FC Groningen 20  10 4 6 34 28-23
 7.  FC Twente 20  8 6 6 30 33-25
 8.  FC Utrecht 20  6 10 4 28 27-27
 9.  sc Heerenveen 20  6 8 6 26 28-27
 10.  Heracles Almelo 20  7 4 9 25 23-30
 11.  Fortuna Sittard 20  7 4 9 25 31-39
 12.  Sparta 20  6 5 9 23 29-32
 13.  PEC Zwolle 20  4 10 6 22 25-32
 14.  VVV-Venlo 20  6 4 10 22 34-49
 15.  RKC Waalwijk 20  3 6 11 15 17-34
 16.  Willem II 20  3 4 13 13 24-42
 17.  ADO Den Haag 20  2 6 12 12 17-45
 18.  FC Emmen 20  0 6 14 6 17-49

PROGRAMMA EREDIVISIE

Vr 5/2 Fortuna Sittard  Heracles Almelo  20.00

Za 6/2 PSV        FC Twente    16.30

 PEC Zwolle    RKC Waalwijk 18.45

 FC Emmen       AZ      20.00

 sc Heerenveen   Vitesse       21.00

Zo 7/2 Ajax         FC Utrecht     12.15

 FC Groningen   Feyenoord     14.30

  Willem II   ADO Den Haag   14.30

 VVV-Venlo      Sparta R'dam    16.45

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 
Vr 5/2 FC Eindhoven     Go Ahead Eagles 18.45

  TOP Oss        Jong AZ         18.45

 Roda JC         Jong PSV         21.00

  FC Volendam    Excelsior        21.00 

Za 6/2 FC Den Bosch     De Graafschap     14.00

 MVV Maastricht  NEC             16.30

Zo 7/2 Helmond Sport Almere City FC   12.15

 Telstar       NAC Breda       20.00

Ma 8/2 Jong FC Utrecht FC Dordrecht      18.45

 Jong Ajax       SC Cambuur 21.00

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Team # W G V Ptn Dv-Dt
 1.  SC Cambuur 22  17 2 3 53 65-19
 2.  Almere City FC 22  15 5 2 50 50-28
 3.  De Graafschap 22  15 2 5 47 47-31
 4.  NAC Breda 22  12 5 5 41 41-19
 5.  NEC 22  12 5 5 41 39-25
 6.  Go Ahead Eagles 22  11 5 6 38 30-18
 7.  FC Volendam 22  10 7 5 37 48-28
 8.  Telstar 22  9 6 7 33 41-32
 9.  Roda JC 22  8 8 6 32 37-30
 10.  Jong Ajax 22  8 5 9 29 37-41
 11.  Excelsior 22  8 3 11 27 42-40
 12.  FC Eindhoven 22  7 6 9 27 34-39
 13.  Helmond Sport 22  6 8 8 26 30-34
 14.  Jong FC Utrecht 22  8 1 13 25 32-41
 15.  TOP Oss 22  7 4 11 25 19-33
 16.  Jong PSV 22  5 5 12 20 33-46
 17.  Jong AZ 22  5 4 13 19 32-57
 18.  MVV 22  4 5 13 17 23-50
 19.  FC Den Bosch 22  2 7 13 13 24-52
 20.  FC Dordrecht 22  3 3 16 12 18-59

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
1.  Mühren  (SC Cambuur) 21
2.  Ómarsson  (Excelsior) 18
3.  Seuntjens  (De Graafschap) 13
4.  Verheydt  (Almere City FC)          
     Hilterman  (Jong FC Utrecht)        
     Van Hooijdonk  (NAC Breda)          
      Plet  (Telstar) 12
8.  Mulattieri  (FC Volendam)           
      Brobbey  (Jong Ajax)                
      Schroijen  (MVV Maastricht) 9

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.  Giakoumakis  (VVV-Venlo)  21

2.  T. Koopmeiners  (AZ)                 

      Danilo  (FC Twente)                 

      Berghuis  (Feyenoord)               

     H.Veerman  (sc Heerenveen) 11

6.  Tadic  (Ajax) 10

7.  Malen  (PSV)                        

      Thy  (Sparta R'dam) 9
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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

Michel Jansen
Het is de donderdag na de keurige 3-0 zege die sc Heerenveen de avond ervoor op Feyenoord be-
haalde. Net als iedereen bij de club is Hoofd Opleidingen Michel Jansen daar zeer in zijn nopjes mee. 
‘Begrijp me goed, de sfeer is altijd oké, maar zo’n mooi resultaat is toch wel extra bepalend’, zegt hij 
met een brede glimlach. ‘Het doet echt wat met de mensen’. 

Wat Jansen betreft mogen er dus meer van zulke 
voetbalavonden volgen en zeker is dat hij daar al-
lesbehalve alleen in staat. Het ‘Heerenveenlegi-
oen’ smacht naar dergelijke resultaten en hopelijk 
ziet het dat bewaarheid in de eerstvolgende duels. 
Waar het thuistreffen met Vitesse er natuurlijk 
een van is. Evenals het uitduel met FC Twente dat 
tijdens het schrijven van dit stukje de eerstvolgen-
de uitdaging is. Hetgeen extra van toepassing is 
op Michel Jansen die niet onder stoelen of banken 
steekt nog steeds warme gevoelens voor de club 
uit Enschede te koesteren. ‘Ik kom er eerlijk voor 
uit dat die club in mijn hart zit’, zegt hij. ‘Ook al 
was het afscheid minder leuk, ik heb er een ge-
weldige tijd gehad. Maar die gevoelens tellen nu 
niet. Twente mag van mij alles winnen, zo lang ze 
dat maar niet van Heerenveen doen. Zo sta ik erin.’ 
Nu dat dus duidelijk is dan gelijk maar vragen of 
hij de mannen van Johnny Jansen daartoe in staat 
acht. ‘Zeker wel, ik zou niet weten waarom niet. 
Twente doet weliswaar verrassend goed mee, ze 
staan zelfs boven ons, maar ze hebben de laatste 
tijd toch wel moeite om hun thuiswedstrijden te 
winnen. Niet dat ze daarmee nu een thuiscomplex 
hebben, maar zoiets kan wellicht toch in de kop-
pies zitten. En hopelijk dat wij daar dan van kun-
nen profiteren. Maar los daarvan, we hebben zelf 
genoeg kwaliteit om als winnaar uit de strijd te 
komen. We gaan het zien.’

Ook Vitesse is niet onverslaanbaar
En dan ontkomen we er niet aan: Vitesse thuis, 
hoe kijkt Michel Jansen daar tegenaan. Want niet 
voor niets staan de Arnhemmers in de topdrie, ook 

al slaagden ze er dit seizoen in eigen huis niet in 
Heerenveen te verslaan. De partij eindigde toen in 
een 1-1 remise. ‘Vitesse doet het inderdaad ver-
rassend goed’, geeft Michel Jansen toe. ‘Het is 
een heel interessante ploeg, ook al omdat ze qua 
systeem eigenlijk on-Nederlands spelen. En daar 
hebben ze het nodige succes mee. Het team her-
bergt natuurlijk ook een aantal bijzondere sterk-
houders, waartoe, naast de regelmatig genoemde 
Bazoer en Tannane, wat mij betreft ook Doekie be-
hoort. Die maakt als verdediger een ijzersterk sei-
zoen door. En niet te vergeten Remco Pasveer, die 
als keeper zijn tweede jeugd beleeft. Wat ik ook 
leuk vind, is dat Thomas Bruns een belangrijke rol 
in het elftal vervult. Hij is een speler met wie ik 
nog gewerkt heb. Kortom, het is een prima team, 
al zijn ook zij natuurlijk niet onverslaanbaar. Dat 
heeft VVV gisteravond wel bewezen. 4-1 verlies, 
dat komt wel even aan. Tegelijk inhoudend dat er 
ook voor ons mogelijkheden liggen. Houden we 
ons daar maar aan vast’. 

Levert Michel Jansen als Hoofd Opleidingen ook 
nog een aandeel in de voorbereidingen op de wed-
strijden van de Heerenveense hoofdmacht? ‘Jaze-
ker. Twee dagen voor elke wedstrijd vervul ik een 
ondersteunende rol. Zowel op het trainingsveld 
als bij de tussentijdse besprekingen. Naast de 
werkzaamheden die tot mijn hoofdtaak behoren, 
geniet ik daar telkens volop van. Genoeg redenen 
om te zeggen dat ik het bij Heerenveen geweldig 
naar mijn zin heb.’

Bert Veenstra
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De Toekomst - Niek Westra

‘ Maak vooral fouten en leer 
daarvan, want daardoor  
word je beter’

Waar het in zijn familie vooral draaide om 
korfbal, was op de jeugdfoto’s al te zien dat 
hij de bal eerder aan zijn voet had dan in zijn 
handen. Als klein jongetje droomde hij er al van 
om elke dag met voetbal bezig te zijn. Inmiddels 
is hij alweer 11 jaar actief bij sc Heerenveen 
waar hij op dit moment trainer is van Onder 18. 
Niek begon zijn carrière bij sc Heerenveen als 
stagiair waar hij terecht kwam bij oud voetballer 
Tieme Klompe die zijn passie voor het trainersvak 
nog meer aanwakkerde. ‘’Hij opende mijn ogen 
dermate dat ik dacht: dit is wat ik echt wil, hier 
ga ik vol voor. Hij ging met ontzettend veel 
passie aan de slag met de jeugd en deed 
er alles aan om hen te helpen.’’ 
Het leveren van een bijdrage 
aan de ontwikkeling van 
de spelers is waar Niek 
zijn werkplezier uit haalt, 
zowel op het veld als 
daarbuiten.

Individu staat voorop
‘’De belangrijkste ver-
antwoordelijkheid in mijn 
werk is ervoor zorgen dat 
alle spelers die onder mijn 
hoede vallen zich maximaal 
kunnen ontwikkelen.’’ Het 
individu staat voorop, maar 
door middel van het team. 
Door een team op de juiste 
manier te leiden, kunnen 
de jongens zich individueel 
maximaal ontwikkelen en 
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daardoor later in het stadion voetballen. ‘’Het 
belangrijkste voor mij is zien wat het individu 
nodig heeft en vervolgens weten hoe dat ver-
beterd kan worden. Dat vind ik een van mijn 
kwaliteiten. Ik kijk vooral naar hoe ik de jon-
gens kan helpen steeds beter te worden en 
neem ze bewust in mee in dat proces.’’ 

Mindset
‘Hoe ga je om met je gedachten, wat vind je 
belangrijk voor jezelf of wat wil je bereiken?’ 
Allemaal vragen die gaan over ‘mindset’, 
een belangrijk onderdeel in de waarden die 
Westra zijn spelers mee wil geven. ‘’Als de 
jongens denken echt iets te kunnen en ergens 
van dromen, moeten ze er vol voor gaan en 
zich door niemand op andere gedachten laten 
brengen. Dat is wat ik wil stimuleren. Wanneer 
je op de opleiding terecht komt en je erin 
gelooft maar het uiteindelijk toch niet lukt, 
kun je achteraf zeggen: ‘Het is niet gelukt, 
maar ik heb er alles aangedaan’. Ik geloof dat 
elk persoon ontzettend veel in zijn mars heeft 
en zijn eigen capaciteiten onderschat.’’ Soms 
hebben spelers ook last van lichte faalangst 
en zijn ze bang het niet goed te doen en fouten 
te maken. ‘’Je maakt fouten om beter te 
worden. Maak vooral fouten en leer daarvan, 
want daardoor word je beter.’’
 
Balans
Ontwikkeling van de spelers staat voor Westra 
voorop. Zij moeten het eerste elftal halen 
en het goed hebben. Dit zo goed mogelijk 
uitdenken en ook zo uitvoeren is daarin een 
van de sterke kanten van de jeugdtrainer, 
maar ook een karaktereigenschap waarin 
hij zichzelf is tegengekomen. ‘’Ik heb een 
periode gehad dat ik mijn energie volledig in 
andere mensen stopte en geen prioriteit aan 
mezelf stelde. Zeker een jaar lang zat ik niet 
lekker in mijn vel.  Daardoor ben ik wel tot 
het inzicht gekomen dat wanneer je het de 

spelers zo goed mogelijk wilt maken, je het 
zelf ook goed moet hebben. Door goed voor 
jezelf te zorgen, blijf je beter in je kracht en 
kun je ook krachtiger zijn naar je spelers. 
Volgens mij is dat voor iedereen belangrijk. Je 
moet jezelf altijd eerst op nummer één zetten  
voordat je anderen ook goed kunt helpen, 
ongeacht wat je doet. Dat was een leerzame 
periode voor mij.’’

Toekomst
Westra is nu een jaar trainer van Onder 
18 en dat bevalt hem goed. In zijn eigen 
ontwikkeling focust hij zich nu op het 
psychologische vlak van voetbal waarbij het 
niet alleen gaat om de voetballer, maar ook 
de persoon achter de voetballer. Hij hoopt 
zo de jongens nog effectiever te kunnen 
coachen, zowel op het veld als daarbuiten. 
Communicatievaardigheden maken hier 
onderdeel van uit. ‘’De jongens zitten in een 
omgeving waarin veel eisen aan hun worden 
gesteld. Door school, ouders, de trainer en 
door zichzelf. Er komt veel op de jongens af 
en effectief coachen is daarin heel belangrijk. 
Met een groep van 20 jongens lukt het niet 
om iedereen elke dag te spreken. Dus dan 
moet ik mezelf aanleren toch zoveel mogelijk 
informatie te verkrijgen zonder dat ik ze 
spreek. Een goede voetbalcoach is voor mij 
iemand die goed is met zijn spelers, vooral 
buiten het voetbal. Voordat ik me ga richten 
op ambities om een hoger niveau te trainen, 
wil ik eerst een betere jeugdtrainer worden. 
Mijn doel is een steeds breder opgeleide 
coach worden.’’

Susan van Dijk



* 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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Vrije Rubriek - Column

Opkomende backs
De opkomende backs in het voetbal zijn van alle tijden. In de boeken over Abe valt te lezen dat 
Jan, de broer van Abe, als back ook al aanvallende aspiraties had. Binnen het huidige voetbal is 
een trend ontstaan in de vorm van de opkomende backs. De verdediging had vroeger de taak om 
het doel te verdedigen en tegendoelpunten te voorkomen. Nu is de verdediger iemand die veel 
aanvallend werk moet verzetten, zeker de links- of rechtsback.

Het ontstaan
De back stond altijd al hoger op het veld dan 
de centrale verdedigers. Daarom worden ze 
ook wel vleugelverdedigers genoemd. De 
middenvelders spelen meestal dicht op elkaar 
om kort te combineren en het verdedigen 
makkelijker te maken. Dit zorgt voor ruimte voor 
de opkomende backs. In de tijd van Abe Lenstra 
speelden ploegen nog 2-3-5 waardoor er veel 
ruimte was op het veld voor de middenvelders 
om samen te spelen. Nu consolideren veel 
verdedigende ploegen het midden waardoor 
er alleen ruimte is op de flanken. Daarom zijn 
opkomende backs die hoog staan en voorzetten 

geven zo belangrijk. Het is een extra optie om 
gevarieerd voetbalspel te spelen en hiermee 
defensies van tegenstanders te splijten. Dit 
is de reden dat de rijkste voetbalclubs ter 
wereld tegenwoordig meer verdedigers dan 
aanvallers halen, zoals Manchester City. Sinds 
de komst van Pep Guardiola in 2016 zoeken 
zij naar de perfecte verdediging. Sinds 2016 
betaalde Manchester City €368,4 miljoen 
euro aan verdedigers. Cruijff zei in 2015 over 
dit onderwerp: 'Laat backs niet opbouwen'. 
Hiermee ben ik het volledig eens want de 
vleugelverdedigers moeten later bijsluiten om 
de beslissende voorzet te geven. Dit betekent 
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dat de centrale verdedigers moeten opbouwen 
en dat de controleur afzakt naar de verdediging 
om te helpen de opbouw te verzorgen. 

Heerenveense backs
In het boek ‘Een eeuw voetbal’ zijn de 
persoonlijke verhalen van rechtsback Wiebe 
de Jong en linksback Erik Edman te vinden. 
Edman zag zichzelf wel als vleugelverdediger: 
hij moest mee ten aanval trekken en spitsen 
in stelling brengen. Hierdoor werd hij Zweeds 
international met uiteindelijk 59 interlands. 
In datzelfde boek uitten Riemer van der 
Velde en Foppe de Haan hun lof voor Wiebe 
de Jong samen met Jerry de Jong. Wiebe 
de Jong staat derde op de lijst van meest 
gespeelde wedstrijden voor sc Heerenveen. 
Zijn handelsmerk was degelijkheid waardoor 
je niet kan spreken van een opkomende back. 
Hij scoorde dan ook maar twaalf goals in 335 
wedstrijden. Toch is Ole Tobiasen hun favoriete 
rechtsback omdat hij ‘een speler met een 
enorme drive naar voren is’, aldus Riemer. De 
Deen speelde twee seizoenen voor de Friese 
club en vertrok naar Ajax. Hun linksback voor 
het droomelftal zien zij in Tom Sier, die later ook 
naar Ajax ging. Hij verdedigde drie seizoenen het 
pompeblêdenshirt. Ook dachten zij aan Gertjan 
Verbeek en Danijel Pranjić. De Kroatische 
linksback was aanvoerder en scoorde 39 goals 
in 161 wedstrijden. Daarna zou hij niet voor niets 
getransfereerd worden naar Bayern München. 
Dat opkomende backs ook populair kunnen 
worden, liet Denzel Dumfries zien in het seizoen 
2017-2018. Hij werd namelijk verkozen tot 
speler van het jaar door het publiek. De huidige 
Oranje-international vond in 35 wedstrijden het 
net viermaal en gaf acht assists. 

Dit seizoen 
In het huidige seizoen heeft sc Heeren-
veen drie backs: Lucas Woudenberg, Sherel  
Floranus en Rami Kaib. De Zweedse linkervleu-

gelverdediger kwam pas over naar de Friese 
club in de winterse transferperiode. Hamdi 
Akujobi wordt omgeturnd van controleur naar 
rechtsback en speelde dit seizoen een paar 
wedstrijden op deze positie. Van zowel Wou-
denberg als Floranus kan niet worden gezegd 
dat ze vallen onder de noemer ‘opkomende 
back’. Woudenberg is bij zeven goals betrok-
ken in bijna negentig wedstrijden. Floranus is 
bij vijf doelpunten betrokken in bijna zeventig 
wedstrijden. De statistieken spreken voor zich, 
maar Hans Kraay Junior merkte al eens op bij 
Voetbal Inside dat ze alles terugspelen, nooit 
vooruit. Hierom is het niet gek dat sc Heeren-
veen niet kan winnen van ploegen als ADO Den 
Haag, RKC Waalwijk en VVV-Venlo. De pom-
peblêdenformatie kan simpelweg niet genoeg 
variëren in het aanvalsspel waardoor deze 
ploegen tijd hebben om keer op keer de Friese 
aanval te verijdelen. Andere clubs stellen zich in 
om de Veermannetjes uit te schakelen, omdat 
zonder hen geen aanval gemaakt kan worden. 
Echter, het aantrekken van Kaib geeft sc Heer-
enveen meer opties. In een halfuur maakte hij 
al het verschil in de bekerwedstrijd tegen FC 
Emmen. De opkomende linksback gaf een af-
gemeten voorzet op Nygren. Zowaar een goal 
waar geen Veermannetje op het scorebord 
staat en daar gaan nu meer van komen doordat 
we meer kunnen variëren. 

Frank Rietdijk

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 20 1

22 Ariel Harush

24 Jaimy Kroesen

Ve
rd

ed
ig

er
s

2 Sherel Floranus 18 1 3

3 Jan Paul van Hecke 16 1 1 4

4 Joaquín Fernández

5 Lucas Woudenberg 19 1 2

14 Ibrahim Drešević 17 2

25 Paweł Bochniewicz 19 2 1

29 Timo Zaal

41 Rami Kaib 3 1

42 Syb van Ottele

M
id

de
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el
de

rs

6 SIem de Jong 6 1

10 Oliver Batista Meier 13 1 1 1

13 Stanislav Shopov

15 Sieben Dewaele 6 1 1

17 Rami Hajal 14 1

18 Hamdi Akujobi 4

19 Jan Ras

20 Joey Veerman 20 5 7 1

21 Rodney Kongolo 19 1 4 3

44 Tibor Halilović 5

Aa
nv

al
le

rs

7 Ulysses Llanez 5

8 Benjamin Nygren 16 3 1

9 Henk Veerman 20 11 3 3

11 Mitchell van Bergen 18 2 1 1

16 Arjen van der Heide 9 2 1

26 Rein Smit 3 1 1

37 Couhaib Driouech 5



2121

Wedstrijdleiding
Scheidsrechter: Bas Nijhuis
Assistent-scheidsrechters: 

Erik Kleinjan en Jermaine Lapar
Vierde official: Martijn Vos

VAR: Erwin Blank  / AVAR: Erik Koopman

K
ee
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rs

22 Remko Pasveer 20

24 Jeroen Houwen

40 Bilal Bayazit

Ve
rd

ed
ig
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s

2 Eli Dasa 18 4 1

3 Danilho Doekhi 19 1

5 Max Clark

6 Jacob Rasmussen 17 1 2

18 Tomáš Hájek 8 2

32 Maximilian Wittek 19 2 3

39 Enzo Cornelisse 3

42 Million Manhoef 7 1

M
id

de
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de

rs

8 Sondre Tronstad 13 1 1

10 Riechedly Bazoer 18 3 4 1

21 Matúš Bero 16 2 3 4

27 Idrissa Touré 14 2 1

36 Patrick Vroegh 8 2 1

40 Daan Huisman 13 1

20 Thomas Bruns 14 1 4

Aa
nv

al
le

rs

7 Loïs Openda 19 6 4

9 Oussama Darfalou 19 6 1 2

11 Armando Broja 16 7 1 1

14 Oussama Tannane 18 5 5 5 1

15 Filip Møller Delaveris

17 Hilary Gong 3
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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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een 11-tal vragen aan

Steven de Jong
Welke onderdelen van de sport lenen zich 
voor een speelfilm? 
Een verhaal zal persoonlijke elementen 
moeten kennen. Het gaat dan niet om het 
winnen of verliezen van die wedstrijd, maar 
om de universele thema’s. Hoe gaat iemand 
om met roem of met een blessure?

Zou jij een film willen maken over sc 
Heerenveen? 
Het leek mij fantastisch om een film over de 
club tijdens het eeuwfeest in 2020 in het Abe 
Lenstra stadion te ‘draaien’. Helaas heeft dit 
niet zo kunnen zijn.

Welke film had jij graag zelf op je naam 
willen hebben? 
De ‘andere’ Steven is een groot voorbeeld 
(Spielberg dus). De budgetten en het gehele 
circuit is echter niet te vergelijken met de 
films die we in de BeNeLux maken. 

Doe jij aan sport? 
Zowel passief als actief ben ik best sportief. Ik 
volg op de televisie veel topsport. Ik loop zelf 
hard en doe aan fitness om in shape te blijven. 

Muziek is belangrijk in je leven, wat vind jij 
de ultieme voetbalsong? 
Daarover wil ik nog graag wat kwijt. Voetbal 
is een event dus maak er wat van. Vernieuw, 
verras en verleid ook wat betreft de muziek, 
want dat stadion moet ooit weer vol komen te 
zitten! 

Wie is volgens jou de beste speler die ooit 
bij sc Heerenveen gespeeld heeft?
Ik vind het verhaal van Ruud van Nistelrooij 
mooi. Heerenveen is goed in staat spelers 

beter te maken. Ik vind het als supporter 
mooi om jonge spelers te zien ontwikkelen.

Als jij de regisseur van het All Stars-team 
zou zijn, welke elf spelers zou jij dan het 
veld in sturen?
Oeh, dat is een moeilijke vraag. Je vergeet zo 
snel en ik wil niemand te kort doen. In ieder 
geval Petter Hansson. 

Wat is je meest bijzondere moment bij sc 
Heerenveen? 
De wedstrijd tegen Heracles van 2009 met 
de zevenklapper van Afonso Alves. Verbeek 
wisselde hem te vroeg, dit heb ik hem ook 
gezegd. Als hij hem had laten staan had hij 
nog meer kunnen scoren, haha. 

Wat heb jij met sc Heerenveen? 
De hele familie heeft al jaren een seizoenkaart, 
we zitten wel verspreid over het stadion. 
Bij verjaardagen gaat het ook altijd over sc 
Heerenveen.

sc Heerenveen wordt dit jaar… en wie wordt 
er kampioen?
Ondanks de voorbereiding ben ik toch 
behoudend positief. Het is een spannende 
competitie waarbij de topploegen dicht bij 
elkaar liggen. Ajax wordt kampioen. 

Wat wil je graag meegeven?
Nu is dat niet mogelijk, maar het is zo 
belangrijk om de band tussen speler en 
supporter te versterken.  Spelers halen 
energie uit de supporters. Zorg dat er iets 
ontstaat. De twaalfde man kan je echt helpen, 
maar die moet je wel voeden.  
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Oussama Tannane is dit seizoen bepalend bij het uitstekend presterende Vitesse. De oud-
speler van sc Heerenveen (2012-2013)  baarde opzien door een scheidsrechter luidkeels 
´mafkees´ te noemen, maar vaker nog laat hij zijn voeten spreken. Hij scoorde inmiddels 
zelf vijf keer en gaf ook een handvol assists.  

Tannane heeft het stempel een ‘lastige 
jongen’ te zijn  Hij werd weggestuurd uit de 
jeugdopleiding bij Ajax, kwam via FC Utrecht 
bij de jeugd van PSV, maar ook daar werd hij 
weggestuurd. Hij belandde vervolgens bij sc 
Heerenveen. Onder leiding van Marco van 
Basten is zijn rol beperkt. Hij komt niet tot 
scoren, behalve in de voorbereiding tegen 
Be Quick Dokkum,  en haalt alleen met 2 
gele kaarten de statistieken dat seizoen.

Na een seizoen Heerenveen komt Tannane 
bij Heracles terecht. Het werd een seizoen 
vol incidenten en disciplinaire schorsingen, 
maar ook  met vier goals in een helft in  
Leeuwarden tegen SC Cambuur. (1-6)

nader bekeken

Oussama Tannane:  
Leider bij Vitesse
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Het voetbalavontuur van Tannane liep 
vervolgens via Saint Étienne , FC Utrecht en 
Las Palmas naar Het Arnhemse Gelredome 
waar hij sinds 2019 speelt. Bij de Arnhemmers 
ontpopte Tannane zich tot smaakmaker. 
Daarnaast werd hij ook weer opgenomen in 
het nationale team van Marokko. 

Mafkees!
Bij Vitesse kwam Tannane toch weer negatief 
in het nieuws omdat hij in een wedstrijd 
tegen ADO Den Haag tekeer ging tegen 
de scheidsrechter. Hij zou onder andere 
‘mafkees’ en ‘clown’ tegen de arbiter hebben 
geroepen.  Tannane:  ‘Die scheids zegt: ‘als 
jij zo blijft dribbelen, dan fluit ik niet meer 
voor je.' Ik kijk hem zo aan en zeg: 'Vriend, 
wat zeg jij allemaal?  Vervolgens ontstak 
Tannane in woede en gebruikte hij dus onder 
meer het woord 'mafkees'.   Zelf vindt hij zijn 
scheldtirade wel meevallen. ‘Ik heb hem niet 
uitgescholden met 'k' of dat soort dingen. Of 

ik spijt heb? Honderd procent niet. Ik heb 
ook heel veel reacties gehad van: 'Ik heb 

nog nooit een Marokkaan gezien die 
in het Nederlands uitscheldt!’  

Dat is ook wel grappig!’

Vrijetrappenspecialist
Toch lijkt Tannane rustiger 
te zijn geworden. Draagt 
Vitesse en is met zijn vrije 
trappen van grote waarde.  
Hoe trapt de in Tétouan, 
Marokko, geboren en in 
Amsterdam opgegroeide 
middenvelder? Tannane: 

‘Op minder dan twintig 
meter gebruik ik vooral mijn 

binnenkant voet. Het doel is 
dichterbij, maar het muurtje 

ook.’  Het vraagt veel accuratesse 
van de nemer, in jargon: veel 

gevoel. Tannane: ‘Je kunt de bal niet veel 
snelheid meegeven, anders gaat-ie over. 
Tegenstanders worden steeds langer lijkt het 
wel, de muur steeds hoger. Ik weet niet of ze 
gaan springen of blijven staan.’

Zwabberballen
Tannane kiest vaker voor de zwabbertrap. 
Daarvoor moet hij de bal met de wreef en 
een beetje buitenkant voet raken waardoor 
die gaat draaien in de lucht. ‘De Braziliaan 
Roberto Carlos was er een meester in, hij gaf 
de bal een extreme curve mee.’ tegenwoordig 
gaan ballen vaak vanzelf zigzaggen als ze op 
die manier geraakt worden. ‘Vooral die van 
Nike en Adidas zwabberen lekker, die heb 
ik daarom het liefst. Ik vraag wel eens aan 
doelmannen wat ze de vervelendste vrije trap 
vinden en dat is de zwabberbal. Ze weten 
niet waar hij gaat komen. Dat weet ik eerlijk 
gezegd zelf vooraf ook niet.’

El Akchaoui
Een keer kwam hij in een verbaal gevecht 
met een ploeggenoot. ‘Bij Heerenveen, ik 
was pas zeventien. El Akchaoui wilde hem 
nemen. Ik zei: ‘vriend, ik sta bovenaan de 
lijst’. Ben ik uiteindelijk maar weggelopen.’ 
Bij het Marokkaans elftal moet hij 
plaatsnemen achter Hakim Ziyech, met wie 
hij in Jong Heerenveen nog samenspeelde. 
‘Marokkaanse spelers hebben vaak een 
goede vrije trap. Labyad kan het ook goed. 
Dat leren we op het pleintje. Logisch dat je 
met zo’n trap als Hakim heeft op nummer 1 
staat. Maar… ik ben er niet klaar mee. Ik grijp 
elke training aan om te laten zien hoe goed ik 
kan trappen.’

Eric van den Berg
Bron: ESPN, Volkskrant, Vitesse
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Intern

Bijzondere tijden leiden  
tot bijzondere ideeën
 
Normaal zien wij elkaar ongeveer om de twee weken in het stadion, maar nu helaas niet. Dit is een-
maal niet anders en wij proberen door creatief te zijn toch jullie als fans betrokken te houden. Daarom 
lanceren wij deze week een nieuwe supportersactie, genaamd “De Wisselbank”. Deze actie is speciaal 
voor en uitsluitend voor de seizoenkaarthouders. Als jullie niet naar het stadion kunnen komen, ko-
men wij naar jullie toe, luidt het motto. Tegen Feyenoord thuis hebben wij proefgedraaid en wellicht 
hebben jullie op Twitter al iets voorbij zien komen wat enkele enthousiaste supporters hebben gepost. 
Niet gezien? Wat houdt deze actie precies in? Ik leg het graag aan u uit.

Per wedstrijd brengen wij vier “wisselbanken” in 
omloop binnen onze seizoenkaarthouders. Iedere 
seizoenkaarthouder maakt kans en kan hieraan 
meedoen. Nou ja, iedereen? Helaas (en mijn op-
rechte excuses) gaat het alleen om de seizoen-
kaarthouders die woonachtig zijn in Nederland. 
Vanuit de aanmeldingen kiezen wij per wedstrijd 
vier willekeurige seizoenkaarthouders. De wissel-
bank, voorzien van 2 stadionstoeltjes, brengen we 
voor de wedstrijd bij u thuis en daarop kunt u op 
unieke wijze vanaf de wisselbank de wedstrijd op 
televisie, radio, of via een stream de wedstrijd vol-
gen. Na de wedstrijd komen wij “De Wisselbank” 
weer ophalen, op naar de volgende seizoenkaart-
houder! Wilt u meedoen aan deze unieke actie? 
Kijk voor meer informatie op onze website www.
sc-heerenveen.nl.
 
Afgelopen week hebben alle seizoenkaarthou-
ders en clubkaarthouders een e-mail ontvangen 
om deel te nemen aan een fan onderzoek welke 
Eredivisie en Eerste divisie breed wordt gehouden. 
Ik kan mij voorstellen dat u denkt: weer een on-
derzoek, weer een enquête, deze sla ik even over. 
Stop, stop, stop! Ik wil jullie echt vragen om een 
kleine tien minuten vrij te maken om vragen in dit 
fanonderzoek te beantwoorden. Ook voor ons is en 
blijft dit een bijzondere periode en zijn we ontzet-
tend benieuwd hoe jullie tegen bepaalde zaken 

aankijken. Ondanks dat wij de nodige supporters 
spreken is het onmogelijk iedereen persoonlijk te 
vragen, maar de resultaten van een fan onderzoek 
zijn van groot belang. Het beantwoorden van de 
vragen in dit fan onderzoek helpt ons echt verder. 
Vorig jaar hebben ongeveer 1.700 supporters de 
tijd genomen om dit fan onderzoek in te vullen. 
Plaats vier in de Eredivisie breed. Een mooi resul-
taat, dit moet dit jaar toch ook lukken?
 
Op de achtergrond zijn we al een tijdje bezig met 
onze seizoenkaartcampagne. Inhoudelijk kan ik 
daar nu nog niets over zeggen, maar de resultaten 
van het fan onderzoek nemen wij altijd wel mee. 
Zo ook de opmerkingen e.d. welke bij ons dage-
lijks via gesprekken, app en mail binnen komen. 
 
Langzaamaan gaan wij toewerken naar de Derby 
van het Noorden en deze wedstrijd blijft een “spe-
ciale”. Naast de supportersactie “De Wisselbank” 
lanceren wij speciaal voor deze wedstrijd een 
unieke tweede actie. Verder voegen wij vanaf deze 
wedstrijd een extra (borrel) box toe aan het as-
sortiment; namelijk de matchday box die speciaal 
toegespitst is op de betreffende wedstrijd. Zeer 
scherp geprijsd en via een drive thru concept af te 
halen. Houd voor beide acties berichtgevingen uit 
de club in de gaten.
Edward Jousma



   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
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