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voor de aftrap

sc Heerenveen - PEC Zwolle
Goedemiddag en welkom bij de wedstrijd tussen PEC Zwolle en gastheer sc Heerenveen. Na
een week met op het hoogste niveau geen competitievoetbal, een Fryske derby om volgend
seizoen om naar uit te kijken en een bekerfinale tussen Vitesse en Ajax, wordt nu begonnen
aan het sluitstuk van de competitie.

Misschien bent u één van de 3400 supporters
die vanmiddag een bezoek aan het Abe
Lenstra Stadion heeft mogen maken. Voor
supporters en spelers zal de verandering van
entourage wellicht even wennen zijn.
Twee weken geleden bewees de ploeg uit
Zwolle sc Heerenveen een dienst door FC
Twente met de kleinst mogelijke nederlaag
huiswaarts te doen laten keren.
PEC Zwolle wist, door een treffer van Misidjan
in de eerste helft, een zwaarbevochten
overwinning te behalen. Het neveneffect van

deze overwinning is dat sc Heerenveen in
punten gelijk wist te komen met FC Twente.
Dit alles met het oog op de play-offs voor
Europees voetbal.
sc Heerenveen wist in Groningen van de
plaatselijke FC met 2-0 te zegevieren. Pas
nadat Arjen Robben aanstalten maakte om bij
FC Groningen in het veld te komen, maakte
sc Heerenveen het verschil. Eerst was er
de benutte penalty van Henk Veerman en
net een paar minuten voor tijd was er de
goed doorgelopen Halilovic die de bal kon
binnenglijden.
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voor al uw reclame
bij sc Heerenveen:
• supportersmagazine FeanFan
• programmablad ‘it pompeblêdsje’
• stadion: vaste- en roterende boarding
• wedstrijdsponsoring
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• sponsoring aanvoerdersband
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Jaap Vogelzang
Rikus de Vries
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Tjeerd Piek
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Foto’s
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Historie
Pas sinds deze eeuw bevechten beide
ploegen elkaar in de eredivisie. Van de tien
ontmoetingen in Heerenveen wisten de
Friezen zes keer de punten thuis te houden.
Slechts eenmaal namen de bezoekers de
punten mee naar Zwolle.
Eind 2002 was het eerste treffen op het
hoogste niveau. Op een woensdagavond
stuurde trainer Foppe de Haan zijn formatie
het veld in, waarvan velen al even bij sc
Heerenveen onder contract stonden en veel
nieuwelingen dat seizoen als bankzitter
begonnen of na de eerste helft, dan wel na
een uur, werden gewisseld.
De Friezen schoten uit de startblokken,
doordat Denneboom na zes minuten een
voorzet van Daniël Jensen wist te promoveren
tot een treffer. Lang moesten de zo’n 14.000
aanwezige supporters wachten tot de
bevrijdende tweede op het scorebord werd
gezet. Het was invaller Georgios Samaras die
een paar minuten voor tijd de 2-0 maakte.

Aan de grootste nederlaag van PEC Zwolle bij
sc Heerenveen dienen we terug te gaan naar
het begin van 2015.
Al binnen het kwartier weet sc Heerenveen
te scoren. Eerst is het Luciano Slagveer die
de bal diagonaal weet binnen te werken en
even later is het Larsson die te vlug is voor zo
ongeveer de hele Zwolse defensie.
Als dan, net voor rust, Uth onderuit wordt
gehaald in het strafschopgebied en de
gegeven penalty zelf benut, is het verzet van
de ploeg van coach Ron Jans gebroken.
De mannen van sc Heerenveen, getraind door
huidig assistent-bondscoach Lodeweges,
belonen het publiek ook hier in de tweede
helft met een nog een treffer net voor het
laatste fluitsignaal. De net ingevallen Henk
Veerman weet met een beheerst wippertje
te scoren. De laatste onderlinge confrontatie
vond in oktober 2019 plaats. Met de Zweed
Odgaard in de spits moest sc Heerenveen

De laatste head to head
Za
Za
Za
Za
Za

29-8-2015
27-8-2016
25-11-2017
9-2-2019
5-10-2019

sc Heerenveen - PEC Zwolle
sc Heerenveen - PEC Zwolle
sc Heerenveen - PEC Zwolle
sc Heerenveen - PEC Zwolle
sc Heerenveen - PEC Zwolle

1-1
1-0
1-2
1-1
1-0

Za
Zo
Di
Vr
Vr

16-1-2016
7-5-2017
6-2-2018
10-8-2018
26-2-2021

PEC Zwolle - sc Heerenveen
PEC Zwolle - sc Heerenveen
PEC Zwolle - sc Heerenveen
PEC Zwolle - sc Heerenveen
PEC Zwolle - sc Heerenveen

5-2
2-1
3-2
2-3
4-1
5
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DAN
MEER ROOMSHOW LLEN!
MODE

Tsjerkebourren 32, Twijzel, 0511 - 54 29 00

www.houtbouwhiemstra.com

www.hummelhaulerwijk.nl

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

zien de punten thuis te houden. Op slag van
rust, de blessuretijd loopt al, krijgt via een
combinatie van meerdere klutsballen en een
passje van Odgaard op Van Bergen, alleen
voor keeper Mous van PEC Zwolle. In de korte
hoek weet de rappe rechtsbuiten het net te
vinden.
Met Michel Vlap op de tribune, hij was een
seizoen eerder nog de matchwinnaar in
dezelfde partij tussen beide clubs, wordt
er niet meer gescoord in de tweede helft,
waardoor één counter, die aan elkaar hing van
geluk, beslissend blijkt te zijn: 1-0.
Eerder dit seizoen, zeer recent zelfs nog,
eind februari van dit jaar, werd deze wedstrijd
ook gespeeld in Zwolle. Nadat diezelfde Van
Bergen wederom tot scoren was gekomen,
en er met een voorsprong werd gerust,
zakte de ploeg van Johnny Jansen na de thee
genadeloos door zijn hoeven. De afstraffing
die in de tweede helft volgde was onthutsend,
met vier treffers voor PEC Zwolle, waardoor
de ploeg uit de hoofdstad van Overijssel
uit het moeras van de degradatie klom en

sc Heerenveen een flinke knauw kreeg,
aangaande het zelfvertrouwen.
Play-offs
Mede door de winst van sc Heerenveen
tegen FC Groningen, de nederlaag van FC
Twente én het vertoonde spel in combinatie
met de getoonde inzet van de laatste twee
wedstrijden, is de strijd om plek acht weer
volledig open. Die plek geeft recht op de
play-offs om Europees voetbal. Mochten
de mannen van trainer Johnny Jansen
vanmiddag de volle buit in het Friese haagje
weten te houden, dan is een zeer mooi einde
van de competitie niet uitgesloten.
Last, but not least; sc Heerenveen scoorde
tot nu toe altijd thuis tegen PEC Zwolle in de
eredivisie.
Ik wens u een bijzonder plezierige, fijne en
bovenal sportieve wedstrijd toe.
Palle Mulder

PEC ZWOLLE
ADRES
Stadionplein 1
8025 CP Zwolle
STADION
MAC³PARK stadion (14.000 plaatsen)
TECHNISCHE STAF
Bert Konterman
Gert Peter de Gunst
Henry van der Vegt
Leeroy Echteld
Jacques Storm

Hoofdtrainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Keeperstrainer
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schijnwerper op

Ibrahim Drešević
Ibrahim Dresevic wisselt dit seizoen een basisplaats af met
een plaats op de bank bij sc Heerenveen. Waar de Kosovaar
afgelopen jaar nog onbetwiste basisspeler was kende hij
in 2020/2021 een moeilijke start omdat Jan Paul van Hecke
de voorkeur kreeg in het hart van de verdediging. Dresevic
bleef zichzelf echter bewijzen en krijgt steeds vaker weer een
basisplaats van trainer Johnny Jansen.
“Ik ben de laatste twee jaar basisspeler geweest
dus het was even wennen voor mij. Het is nooit
leuk om op de bank te komen, maar dat is
voetbal. Ik ben hard blijven werken en ik heb
mijn plek gelukkig weer teruggevochten”,
begint Dresevic zijn verhaal. “Het is nooit
leuk om wissel te zijn, maar je kunt je
hoofd niet laten hangen. Je wilt altijd
spelen, maar soms maakt de trainer
andere keuzes. Die vielen een keer
niet mijn kant op. Maar het is ook zo
dat concurrentie je sterker maakt. Dat
heb ik dit seizoen wel gemerkt. Een
loopbaan verloopt niet met alleen maar
pieken. Ik ben blij dat ik nu weer het
vertrouwen heb van de trainer.”
Toekomst
Dresevic heeft nog een contract tot medio
2022 bij sc Heerenveen. Mogelijk ligt er
dus een zomers vertrek in het verschiet.
Tot nog toe speelde Dresevic 65 wedstrijden
in het eerste elftal van Heerenveen. “Ik weet
nog niet waar mijn toekomst ligt.
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Ik heb nog niks vanuit de club gehoord. Ik
heb ook gewoon nog een contract”, vervolgt
de verdediger, die in januari 2019 overkwam
van het Zweedse Elfsborg. “Ik heb het heel
erg naar mijn zin bij Heerenveen. Als er iets
komt, dan komt er iets. Voor nu ben ik er
nog niet mee bezig. Maar ik heb natuurlijk
wel persoonlijke doelen. Ik zie mezelf in de
toekomst wel spelen in de Bundesliga of
Serie A. Dat zijn geweldige competities.”
Play-offs
sc Heerenveen kende een moeilijke
start in 2021. Tegen Ajax toonde de
ploeg echter weer tekenen van
herstel en in Groningen werd met
0-2 gewonnen. “Er zijn volgens
mij niet veel verschillen. Onze
speelstijl en de manier van
spelen is volgens mij niet veel
veranderd. De resultaten zijn
wisselend. Dat heb je altijd met
een jong team. We hebben een
mindere periode achter de rug,
maar ik zie wel dat we aan de
betere hand zijn. Voor mij draait
voetbal daar ook om: altijd beter
en beter proberen te worden”,
vervolgt
de
negenvoudig
international van Kosovo.
Met nog vijf speelronden te
gaan in de Eredivisie doet sc
Heerenveen nog volop mee in de

strijd om de play-offs voor Europees voetbal.
Hiervoor moet de achtste plek op de ranglijst
worden behaald. Op dit moment staan de
Friezen op de tiende plek in de Eredivisie.
Nummer acht is momenteel Heracles Almelo
en heeft twee punten meer dan sc Heerenveen
. “We hopen de play-offs te halen, natuurlijk.
We hebben nog vijf wedstrijden en alles is nog
mogelijk. Het is goed voor de club als we het
halen. Tegen PEC Zwolle moeten we de drie
punten pakken om mee te blijven doen om die
plekken”, gaat Dresevic verder.
Fans
Bij de wedstrijd tegen PEC Zwolle mogen
3.400 fans aanwezig zijn. Dresevic kijkt om
deze reden extra uit naar dit duel in het Abe
Lenstra stadion. “Het is altijd mooi om voor de
supporters te mogen voetballen. We hebben
bijna hele seizoen zonder fans gespeeld. Elke
wedstrijd voelt nu als een oefenduel. Nu de
fans weer voor een deel terug zijn weet je weer
waar je het voor doet. Het gevoel is anders
als er geen fans zijn, heel raar. Maar nu zijn
we eraan gewend omdat het al maandenlang
duurt. Maar ik kan niet wachten tot de
wedstrijd tegen PEC Zwolle begint en we de
fans weer kunnen zien. Ze staan altijd achter
ons, negentig minuten lang. Dat gevoel heb ik
echt gemist.”
Rutger Oosting

Wetenswaardigheden
Rugnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Positie
Doelpunten

24
24 januari 1997
Lilla Edet, Zweden
Verdediger
0
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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

17.0230 ADV Foppe Fonds_131x46.indd 1

08-08-17 09:11

Pepsi max ad Heerenveen04-2018 DEF.indd 1

12-04-18 16:39

de gezelligste

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 tussendoortje of
aan een prikkertje op een feestje.
Zoek daarom in het koelvak van uw supermarkt
naar een authentieke Kroon leverworst.

Kroon leverworst
zit boordevol gezelligheid
www.kroon-vleeswaren.nl

info@kroon-vleeswaren.nl

facebook.com/kroonleverworst

• Balsponsor
• Aanvoerdersband sponsor
• Vaste Borden
• Adverteren in it Pompebledsje / FeanFan

statistieken per 19-4-2021

Programma standen
EREDIVISIE

Team
1		 Ajax
2		 PSV
3		 AZ
4		 Vitesse
5		 Feyenoord
6		 FC Groningen
7		FC Utrecht
8		 Heracles Almelo
9		 FC Twente
10		 sc Heerenveen
11 Sparta
12 Fortuna Sittard
13 PEC Zwolle
14 RKC Waalwijk
15 Willem II
16 VVV-Venlo
17 FC Emmen
18 ADO Den Haag

#
28
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

W
23
18
18
17
15
13
11
11
9
9
9
10
7
6
5
6
4
2

G V Ptn Dv-Dt
3
2 72 86-20
7
4 61 64-30
7
4 61 66-38
5
7 56 46-28
9
5 54 58-29
7
9 46 35-33
10 7 43 45-36
6 12 39 35-43
10 10 37 42-40
10 10 37 39-40
7 13 34 40-46
4 15 34 40-52
11 11 32 38-46
8 15 26 27-44
7 17 22 31-61
4 19 22 39-75
9 16 21 30-58
10 17 16 22-64

TOPSCORERS EREDIVISIE

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE

Team
1.		 SC Cambuur
2.		 De Graafschap
3.		 NAC Breda
4.		 Almere City FC
5.		 Go Ahead Eagles
6.		 NEC
7.		 FC Volendam
8.		Roda JC
9.		 Excelsior
10. TOP Oss
11. Telstar
12. Helmond Sport
13. MVV
14. Jong PSV
15. FC Eindhoven
16. Jong Ajax
17. Jong AZ
18. Jong FC Utrecht
19. FC Dordrecht
20. FC Den Bosch

#
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

W
26
23
20
20
19
18
16
14
12
12
10
10
11
10
9
9
9
10
8
6

G
4
4
7
7
8
6
8
12
6
6
10
10
6
7
9
9
5
1
3
8

V Ptn Dv-Dt
4 82 100-31
7 73 63-43
7 67 68-36
7 67 68-44
7 65 53-23
10 60 64-40
10 56 72-49
8 54 65-50
16 42 59-62
16 42 37-52
14 40 53-51
14 40 48-62
17 39 44-67
17 37 51-61
16 36 46-57
16 36 52-67
20 32 50-85
23 31 46-71
23 27 35-90
20 26 47-80

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE

1

Giakoumakis

(VVV-Venlo)

2

Berghuis

(Feyenoord)

24

1.

Mühren

(SC Cambuur

2.

Verheydt

(Almere City FC)

Ómarsson

(Excelsior)

Mulattieri

(FC Volendam)

34

Malen

(PSV)

17

4

TKoopmeiners

(AZ)

15

5

HVeerman

(sc Heerenveen)

Plet

(Telstar)

18

Tadic

(Ajax)

6.

Hilterman

(Jong FC Utrecht)

17

Danilo

(FC Twente)

7.

Hornkamp

(FC Den Bosch)

16

Vloet

(Heracles Almelo)

8.

Seuntjens

(De Graafschap)

14

Boadu

(AZ)

9.

Van Hooijdonk

(NAC Breda)

Thy

(Sparta R'dam)

Pflücke

(Roda JC)

9

14
12

4.

19
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PROGRAMMA EREDIVISIE

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE

Do 22/4

Ajax

FC Utrecht

Vr 23/4 FC Dordrecht

Vr 23/4

Willem II

RKC Waalwijk

1845

Za 24/4

sc Heerenveen

PEC Zwolle

1630

PSV

FC Groningen

Zo 25/4

MVV Maastricht

2100

NAC Breda

Excelsior

2100

FC Den Bosch

Roda JC

2100

1845

Helmond Sport

FC Eindhoven

2100

Almere City FC

2100

1845

Sparta R'dam

VVV-Venlo

1845

De Graafschap

FC Emmen

Heracles Almelo

1215

Jong Ajax

NEC

2100

Ajax

AZ

1430

Jong FC Utrecht

Go Ahead Eagles

2100

ADO Den Haag

Fortuna Sittard

1430

Jong PSV

TOP Oss

2100

Feyenoord

Vitesse

1645

Jong AZ

SC Cambuur

2100

FC Twente

FC Utrecht

1645

Telstar

1430

Zo 25/4 FC Volendam
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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

week van

Jeffrey Talan
De week van assistent-trainer Jeffrey Talan begint deze keer met een paar dagen vrij.
Omdat Ajax en Vitesse de finale om de KNVB-beker speelden, was er het afgelopen weekend
geen competitievoetbal in de Eredivisie. Vervolgens kan de blik vooruit naar de volgende
thuiswedstrijd, tegen PEC Zwolle. “Die moeten we winnen om volop mee te kunnen blijven
doen voor de play-offs. Aan motivatie zal het bij het team dan ook niet ontbreken.”
“We starten de week op met de groep”, vertelt
Talan. “Ik houd me dan bezig met de linieen techniektrainingen. Dat laatste doe ik
met een aantal spelers onder Nieuw Noord.
De linietraining is heel specifiek met de
aanvallers en daarbij word ik geholpen door
Dirk-Jan Derksen. Er is met name aandacht
voor het afwerken op de goal. Daarnaast
besteden we aandacht aan weerstand, waarbij
we onze aanvallers tegenover de verdedigers
zetten.
De voormalig rechtsbuiten is ook verant
woordelijk voor de wissels en de spelers
onder de 21. “Met hen oefenen we deze week
tegen Heracles. Daarin werk ik samen met
Ronnie Pander en Menno van Dam en bij deze
wedstrijd zit ik als hoofdcoach op de bank.”
Het roept de vraag op of Talan de functie van
hoofdtrainer ambieert en dat blijkt niet het
geval. “De rol van assistent bevalt me prima.
Ik weet dat daar mijn kracht ligt, ik wil er het
maximale uithalen en kan er bovendien ook
nog veel leren.”
Ervaring overdragen
Dat onderstreept het feit dat Talan zich nog
altijd het meest thuis voelt op het veld. “En
daar heb ik verschillende rollen: ik houd me
bezig met de voorbereiding en uitloop van de
wisselspelers en soms ook met de warmingup. Wat ik verder mooi vind aan deze functie is
dat ik mijn ervaring kan overdragen. Daarmee

kan ik anderen weer ondersteunen en helpen.
Met Mitchell van Bergen kijk ik er bijvoorbeeld
naar hoe je rustiger kunt blijven voor de goal
en acties om kunt zetten in effectiviteit.”
Inclusief de pot tegen PEC Zwolle heeft sc
Heerenveen nog vijf wedstrijden te gaan. “Er
is nog veel mogelijk”, aldus de assistenttrainer. “Tegen Ajax was ons spel goed en
creëerden we mogelijkheden en kansen.
Tegen Groningen behaalden we gewoon een
mooie overwinning. Waar we aan het einde
van de competitie staan, hebben we nog
grotendeels in eigen hand. Het is nu aan ons
om er dan ook volop voor te gaan.”
Marc Stallinga
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De Toekomst

De jeugd is de toekomst
Sinds ik bij it Pompebledsje begonnen ben als redacteur, hebben er al veel jeugdige talenten de
revue gepasseerd. Getalenteerde, gedreven talenten die een mooie voetbaltoekomst tegemoet
gaan. Er worden offers voor gebracht, maar het harde werk werpt ook zijn vruchten af voor
sommige jeugdspelers.

Hakim Ziyech

Kik Pierie

Het is een veelgehoord cliché: de jeugd is de
toekomst. Toch is dat in veel gevallen wel zo.
Het zorgt voor een gefundeerde basis wanneer
de jeugd op de juiste manier getraind is door
de jeugdopleiding. Zo zijn er al verschillende
spelers die hun furore hebben gemaakt bij
andere clubs, de een succesvoller dan de
ander.
Goede voorbeelden hiervan zijn onder andere
Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Michel Vlap en
Kik Pierie. Stuk voor stuk spelers die op hun
eigen wijze succesvol zijn geworden en op
het hoogste niveau in de eredivisie gespeeld
hebben of zelfs naar het buitenland gegaan
zijn.
Zo is ook Lasse Schöne na zijn Italiaanse
avontuur teruggekeerd naar zijn voetbalroots:
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Lasse Schöne

sc Heerenveen. De plek waar hij als
zestienjarige jongen onder de hoede van
Johnny Jansen werd genomen en uiteindelijk
jarenlang floreerde bij Ajax. Een speler die nog
steeds warme herinneringen koestert aan zijn
tijd bij sc Heerenveen, ook al debuteerde hij
nooit voor het eerste elftal.
Dit bewijst maar weer dat de jeugdopleiding
goed in elkaar moet zitten: wanneer de
fundering goed is, werpt dit voor de langere
periode ook zijn vruchten af. En dat zit het bij
sc Heerenveen, aangezien er ook vaak talenten
door andere clubs worden gehaald.
Yoram Boerhout is een van die talentvolle
spelers, die nu gecontracteerd is door Ajax.
Niet de minste club en hij zal zich de komende
jaren verder blijven ontwikkelen. Wie weet zal

Yoram Boerhout

Melle Joop Witteveen

hij zich dan, wanneer hij eraan toe is, opnieuw
melden bij de Friese club.
Naast Boerhout zijn er ook spelers die de
laatste tijd voor het eerst een profcontract
ondertekend hebben bij sc Heerenveen. Tygo
Land is de jongste speler in de geschiedenis
van sc Heerenveen die voor drie jaar vastgelegd
wordt, nadat de leeftijdsgrens om een contract
te tekenen verlaagd is van zestien naar vijftien.
Bovendien is nog niet zo lang geleden
het contract van Melle Joop Witteveen

Tim ten Voorde

opengebroken en is deze met een jaar verlengd.
Komend seizoen zal Witteveen deel uitmaken
van de Onder 21-selectie. Een speler die
volgens Michel Jansen, hoofd jeugdopleiding
sc Heerenveen “een intelligente en creatieve
middenvelder” is.
Tot slot is daar Tim ten Voorde, die ik in mijn
eerste seizoen voor it Pompebledsje mocht
interviewen. Een vlotte jongen, met een
duidelijke visie. Hij wilde in 2019 de Academie
afronden en zijn debuut maken in het eerste
elftal van sc Heerenveen. In 2021 wordt de
droom een stuk reëler door het
ondertekenen van zijn eerste
profcontract bij sc Heerenveen.
We kunnen hierbij wel stellen
dat er veel hoop aan de horizon
gloort voor onze spelers van de
toekomst. We kunnen alleen
maar zeggen: blijf die droom
achterna gaan!
Annabeth de Jong

Michel Vlap

Tygo Land
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Vrije rubriek

Papieren posters en
porties publiek
Vroeger, toen boten nog werden voortgetrokken
door paarden, voetballen nog van varkensblazen
werden gemaakt en buitenlandse vakanties nog
vanzelfsprekend waren, had ik u allemaal kunnen
feliciteren met het lezen van dit stuk. Toen had
iedereen dit stuk daadwerkelijk in handen omdat
het op papier gedrukt stond, in het stadion
verkocht werd en het volstrekt vanzelfsprekend
was dat dat allemaal op die wijze geschiedde.
Want dat deden we altijd. Zo was het
altijd. Zo is het nu niet.
Allereerst is dit verhaal, en alle overige
boeiende en interessante bijdragen van
mijn collega’s van It Pompebledsje,
helemaal niet meer van een papiertje
af te lezen. Al onze producties ontspruiten in
ons hoofd, krijgen vorm op papier en komen
tot volle letterlijke wasdom in de digitale
burelen van het Abe Lenstra stadion. Geen
door onmisbare vrijwilligers in elkaar geniete
boekjes. Geen geprint lotnummer in het
rechterbovenhoekje waarmee je altijd nét
niet dat etentje bij de Brigantijn in Warten
weet binnen te hengelen. Geen uitneembare
poster van een breed lachende reservekeeper
voor op de muur van de slaapkamer van je
vijfjarige zoontje. Papier is passé.
Het is wat de tijd met ons heeft gedaan.
Het is ook wat diezelfde tijd met ons allen
heeft gedaan. De kans is namelijk groot dat
niemand dit artikel leest en op exact datzelfde
moment in het stadion is. Dat staat volledig
haaks op het programmaboekjes van, pak
‘m beet, vijf jaar geleden. Sterker nog: op
zeven maart van vorig jaar was dat allemaal

nog anders. Toen speelden we tegen Ajax
misschien als een natte krant, maar waren
de programmaboekjes nog van oerdegelijk en
glanzend papier. Nu wordt dit stukje gelezen
op de site in aanloop naar de wedstrijd tegen
Zwolle. Om het goede gevoel een beetje te

voor luxe en comfort

AUTOJOUREXL.NL
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KIJK ALLE WEDSTRIJDEN VAN SC HEERENVEEN LIVE OP ESPN
WWW.ESPN.NL

laten ontstaan. Om van alles weer een beetje
op de hoogte te zijn en blijven. Om sommige
dingen nog enigszins te houden zoals ze altijd
waren en zouden moeten zijn. Want soms
worden dingen simpelweg weer zoals ze ooit
waren. Zoals nu. Een beetje.
Want we zitten weer eens in het stadion.
Niet met z’n allen, maar dat geeft niet. Een
vol stadion waren we toch al niet echt meer
gewend. Het is wel een goede eerste stap
om met een paar duizend man in een zee
van blauwe kuipstoeltjes te baden. Voor
mijzelf geldt dat het de tweede keer van het
seizoen is. Tegen VVV was ik er ook. De echte
mazzelaars hebben zelfs al twee keer eerder
in het stadion gezeten dit seizoen. Voor
sommigen wordt het pas een allereerste keer
sinds wieweethoelang. Die kregen terechte
voorrang bij de online kaartverkoop en ik hoop
dat ze komen met velen. Juist zij hebben alle
recht en reden om er extra van te genieten.
Het is voor ons een uitgelezen kans om
te laten zien dat we weer in staat zijn om
(grote) evenementen te bezoeken. Het is
voor de voetbalclub Heerenveen een nog
veel grotere kans om ervoor te zorgen dat
er ook daadwerkelijk massa’s mensen de
gang naar het stadion willen maken. Nu
nog even schitteren onder het toeziend oog

van echte, levende supporters zou wel eens
wonderen kunnen doen voor de verkoop van
de seizoenkaarten. Voor nu staat er nog wat
op het spel. De playoffs kunnen nog behaald
worden. Zo aan het eind van dit grillige
seizoen zou dat nog een mooie opsteker zijn
voor de nabije toekomst en daarbij een mooie
beloning voor het recente verleden.
Maar eigenlijk staat er iets veel
groters op het spel. We hebben nieuwe
tastbare herinneringen nodig. Nieuwe
aantrekkingsimpulsen om niet verder
verwijderd te raken van onze club. We willen
weer eens voelen of we nog in staat zijn om
in gezamenlijkheid van velen en nabijheid van
vreemden onze emoties te uiten. Als dát zo
is. En we kunnen juist dát overbrengen op de
spelers op het veld, dan kan er iets ontstaan.
Dan gaan spelers beter spelen. Dan gaan
toeschouwers beter toeschouwen. Dan wordt
alles weer een beetje zoals het was.
Voor wie dit onderweg naar het stadion in de
auto leest: veel plezier! Voor wie dit thuis,
zittend op de bank leest met de sjaal al om
de nek: tot zo! Voor eenieder die niet gaat: tot
snel!
We zijn er weer!
Redmer Wijnsma
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Keepers
Verdedigers

1

Erwin Mulder

29

1

3

22 Ariel Harush
24 Jaimy Kroesen
2

Sherel Floranus

26 1

3

Jan Paul van Hecke

23 1 1 5

4

Joaquín Fernández

5

Lucas Woudenberg

24 1

14 Ibrahim Drešević

25

25 Paweł Bochniewicz

27 2

2
2
2 1

29 Timo Zaal
41 Rami Kaib

12

1 1

42 Syb van Ottele
6

Siem de Jong

10 Oliver Batista Meier

14 2 2 1
15 1 1 1

Middenvelders

13 Stanislav Shopov

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

McDonald’s
Heerenveen
2 MINUTEN VANAF HET
ABE LENSTRA STADION
20

Aanvallers

Saturnus 4-11
8448 CC Heerenveen
P.O.Box 528
8440 AM Heerenveen
The Netherlands

15 Sieben Dewaele

6

17 Rami Hajal

19

18 Hamdi Akujobi

5

1 1
1 1

19 Jan Ras
20 Joey Veerman

28 7 9 3

21 Rodney Kongolo

27 1 4 4

43 Lasse Schöne

8 1

44 Tibor Halilović

14 1

7

Ulysses Llanez

5

8

Benjamin Nygren

24 3 2

9

Henk Veerman

28 14 5 3

11 Mitchell van Bergen

27 4 1 2

16 Arjen van der Heide

12

26 Rein Smit

3

37 Couhaib Driouech

5

2 1
1 1

Keepers
Verdedigers

1

Xavier Mous

16 Nigel Bertrams
40 Mike Hauptmeijer
2

Bram van Polen

23 3

3

Thomas Lam

23 3 1 4 2

4

Yuta Nakayama

27 2 1 3

5

Kenneth Paal

22

1 1

15 Sam Kersten

27

4

17 Destan Bajselmani
Sai van
31
Wermeskerken
36 Marc-Olivier Doue

22

6

20 3

Mustafa Saymak

Middenvelders

11 Jesper Drost

Aanvallers

10

3 1

3

1 1

20 1 2 1

13 Rico Strieder
20 Thomas van den Belt

5

22 Pelle Clement

18 1

25 Immanuel Pherai

24 1 3 1

30 Dean Huiberts

27

21 Samir Lagsir

2

8

Reza Ghoochannejhad 18 6

9

Mike van Duinen

21 3

1
6

2

23 Eliano Reijnders

28 3 3 2

27 Slobodan Tedic

10 2 1

7

14 4 3 1

Virgil Misidjan

29 Thomas Buitink
14 Benson Manuel

9 2 1

Wedstrijdleiding
Scheidsrechter: Rob Dieperink
Assistent-scheidsrechters:
Erik Koopman en Halis Küçükerbir
Vierde official: Martijn Vos
VAR: Bas Nijhuis / AVAR: Nils van Kampen
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OOK UW BEDRIJF
SPORTIEF AANKLEDEN?
NEW RELEASE
JAKO Corporate teamwear
VERKRIJGBAAR VANAF APRIL
jako.nederland

Jako Nederland

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
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-
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Trap jij het
seizoen af met

€ 25.000,- ?
Ontvang gegarandeerd een
geldbedrag tot wel € 25.000,- en
speel mee voor sc Heerenveen!
Binnen 1 minuut
weet je welk bedrag
voor jou is.

€ 5.000,€ 100,-

€ 25.000,-

€ 1.000

,-

€ 20,-

€

500,-

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.

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

vriendenloterij.nl/voetbal
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.

of scan deze
QR-code

Een 11-tal vragen aan

Tally Bosma

Vitaliteitscoach en schrijver van
leefstijl- en kookboek Het Totaalrecept
Wanneer kreeg je het idee, naast je werk als
coach, een boek uit te brengen?
Een paar jaar geleden borrelde bij mij het
idee een boek te schrijven. Binnen mijn werk
als vitaliteitscoach help ik anderen, maar met
mijn boek spreek ik meer mensen aan.
Door wie of wat heb jij je laten inspireren?
Zelf heb ik veel gelezen over voeding en leefstijl.
PuurGezond en de Blue Zones zijn daarin grote
inspiratiebronnen voor mij geweest.
Hoe krijgen we al die corona-kilo’s er weer
af?
Laat je niet verleiden door een streng dieet of
hype, maar sta eens stil en onderzoek waar je
een afslag hebt gemist. Pak het bij de wortel
aan. Zoek iets eigens en kies dat wat bij jou
past, zodat je het ook volhoudt.
Hoe gezond is topsport?
Het is een way of life, je moet er op jonge
leeftijd in een relatief kort tijdsbestek erg veel
voor doen én laten. Topsport is daarmee zeker
niet altijd gezond. Er is tegenwoordig gelukkig
wel veel meer begeleiding voor spelers.
Wat voor tips geef je jongeren die kampen
met problemen?
Focus niet op het perfecte plaatje, maar op
wat goed voelt en wat je energie geeft. Kijk
echt naar wie je bent en waar je voor staat. En
praat erover. Dan komt de rest vanzelf.

Heerenveen of Surhuisterveen?
Surhuisterveen, zo gezellig is er maar één.
Mijn vriend is hier geboren en getogen en we
wonen hier met veel plezier.
Wat heb jij met voetbal?
Mijn vriend voetbalt nog altijd en is alltime
topscoorder van de club. Mijn zoon voetbalt
ook en ik ben regelmatig langs het veld te
vinden. Thuis kleurt het televisiescherm erg
veel groen. Af en toe kijk ik een wedstrijd van
sc Heerenveen mee.
Wilfred Genee introduceerde De Bewuste
Kantine. Wat is jouw missie?
De basis moet zijn dat mensen beter voor
zichzelf zorgen. Op die manier haal je meer uit
je leven. Dat gaat dus niet alleen over voeding
en beweging, maar bijvoorbeeld ook over
ontspanning, een goede nachtrust en een doel
hebben om voor op te staan.
Wat wordt het vandaag tegen PEC Zwolle?
Na de winst tegen FC Groningen heb ik wel het
vertrouwen dat ze met 2-1 winnen. De playoffs
halen wordt trouwens lastig, maar zou wel
fantastisch zijn.
Wat ga jij als eerste doen wanneer de
samenleving weer ‘open’ gaat?
Heerlijk genieten op een terrasje.
Ronald Belkega

sc Heerenveen is dit jaar 100 jaar geworden,
welk taartje eten we daar bij?
Een lekkere en toch verantwoorde kwarktaart.
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HYGIËNISCH SPORTEN
ÉN SC HEERENVEEN STEUNEN?
Bestel nu uw hygiëneproducten op
www.steunuwvoetbalclub.nl

Nader bekeken: Virgil Misidjan, PEC Zwolle

Op de brommer van het Parc des
Princes naar het Abe Lenstra stadion
Virgil Misidjan (27) is terug in Nederland. De snelle buitenspeler maakte in 2012 zijn
profdebuut bij Willem II, om vervolgens te verkassen naar Ludogorets. Na een lange, prachtige
periode in Bulgarije was het tijd voor iets nieuws. Door te tekenen bij 1. FC Nürnberg werd
zijn Bundesligadroom werkelijkheid. In Duitsland begon hij goed, maar o.a. door blessures
heeft hij 18 maanden lang aan de kant gestaan. Gelukkig vond Misidjan het plezier terug bij
PEC Zwolle. En inderdaad, na al die jaren is hij nog steeds ‘op de brommer’.
Interviewer It Pompebledsje: ‘’Bij de naam
Virgil Misidjan moet ik altijd denken aan dat
stukje…’’

vonden het een rare stap, maar dat weerhield
Misidjan er niet van om naar Bulgarije te
gaan. Het bleek een schot in de roos.

Virgil Misidjan: ‘’Op de brommer! Ik hoor het
nog steeds heel vaak. Het is bij iedereen wel
goed in het geheugen blijven hangen. Het
was hele goeie reclame en ook hele grappige
reclame! Je blijft maar lachen als je het ziet.
Hoe hij dat ook allemaal nadoet. Ik bedoel, als
je zo naar buiten kan worden gebracht is dat
toch heel mooi en heel leuk?’’

Parc des Princes
In dienst van Ludogorets pakte Misidjan
vijf landstitels. De ploeg kwalificeerde
zich bovendien meerdere keren voor de
Champions League. Tijdens deze Europese
potjes was Misidjan op zijn best. Een
persoonlijk hoogtepunt was zijn doelpunt
tegen Paris Saint Germain. ‘’Ze stonden met
een heel sterk elftal te spelen, met Maxwell,
Thiago Silva, Marquinhos, Meunier, Ben
Arfa, Lucas, Di Maria en Cavani. Bijna alle
sterren speelden gewoon!’’ Mede dankzij
zijn doelpunt speelde Ludogorets gelijk,
waardoor het derde werd in de poule. Een
goede prestatie in een groep met Arsenal, FC
Basel en Paris Saint Germain.

Grote kans dat u net zo hard om het filmpje kunt
lachen als wij. René van der Gijp benadrukte
acht jaar geleden de kwaliteiten van Misidjan
door beelden te laten zien van zijn snelheid
en ondertussen brommergeluiden na te
bootsen. ‘’Fritz Korbach zou zeggen dat hij op
de brommer is’’, legde Van der Gijp lachend
uit. Het leverde, naast naamsbekendheid voor
Virgil Misidjan, een hilarisch filmpje op.
Doorbraak
Misidjan speelde toen nog bij Willem II. In
Tilburg doorliep hij de hele jeugdopleiding
en maakte hij zijn profdebuut. Hij is dan
ook een echte Brabander, overigens zonder
overduidelijke ‘zachte g’. Na zijn doorbraak
toonde Ludogorets interesse. Veel mensen
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Duitsland
Na vijf seizoenen Ludogorets was Misidjan
toe aan de volgende stap. ‘’Ik moest weer
geprikkeld worden. Ik had zoveel seizoenen in
Bulgarije gespeeld. De Europese wedstrijden
waren het zwaarst, maar ook het leukst. Ik
wist zeker dat als ik een stap zou maken naar
één van de beste competities van de wereld,
dat dat ongeveer gelijkwaardig zou zijn aan

Europees voetbal, maar dan elk weekend.’’
Bij 1. FC Nürnberg kreeg hij de kans om elke
week een topwedstrijd te spelen. ‘’Dat vond
ik echt het mooiste aan de Bundesliga.’’ Met
zijn stap naar Duitsland ging een droom in
vervulling.

En dan hoeft het niet zo te zijn dat je droom
uitkomt, maar ja, als je er niet naartoe werkt,
dan gaan andere opties ook niet komen.
Want als je naar je droom toewerkt, kan er
ondertussen ook nog iets anders op je pad
komen wat misschien ook heel mooi is.’’

Helaas waren er ook tegenslagen in
Duitsland, waardoor Misidjan 18 maanden
niet kon spelen. In januari kwam hij terug naar
Nederland om weer lekker te voetballen. ‘’Ik
voel me eindelijk weer voetballer. Ik geniet
gewoon, elke training weer, elke keer dat ik
op het veld mag staan met wedstrijden. Dat
voelt gewoon heel goed. Natuurlijk, na 18
maanden is het eerste wat in je hoofd speelt
fit blijven. Je gaat niet meteen doelen stellen
qua goals en assists. Dat komt daarna wel.’’

Voor de wedstrijd van vandaag hoeven we
minder ver vooruit te kijken. ‘’Ik denk dat we
beide een wisselvallig seizoen hebben’’, aldus
Misidjan. ‘’Weet je? Het is ook heel leuk om
twee teams die wisselvallig zijn tegen elkaar
te zien spelen. Dan ben je benieuwd welke
kant het op zal vallen. De laatste ontmoeting
tussen Heerenveen en PEC Zwolle hebben
wij met 4-1 gewonnen. We speelden heel
dominant en aanvallend. Als we diezelfde
energie erin kunnen stoppen, ben ik wel
heel benieuwd hoe Heerenveen daarop gaat
reageren.’’ Hopelijk hebben onze verdedigers
vandaag een antwoord op Misidjan en zijn
brommer.

Premier League
Toch heeft Misidjan ambities. ‘’Nu ik weer in
Nederland speel heb ik toch wel de droom
om ooit eens een keer in de Premier League
te spelen. Of dat haalbaar is, zullen we in de
toekomst wel zien. Ik vind in ieder geval dat
je wel vrij moet zijn om te kunnen dromen.

Pier Schotanus
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Kidsclub
WORD LID VAN DE JUNIOR HEROES OF
FEANATICS EN ONTVANG DE LAATSTE
TWEE MAANDEN VAN DIT SEIZOEN GRATIS!!
Word nu lid van de Junior Heroes of Feanatics en ontvang de laatste twee maanden van dit seizoen (20202021) gratis.
JUNIOR HEROES (0 t/m 11 jaar)
Ben jij in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar dan kun jij lid worden van de Junior Heroes. Ruim 2.000
leeftijdgenoten gingen je al voor. Als Junior Heroes-lid kun je profiteren van verschillende extra’s:
•	Welkomstpakket
•	Toegang tot speciale ledenactiviteiten
•	Korting op bijvoorbeeld deelname aan de
Kidsclub-voetbaldagen of het Sinterklaasfeest
•	3 keer per seizoen het Heero News
•	1 keer per seizoen het Heero Doeboek
•	Je eigen Junior Heroes-clubkaart,
waarmee je verschillende kortingen kunt scoren
•	En natuurlijk nog veel meer!
FEANATICS (12 t/m 17 jaar)
Ben je in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar? Dan kun je lid worden
van de Feanatics. En net als bij de Junior Heroes, kun je ook
bij de Feanatics profiteren van vele extra’s:
•	Welkomstpakket
•	Toegang tot speciale ledenactiviteiten
•	Je eigen Feanatics-clubkaart, waarmee je verschillende
kortingen kunt scoren
•	Je mag deelnemen aan prijsvragen waarmee je leuke prijzen
kunt winnen
•	En natuurlijk nog veel meer!
Voorwaarden actie
-	Je gaat een lidmaatschap aan voor het seizoen 2021-2022
(1 juli 2021 t/m 30 juni 2022)
-	Je lidmaatschap gaat in op 1 mei 2021.
-	Je bent de laatste twee maanden van het seizoen 20202021 gratis lid, voor het seizoen 2021-2022 betaal je
een contributie van €16,50. Daarna is het lidmaatschap
opzegbaar met een termijn van een maand.
Meer informatie, voorwaarden van het lidmaatschap en lid
worden kan via www.juniorheroes.nl of www.feanatics.nl.

Hoofdsponsor

Kidspartners

VOLOP VACATURES IN DE

techniek, bouw, schoonmaak,
horeca, productie en zorg

BUITENPOST • HEERENVEEN • LEEUWARDEN • WOLVEGA

WWW.WERKTIJD.NL

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

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

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

www.bordbusters.nl

Wij helpen u graag!

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
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