
1

IT
POMPEBLEDSJE

WOENSDAG 27 JANUARI 2021 - 21.00 UUR

schijnwerper op  

Joey Veerman
--------------------------------------------------------
de toekomst

Mats van Marrum
--------------------------------------------------------
nader bekeken

Mark Diemers
--------------------------------------------------------

BUSINESS PARTNERS

HOOFDSPONSOR





3

voor de aftrap

sc Heerenveen - Feyenoord
Goedenavond en welkom bij de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord.  Waar sc 
Heerenveen alleen nog maar om 21.00 heeft afgetrapt op het moment dat de avondklok 
ingaat, 21.00 uur, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, speelde Feyenoord 
afgelopen zondagmiddag in de Kuip tegen AZ. 

De Rotterdammers verloren de wedstrijd met 
2-3 en na de verloren competitiewedstrijd 
tegen Ajax wisten de mannen van trainer 
Advocaat voor de tweede keer op rij niet te 
winnen. 

Bij sc Heerenveen wordt al wat langer 
gezocht naar een overwinning. De laatste 
overwinning werd tegen Sparta behaald, op 
1 november 2020. Elf wedstrijden verder, 
heeft de Friese ploeg een record verbroken 
dat het liever niet had gedaan. Nooit eerder 
deed sc Heerenveen er zo lang over om een 
overwinning te behalen. 

De laatste wedstrijd verloor sc Heerenveen 
met 1-0 van Heracles in Almelo. Een paar 
minuten voor tijd was het Van der Heide met 
een terugspeelbal, die niet goed uitpakte. 
De Heraclieden wisten hier wel raad mee en 
hadden met Burgzorg de man in huis die de 
trekker wist over te halen.

Historie
De twee ploegen ontmoetten elkaar in de 
Eredivisie 28 keer en sc Heerenveen wist er 
tien om te zetten in winst en er werd twaalf 
keer verloren. 
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Vorig seizoen was het voor veel mensen nog 
zomervakantie toen de beide ploegen aan de 
aftrap verschenen. Een gelijkspel, 1-1, was 
waar beide ploegen genoegen mee moesten 
nemen. De laatste nederlaag was twee 
seizoenen terug, toen de Rotterdammers met 
maar liefst 5-3 de Friezen de baas waren. 

Hoe anders was het in 2011/2012, de laatste 
wedstrijd van het seizoen. Nog nooit eerder 
was het vertoond. sc Heerenveen mocht niet 
gelijkspelen om kwalificatie voor de Europa 
League mis te lopen. Keeper Nordfeldt van 
sc Heerenveen had nog tegen zijn landgenoot 
Guidetti, spits van Feyenoord, gezegd, dat 
als sc Heerenveen met 8-0 zou winnen, 
de Friezen zich zouden plaatsen voor de 
voorronde van de Champions League. Er was 
maar een enkeling die dat wilde geloven. 

Het was een vreemde gewaarwording voor 
alle spelers in het veld. Na een brilstand op 
het bord bij rust was het de topscorer van de 
Eredivisie, Bas Dost, die de score opende. Nu 
moest Feyenoord en een kwartier later stond 

het al 1-3. Na de 1-1, binnen vijf minuten na 
de openingstreffer, sprongen de Friezen en 
masse aan de kant om de Rotterdammers de 
vrije doorgang te geven om de 1-2 te maken. 
Toen duidelijk werd dat de Feyenoorders aan 
het langste eind zouden trekken, mocht Van 
la Parra nog de 2-3 maken. Op een enkele 
supporter na, die het een schijnvertoning 
vond, vierde het hele stadion feest. Beide 
ploegen hadden hun doel bereikt en voor het 
eerst waren de Friese supporters blij met een 
nederlaag. 

In het seizoen 2006/2007 zorgde Afonso Alves 
er bijna in z’n eentje voor dat Feyenoord 
met 5-1 verloor. Staand in de muur voor 
weer een vrije trap van Alves kon Pierre van 
Hooijdonk zijn tranen niet meer bedwingen. 
Of het nou was omdat Feyenoord haar 
laatste kans verspeeld had voor de play-
offs voor Champions League-voetbal of de 
teloorgang van Feyenoord zag naderen. Alves 
zou uit die vrije trap, weer met zo’n aparte 
bananencurve, weer scoren. De wedstrijd 
was nog even spannend geweest toen Buijs 

De laatste head to head
Zo 18-10-2015 sc Heerenveen - Feyenoord 2-5 
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 

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 
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Voor u op maat gemaakt door 

de jongens van Holtrop.

Leitswei 9, 8401 CL Gorredijk

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 
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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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voor de 1-1 had gezorgd, maar Alves was niet 
te stuitten. Lasse Nilsson maakte de vierde 
treffer.

Net voor de Kerst speelden de twee ploegen 
hun onderlinge duel in Rotterdam. Het werd 
de wedstrijd van Bryan Linssen. Hij scoorde 
driemaal en omdat de mannen van Johnny 
Jansen daar niets tegenoverstelde, was de 
3-0 overwinning voor de Feyenoorders daar.

Toekomst
Waar Feyenoord tien dagen terug de 
koppositie voor het grijpen had, bij een 
overwinning op Ajax, staat het nu op de vijfde 
plek. Mochten de Rotterdammers uit Zuid 
nog een rol van betekenis willen spelen in de 
kop van de ranglijst, dan volstaat alleen een 
overwinning.

Advocaat, dat met een gemiddelde van 2,20 
punt per wedstrijd bij Feyenoord, bezig is aan 
de sterkste periode als trainer qua punten, 
zal wederom met vertrouwen de wedstrijd 
aanvangen.

Voor Johnny Jansen, dat met sc Heerenveen 
nog altijd negende staat, wordt deze wedstrijd 
de zoveelste test. Hoe gaat hij om met een 
team dat het vertrouwen ontbeert? Is hij als 
clubman en eindverantwoordelijke voor zijn 
team bestand tegen de vijfde colonne?

De Friese formatie zal dit affiche aan moeten 
grijpen om wat extra energie te vinden, ook al 
is er geen publiek dat meestal deze wedstrijd 
in een uitverkocht stadion van vocale steun 
voorzag.

Ik wens u een bijzonder plezierige, fijne en 
bovenal sportieve wedstrijd toe. 

Palle Mulder

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

Joey Veerman
Joey Veerman is ook dit seizoen een van de dragende 
krachten bij sc Heerenveen. De Friezen zijn bezig aan een 
wisselvallig seizoen in de Eredivisie. Nadat de seizoenstart 
veelbelovend was is er, na de nederlaag tegen Heracles 
Almelo van afgelopen weekend, al elf keer op rij niet meer 
gewonnen in de Eredivisie. Hoe gaat het tij worden gekeerd?

“Het was tegen Fortuna, RKC en ADO Den Haag gewoon echt 
niet goed genoeg. Tegen VVV-Venlo en FC Emmen was het 
al iets beter, maar we weten dat het in de komende 
wedstrijden nog beter moet. Ook ik moet beter 
spelen. Al denk ik wel dat ik mijzelf tegen 
FC Emmen (1-2 winst red.) alweer een 
beetje heb herpakt”, begint Veerman, 
die bezig is aan zijn tweede seizoen in 
Friese dienst. “We moeten zorgen dat 
we de slechte reeks zo snel mogelijk 
achter ons laten. Aan het begin van 
het seizoen hebben we laten zien wat 
we kunnen en hebben we een goede 
reeks neergezet. Tegen Feyenoord 
gaan we er weer in om die wedstrijd 
te winnen. Als dat zo is, dan kunnen 
we pas weer een beetje naar boven 
kijken. Want onder ons blijven de 
ploegen ook punten pakken. Die 
staan op dit moment dichterbij 
dan de ploegen boven ons.”

Nieuwe spelers
sc Heerenveen heeft de selectie in de 
korte winterstop met liefst vijf spelers 
versterkt. Voormalig Oranje-international 
Siem de Jong begon de laatste duels in de basis, 
evenals Tibor Halilovic. “We spelen bijna met 
een geheel nieuw middenveld. Gelukkig mocht 
ik blijven staan. Het is lastig om te zeggen hoe 
goed die jongens zijn. We moeten nog wennen 
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schijnwerper op

Joey Veerman
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Positie Middenvelder
Doelpunten 4

aan elkaar, bijvoorbeeld met de looplijnen. Ik 
vind het lastig te beoordelen wat het verschil 
is met bijvoorbeeld Rodney. Die jongens staan 
er pas drie wedstrijden in. Door het drukke 
speelschema trainen we niet zo heel veel. Het 
is meer uitfietsen en herstellen.”

Ook Rami Kaib wist bij zijn debuut tegen FC 
Emmen meteen te laten zien waarvoor hij is 
gehaald. Met een assist op Benjamin Nygren 
bewees de mandekker zijn aanvallende 
kracht. “Die maakt een goede indruk op mij. 
Het is iemand die aanvallend denkt en best 
wel wat snelheid heeft. Hopelijk kunnen 

de nieuwe spelers snel aanhaken en 
helpen het niveau omhoog te krijgen. 

Maar op dit moment is dat nog 
lastig te zeggen omdat je pas drie 

wedstrijden met ze gespeeld 
hebt.”

De verbreding van de selec-
tie komt sc Heerenveen goed 
uit. Al de gehele maand ja-
nuari speelt de ploeg zowel 
in de weekenden als door-
deweeks. Veerman merkt 
het grote aantal wedstrij-
den in korte tijd aan zijn 
lichaam. “We spelen veel 
wedstrijden, maar als je 
zeven wedstrijden in twintig 

dagen speelt dan wordt het 
natuurlijk wel iets te veel. Ik 

heb nu bijvoorbeeld een schop gekregen en 
dan merk je dat wel ja als je twee dagen later 
weer moet voetballen.”

Feyenoord
Woensdag komt Feyenoord op bezoek in het 
Abe Lenstra stadion. Zaterdag werd bekend 
dat de Friezen ook in de volgende ronde van de 
KNVB Beker tegen de Rotterdammers gaan 
spelen. “Het is altijd leuk om tegen topclubs 
te spelen. Zeker in eigen stadion, normaal 
gesproken met het publiek. Een paar weken 
terug hebben wij daar nog gespeeld. Toen zijn 
we in de tweede helft wel aardig weggetikt en 
verloren we uiteindelijk met 3-0. Feyenoord 
heeft een goede ploeg, met veel kwaliteiten 
voorin. Achterin staat het stabiel. Ik denk dat 
wij een moeilijke avond tegemoet gaan. Maar 
het is ook een mooi moment om weer eens te 
laten zien waartoe we in staat zijn.”

Veerman vindt het jammer dat er nog altijd 
geen publiek welkom is bij de wedstrijden in 
de Eredivisie. Voetbal zonder fans went nooit, 
vindt de 22-jarige Volendammer. “Het voetbal 
is natuurlijk ook minder aantrekkelijk voor de 
spelers zelf als er geen fans bij de wedstrijden 
zijn. Dat is wel jammer. Het kan je wel helpen, 
als het normaal bijna uitverkocht is tegen 
Feyenoord, dan krijg je wel een bepaalde kick. 
Dat mis ik nu wel.”

Rutger Oosting
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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
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statistieken per 25-1-2021

Programma standen
EREDIVISIE 
Team # W G V Ptn Dv-Dt
 1.  Ajax 18  14 2 2 44 60-14
 2.  Vitesse 18  13 2 3 41 32-13
 3.  PSV 18  12 4 2 40 43-19
 4.  AZ 18  10 7 1 37 44-27
 5.  Feyenoord 18  10 5 3 35 34-16
 6.  FC Groningen 18  9 4 5 31 25-22
 7.  FC Twente 18  8 4 6 28 33-25
 8.  FC Utrecht 18  5 9 4 24 23-24
 9.  sc Heerenveen 18  5 7 6 22 25-27
 10.  Sparta 18  6 3 9 21 28-31
 11.  Heracles Almelo 18  6 3 9 21 20-28
 12.  PEC Zwolle 18  4 8 6 20 20-27
 13.  Fortuna Sittard 18  5 4 9 19 26-36
 14.  VVV-Venlo 18  5 4 9 19 28-45
 15.  RKC Waalwijk 18  3 5 10 14 15-31
 16.  ADO Den Haag 18  2 5 11 11 16-41
 17.  Willem II 18  2 4 12 10 21-39
 18.  FC Emmen 18  0 6 12 6 17-45

PROGRAMMA EREDIVISIE

Di 26/1 PEC Zwolle Heracles Almelo 18.45

 FC Emmen PSV          20.00

 FC Groningen   ADO Den Haag   21.00

Wo 27/1 AZ  FC Utrecht 18.45

 VVV-Venlo    Vitesse        20.00

 RKC Waalwijk Fortuna Sittard 20.00

 sc Heerenveen  Feyenoord 21.00

Do 28/1 Sparta R'dam FC Twente       18.45

 Ajax          Willem II      21.00

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 
Vr 29/1 Helmond Sport  Telstar        18.45

 Jong PSV    Jong Ajax    18.45

 NEC          Jong FC Utrecht 21.00

  De Graafschap    TOP Oss       21.00

Za 30/1 Excelsior   FC Den Bosc 14.00

 FC Dordrecht   Roda JC        16.30

Zo 31/1 Go Ahead Eagles FC Volendam 12.15

 SC Cambuur MVV Maastricht  20.00

Ma 1/2 Jong AZ       FC Eindhoven    18.45

 NAC Breda      Almere City FC    21.00

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Team # W G V Ptn Dv-Dt
 1.  SC Cambuur 21  16 2 3 50 63-19
 2.  Almere City FC 21  15 5 1 50 50-24
 3.  De Graafschap 21  14 2 5 44 45-30
 4.  NAC Breda 21  11 5 5 38 37-19
 5.  Go Ahead Eagles 21  11 5 5 38 29-15
 6.  NEC 21  11 5 5 38 37-25
 7.  FC Volendam 21  9 7 5 34 45-27
 8.  Telstar 21  9 5 7 32 40-31
 9.  Roda JC 21  7 8 6 29 32-30
 10.  FC Eindhoven 21  7 6 8 27 32-36
 11.  Excelsior 21  8 2 11 26 38-36
 12.  Jong Ajax 21  7 5 9 26 35-40
 13.  Helmond Sport 21  6 7 8 25 29-33
 14.  Jong FC Utrecht 21  8 1 12 25 32-39
 15.  TOP Oss 21  7 4 10 25 18-31
 16.  Jong PSV 21  5 5 11 20 32-44
 17.  MVV 21  4 5 12 17 23-48
 18.  Jong AZ 21  4 4 13 16 29-55
 19.  FC Den Bosch 21  2 6 13 12 20-48
 20.  FC Dordrecht 21  3 3 15 12 18-54

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
1.  Mühren  (SC Cambuur)  20

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.  Brobbey (Jong Ajax)                

     Schroijen  (MVV Maastricht)  9

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.  Giakoumakis  (VVV-Venlo) 16

2.  T.Koopmeiners  (AZ)                 

      Danilo  (FC Twente)                 

      Henk Veerman  (sc Heerenveen) 11

5.  Berghuis  (Feyenoord)  10

6.  Tadic  (Ajax)                       

      Malen  (PSV)                        

      Thy  (Sparta R'dam)  9

9.  Vloet  (Heracles Almelo)   8
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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



13

week van

Johnny Jansen
De week van hoofdtrainer Johnny Jansen wordt tegenwoordig niet meer alleen bepaald door 
voetbal. Halverwege oktober vorig jaar werd de Noordwoldiger namelijk voor het eerst vader 
en dat maakt de persoon in kwestie naar eigen zeggen supertrots. “Je krijgt te maken met 
een nieuwe situatie, dat zorgt voor kriebels in je buik. De kleine doet het hartstikke goed en 
het is elke dag genieten”, vertelt de trainer met het hem kenmerkende enthousiasme.

Eind december moest hij even pas op de 
plaats maken, ondanks dat hij weinig tot geen 
last heeft gehad van de besmetting met het 
Coronavirus. Hoe heeft hij dat gedwongen 
thuis zitten aangepakt in relatie tot het werk? 
Jansen: “Van groot belang is dat je dagelijks 
contact hebt met je staf. Dat deden wij, zoals 
vrijwel iedereen tegenwoordig, online. Alles 
draait om communicatie. Enerzijds valt 
iemand met zijn specifieke eigen kwaliteiten 
even tijdelijk uit, anderzijds kan ik terugvallen 
op een goed team en worden zaken gewoon 
overgenomen.”

Karakter
Na de prima seizoenstart kende sc Heerenveen 
een wat mindere reeks. De trainer vertelt dat 
er samen nagedacht wordt over de vraag hoe 
het team in deze fase beland is en over hoe 
het tij te keren. “Na VVV overheerste bij ons, 
ondanks het resultaat, een ander gevoel. Er 
was weer positiviteit. We kwamen met 1-0 
achter, maar wisten toch de gelijkmaker te 
scoren. Dat zegt ook iets over het karakter 
van deze jongens. En vergeet niet: we hebben 
eigenlijk nog niet met een ‘vast’ elftal kunnen 
spelen. Een aantal spelers is nog jong, moet 
eraan wennen om op Eredivisieniveau te 
spelen en we hebben te maken met een lange, 
intensieve reeks. Dan moet je er samen naar 
kijken hoe je daar mee omgaat.”

Pluspunt is wat dat betreft dat Jansen zelf 

een verleden als speler heeft, je zou hem 
ervaringsdeskundige kunnen noemen. “Ik 
heb ook moeten leren hoe je omgaat met 
teleurstellingen. En omdat ik nog relatief jong 
ben, denk ik dat ik dat goed op de jongens kan 
overbrengen. En ik kan er zelf óók nog heel 
veel van leren.” Deze week kenmerkt zich 
door drie wedstrijden: Emmen en Heracles uit 
en daarna Feyenoord thuis. “Dat is hectisch, 
maar geeft ook structuur”, aldus de trainer. 
“We gaan voor een goed resultaat, maar 
hameren er ook op dat we elkaar als team 
blijven ondersteunen en elkaar nooit laten 
vallen. We moeten elkaar energie blijven 
geven!”

Marc Stallinga
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De Toekomst

Mats (10): ‘Op mijn 16de wil ik 
mijn debuut maken’
Vele jongens van tien jaar kunnen vaak geen antwoord geven op de vraag wat ze later willen 
worden, laat staan dat ze hun hele carrière al hebben uitgestippeld. Bij Mats van Marrum (10) 
is dit anders, want deze voetballer weet precies wat hij wil. 

En dat is voetballen, 
voetballen en nog eens 
voetballen. Staat hij niet op 
de velden in Heerenveen 
te trainen dan is hij thuis 
wel een balletje aan het 
trappen. Mats was nog 
maar net zeven jaar toen 
hij werd gescout voor sc 
Heerenveen. “Ik vond 
het heel vet dat ik mocht 
gaan voetballen voor 
zo’n grote club, maar ik 
wist eerst niet zo goed 
wat scouten betekende.” 
Toen Mats begreep wat er 
was gebeurd zette hij al 
snel zijn eerste stappen 
op de voetbalvelden in 
Skoatterwâld. 

Carrièreplan
Onderhand voetbalt Mats 
nu alweer drie jaar bij sc 
Heerenveen en heeft hij zijn 
carrière al uitgestippeld. 
“Ik wil graag bij sc 
Heerenveen doorbreken 
en dan op mijn zestiende 
mijn debuut maken in het 
eerste team.” Na ongeveer 
vijf jaar bij sc Heerenveen 
te hebben gevoetbald 
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wil Mats naar Ajax. Natuurlijk is dit niet het 
eindstation van de voetballer, want na een 
aantal jaar in Nederland te hebben gespeeld 
hoopt Mats uiteindelijk zijn transfer te maken 
naar het buitenland. “Ik wil dan naar Bayern 
Munchen, Liverpool of fc Barcelona.” Uit deze 
drie heeft Mats niet echt een favoriet, want hij 
kijkt liever naar hoe de clubs op dat moment 
spelen. “Ik hou van een aanvallend spel en dat 
heeft Bayern Munchen nu heel erg, dus ik zou 
nu voor Bayern kiezen.” Maar stel Bayern zou 
180 graden draaien qua speelwijze, dan kiest 
Mats weer voor Liverpool. 

Ondanks dat Mats precies weet wat hij wil 
betekent dit niet dat alles vaststaat, want 
mocht een andere club - buiten de hierboven 
genoemde clubs- interesse hebben dan wil 
Mats hier nog steeds voetballen. Mats is dus 
een echte voetballiefhebber en dat is te zien 
als ik hem vraag naar het combineren van het 
vele sporten met school. “Mijn ouders zeggen 
altijd school gaat voor voetbal, maar het liefst 
had ik voetbal voor school.”

Trainen
Normaal gesproken zou Mats vier keer in 
de week op de sportvelden in Heerenveen 
te spotten zijn, maar door corona is dit 
veranderd naar drie keer in de week. “De 
wedstrijden zijn allemaal stopgezet, maar we 
doen nu onderling op zaterdag wedstrijden 
met elkaar.” Ondanks de onderlinge 
wedstrijden, vindt Mats het wel heel jammer 
dat het seizoen verder stilligt. “Ik vind trainen 
ook heel leuk, maar ik vind het leuker om 
te trainen en aan het eind van de week een 
wedstrijd te spelen. Alle dingen die je op de 
training hebt geleerd kan je dan tijdens een 
wedstrijd toepassen.”

Naast de drie keer trainen op de sportvelden is 
Mats op dinsdag in de turnhal te vinden. “Hier 

doen we krachttraining, balans oefeningen 
en maak ik salto’s.” Het is misschien geen 
voetbal, maar dit vindt Mats ook hartstikke 
leuk. “Vooral het salto’s maken vind ik heel 
erg leuk.”

Teamspeler 
De spelers van sc Heerenveen onder 11 
hebben nog geen vaste positie op het veld. 
“We wisselen tijdens de training door van 
positie en dan kom je ook te staan op plekken 
in het veld waar je minder goed bent, want 
daar moet je jezelf ook weer ontwikkelen.” 
Ondanks dat Mats nog geen vaste positie heeft 
merk hij wel waar zijn voorkeur ligt. “Ik vind 
centraal verdedigende middenvelder heel erg 
leuk, want zowel bij de opbouw als tijdens het 
aanvallen ben je heel veel aan de bal.” Maar 
aanvallen kan Mats nog wel in groeien. Een 
actie maken en zijn tegenstander voorbijgaan 
lukts Mats goed, maar daarna moet hij het 
tempo hooghouden. “Na mijn actie moet ik 
meer snelheid in mijn spel houden.”

Net zo snel als zijn grote voorbeeld: Luka 
Modrić. “Ik vind Modrić heel erg vet om naar 
te kijken, omdat hij heel erg snel het spel 
verplaatst, veel snelheid heeft en goed kan 
opendraaien.” Naast Modrić is er nog een 
voetballer waar Mats tegenop kijkt. “Frenkie 
de Jong vind ik ook een hele goede voetballer.” 
En wie weet treedt Mats ooit in de voetsporten 
van Frenkie, want hij ging – net zoals in Mats 
zijn toekomstplannen heeft staan – van Ajax 
naar fc Barcelona. Alleen moeten we niet te 
ver vooruitlopen op de zaken en beginnen bij 
stap één van zijn stappenplan: over zes jaar 
zijn debuut maken bij het eerste team van  
sc Heerenveen. 

Eline van der Wal



* 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



17

Vrije Rubriek - Column

Annabeth
Het is nog niet zo lang geleden dat ik in aanraking ben gekomen met de voetbalwereld. 
Viereneenhalf jaar geleden kwam ik een vacature tegen om gastvrouw te worden in het 
Abe Lenstra stadion. Een kans die uiteindelijk mijn ogen zou openen voor de bijzondere 
voetbalwereld en wat het allemaal inhoudt. 

Dat ik van tevoren niet zo veel had met voetbal, 
wist iedereen in mijn omgeving wel. Tijdens 
een potje voetbal was ik behoorlijk fanatiek en 
ik keek natuurlijk naar de wedstrijden van het 
Nederlands voetbal, maar daarna hield het 
aardig op. Daarnaast werd van jongs af aan 
verteld dat jongens op voetbal gaan en meisjes 
meer de “vrouwelijke” sporten beoefenen, 
waardoor ik besloot om jazz danslessen te 
volgen.

WK
Ik weet nog goed dat ik tijdens het WK in 2010 
mijn eerste snuffelstage mocht volgen in de 
lokale bibliotheek en hoe alles in mijn omgeving 
met oranje kleuren versierd was. Hoe de 

spanning steeg met iedere wedstrijd en hoe we 
langzamerhand meer vertrouwen kregen in het 
Nederlands voetbal. Toen kwam dat vervloekte 
moment en zorgde het uitgestrekte been van 
Casillas ervoor dat we onszelf geen winnaars 
mochten noemen. En nou ja, goed dan, ook het 
doelpunt van Iniesta. 

Ondanks deze intense ervaring destijds had ik 
weinig op met de Eredivisie. Natuurlijk vond ik sc 
Heerenveen een prachtige club - en nog steeds 
- maar ik was er niet zozeer door gegrepen 
zoals ik dat nu ben. Ik ben in hart en nieren een 
Friezin en het is eigenlijk vanzelfsprekend in 
mijn omgeving dat je voor sc Heerenveen was, 
of je nu het voetbal echt volgde of niet. 



WWW.ESPN.NL

ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
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Opvoeding
Het heeft deels ook te maken met een 
bepaalde opvoeding. Jongens worden 
sneller geïntroduceerd in de voetbalwereld 
dan meisjes en ik wist toen ik nog een jong 
meisje was niet dat het ook anders kon. Op de 
momenten dat we met gymnastiek een potje 
voetbal speelden, was ik er op gebrand om 
mezelf te bewijzen tegenover de jongens die 
op voetbal zaten. 

Niet dat het iets uitmaakte, want ik kon niet 
op tegen de snelle dribbels en doordachte 
passes van mijn klasgenoten. Fanatiek als 
ik was, baalde ik daarna als een stekker dat 
ik niet die vaardigheden bezat. Ik legde me 
er uiteindelijk maar bij neer, want zoals mijn 
omgeving tegen mij zei: ‘De voetbalwereld is 
een harde, mannelijke wereld. Daar past een 
meisje zoals jij niet tussen.’ 

Desinteresse
In de jaren die daarop volgden, groeide mijn 
desinteresse voor de voetbalwereld. De 
wereld waarin een vrouw zogenaamd niet 
tussen zou passen sprak me niet aan en de 
jongens die op voetbal zaten, verklaarden 
tegen mij dat ik deze wereld als meisje “toch 
niet zou begrijpen”. 

Des te groter was de verbazing van mensen 
toen ik solliciteerde als gastdame bij de 
Friese voetbalclub. Het leek me in eerste 
instantie gewoon een mooie ervaring om dit 
werk te doen, maar het zorgde er uiteindelijk 
voor dat al mijn eerdere opvattingen werden 
vermorzeld. Ik werd verliefd op sc Heerenveen 
en niet zo’n beetje ook! 

Collectieve gevoelens
Het gaat er bij het voetbal niet om of je nu 
man of vrouw bent, maar om een bepaalde 
teamgeest. Soms zijn er pieken, soms zijn er 

dalen. Dat beleef je met alle supporters om je 
heen, maar ook met de spelers en de staf die 
betrokken is bij de club. Op het moment dat 
je club scoort, golft er een collectief gevoel 
van vreugde door het stadion. Wanneer 
er verloren wordt, deel je gezamenlijk de 
teleurstelling. 

Wat betreft de opvatting dat de voetbalwereld 
een mannenwereld is, dat is in bepaalde 
opzichten nog steeds waar. Al zie je de 
afgelopen jaren geleidelijke veranderingen 
ontstaan. Dankzij de opkomst en groeiende 
populariteit van het vrouwenvoetbal zie je 
meer meisjes die interesse tonen in voetbal. 
Een uitstekende ontwikkeling als je het mij 
vraagt. 

Ook ik ben in de afgelopen jaren gegroeid in 
de snelle wereld die voetbal heet en daardoor 
mag ik nu regelmatig interviews afnemen 
met spelers en stafleden die voor de meeste 
supporters ver van hen afstaan. Een dankbare 
positie, waar ik sinds 2019 met volle teugen 
van geniet. Wellicht wordt het dan na al die 
jaren toch eens tijd dat ik alsnog hobbymatig 
op voetbal ga wanneer deze lockdown 
eindigt. Een nieuwe Lieke Martens zal ik nooit 
worden, maar uiteindelijk gaat het toch om de 
spelbeleving en plezier hebben. 

Annabeth de Jong

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 18 1

22 Ariel Harush

24 Jaimy Kroesen

Ve
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2 Sherel Floranus 16 1 3

3 Jan Paul van Hecke 14 1 1 4

4 Joaquín Fernández

5 Lucas Woudenberg 18 1 2

14 Ibrahim Drešević 15 1

25 Paweł Bochniewicz 17 1 1

29 Timo Zaal

41 Rami Kaib 1 1

42 Syb van Ottele

M
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rs

6 SIem de Jong 4 1

10 Oliver Batista Meier 13 1 1 1

13 Stanislav Shopov

15 Sieben Dewaele 6 1 1

17 Rami Hajal 13 1

18 Hamdi Akujobi 4

19 Jan Ras

20 Joey Veerman 18 4 7 1

21 Rodney Kongolo 17 1 3 2

44 Tibor Halilović 3

Aa
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rs

7 Ulysses Llanez 5

8 Benjamin Nygren 14 3 1

9 Henk Veerman 18 11 2 2

11 Mitchell van Bergen 15 1 1 1

16 Arjen van der Heide 9 2 1

26 Rein Smit 3 1 1

37 Couhaib Driouech 5
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Wedstrijdleiding
Scheidsrechter: Pol van Boekel

Assistent-scheidsrechters: 
Richard Polman en Cristian Dobre

Vierde official: Richard Martens
VAR: Edwin van de Graaf / AVAR: Erik Kleinjan
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1 Justin Bijlow 6

21 Nick Marsman 12 1

30 Ramón ten Hove

49 Tein Troost

Ve
rd
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s

2 Bart Nieuwkoop 10 1

3 Sven van Beek

4 Marcos Senesi 18 2 2 1

5 Ridgeciano Haps 11 3 1

14 George Johnston

15 Tyrell Malacia 11 1

22 Lutsharel Geertruida 15 4 1

25 Uros Spajic 13 3

33 Eric Botteghin 8

M
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rs

4 Mark Diemers 17 2 2

8 Leroy Fer 12 1

20 João Carlos Teixeira 10 4

23 Orkun Kökcü 10 1 1

28 Jens Toornstra 16 3 2

59 Jordy Wehrmann 6 1

Aa
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7 Luciano Narsingh

9 Nicolai Jørgensen 13 3

10 Steven Berghuis 17 10 6 2

11 Bryan Linssen 15 4 1

17 Luis Sinisterra 6 1 1

19 Róbert Bozeník 4

27 Christian Conteh 1

24 L. Pratto 4

58 Dylan Vente 1

41 Naoufal Bannis 6 1 1

40 Marouan Azarkan 1



jako.nederland Jako Nederland

EINDEJAARSKORTINGEN TOT 50%!
EINDEJAARSACTIE 2020EINDEJAARSACTIE 2020

Download via: 
www.jakosport.nl

Vertegenwoordigers www.jakosport.nl  -  info@jako-teamsport.nl
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

PROFITEER NU VAN
DE JAKO 
EINDEJAARSACTIE!
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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

Jan de Visser
Je komt uit Hoorn. Wat maakt deze stad tot 
een bijzondere plek voor jou?
Ik ben er geboren en heb er het grootste 
deel van mijn leven gewoond. Ik voel mij er 
thuis en ken er alles, daar hecht ik blijkbaar 
waarde aan.

Jullie site juzztfootball omschrijft jou als 
‘gelicenseerd agent’. Wat doet zo iemand 
precies?
De licentie van de zaakwaarnemer is een 
aantal jaren geleden afgeschaft. Dat wordt 
naar alle waarschijnlijkheid binnenkort 
teruggedraaid. Dan heb je weer een licentie 
nodig. Mijn werk bestaat uit het begeleiden 
van spelers en het managen van de carrière 
van de speler.

Wie bepaalt nu eigenlijk de toekomst: de 
speler zelf of toch de agent?
Ik hoop de speler, bij mij in ieder geval wel.

Wat is jouw mooiste sportieve herinnering?
Het winnen van de UEFA Cup met Feyenoord, 
bij Heerenveen de promotie naar de Eredivisie 
en de eerste bekerfinale tegen Ajax.

Hoe kijk je terug op jouw jaren bij sc 
Heerenveen?
Heel positief. Ik heb er een prachtige tijd 
gehad en er mij als voetballer en als mens 
ontwikkeld.

Waar ben je trots op of heb je spijt van?
Trots en spijt ken ik niet zo en ik ben ook niet 
een terugkijker. Ik heb hele mooie dingen en 
minder mooie dingen meegemaakt in mijn 
carrière. En zo hoort het ook te zijn.

Als je nu terug zou kunnen komen als 
speler, naar welke club zou je dan jezelf 
bemiddelen?
Ik heb zelf nooit in het buitenland gespeeld, 
dan zou ik voor een mooie club in Spanje 
gaan.

Wat vind je van de bedragen die er 
tegenwoordig gemoeid zijn met transfers en 
salarissen?
Dat is toch marktwerking. Clubs kunnen er 
tegenwoordig ook veel geld aan verdienen en 
spelers vertegenwoordigen een waarde. Maar 
ik realiseer me goed dat het naar buiten toe 
wel eens bijzonder over kan komen.

Sport jezelf nog actief?
Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik nog een 
helftje mee kan doen bij sc Heerenveen, maar 
ik sport nog wel regelmatig.

Hoe vaak ben je nog terug te vinden in een 
voetbalstadion?
Op dit moment door de omstandigheden 
natuurlijk niet, maar anders zeker wekelijks.

Wat is jouw tip voor Johnny Jansen?
Ik vind dat Johnny het goed doet en ik heb alle 
vertrouwen in hem.

Marc Stallinga
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Mark Diemers kijkt uit naar de wedstrijd tegen Heerenveen. 
De in Leeuwarden geboren middenvelder maakt een sterk 
seizoen door bij Feyenoord. Beleefde vorige week zijn eerste 
klassieker, speelde al Europacup en heeft de titel ook nog niet 
uit zijn hoofd gezet. `Al wordt dat wel moeilijk´, vertelt hij 
tegen ´it Pompeblêdsje. 

Frisia
Mark Diemers is een echte Liwwarder en 
speelde vanaf zijn zesde LAC Frisia. ´Ik kom 
niet uit een echte voetbalfamilie. Hoewel mijn 
vader een echte liefhebber is en zelf ooit 
speelde bij onder meer De Zeerobben en bij 
MKV´29’.

‘Bij Frisia zijn ze wel trots op mij en op de 
andere jongens van de club die het tot het 
betaald voetbal hebben geschopt. Reza 
Ghoochannejhad die ook bij Heerenveen 
speelde en natuurlijk Steven Berghuis!. Dat 
wist ik toen niet hoor, maar we woonden op 
paar minuten bij elkaar vandaan. Hoe grappig 
is dat! `. Diemers en Berghuis voetballen 
bij Frisia trouwens nooit in hetzelfde team; 
Berghuis bijna twee jaar ouder. 
 

nader bekeken

Mark Diemers:  
Van Frisia tot Feyenoord
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Cambuur
Op de De Magere Weide ontwikkelt 
Mark zich goed en dat ontgaat de Friese 
betaald voetbalclubs niet. Zowel Cambuur 
als Heerenveen vragen Mark om in de 
jeugdopleiding te komen. `Ik had een goed 
gevoel bij Cambuur en koos daarvoor. Ik ben 
een Cambuur jongen!´. In de voorbereiding 
van het seizoen 2012/2013 mocht Diemers 
zich bewijzen bij Cambuur, maar nog voordat 
hij een officiële wedstrijd in de hoofdmacht 

speelde, werd hij verkocht aan FC Utrecht, 
de club verhuurde hem echter terug 

aan Cambuur. 

Kampioensfeest
Het werd een succes wat hij 
speelde 20 duels en werd 
met de club kampioen van 
de Eerste Divisie. ´Dat was 
het mooiste moment tot nu 
toe in mijn carrière, een 
heel speciaal moment. 
We hebben het uitgebreid 
gevierd met de supporters 

na de wedstrijd en een paar 
dagen later zijn wij gehuldigd 
in de stad. Dat vergeet je nooit 
meer en hoop ik nog een paar 
keer mee te maken´.

Ondank de promotie speelde 
Mark Diemers niet de Friese 
Derby in het seizoen erop, hij 

keerde terug bij FC Utrecht en 
maakte onder meer zijn Europese 

debuut. ´Ik heb in de jeugd wel vaak 
met Cambuur tegen Heerenveen 

gespeeld, maar de echte derby nog 
nooit´. 

Feyenoord 
Via De Graafschap en Fortuna Sittard 

is Mark bij Feyenoord beland. In De Kuip 
kent Mark een sterk seizoen. ‘Vorig jaar 
sloot ik sterk af met de wedstrijd tegen 
Heerenveen, we wonnen met 3-0. Ik speel 
alles. Europaleague en vorig week mijn 
eerste klassieker. Jammer van de nederlaag, 
we hadden een puntje verdiend. De eerste 
20 minuten waren niet goed, maar daarna 
hebben we goed gespeeld. Ik wil graag 
nog beslissender zijn, maar ik heb mooie 
wedstrijden gespeeld’. 

Op bezoek in het Abe Lenstra-stadion
‘Heerenveen heeft een moeilijke 
periode, maar heeft genoeg kwaliteit. De 
Veermannetjes zijn goede speler, ze hebben 
Siem de Jong er nu bij’. De telefoon van Mark 
loopt voor duels met Heerenveen niet vol met 
berichten uit Cambuur-hoek. ‘Nee, dat valt 
reuze mee. Ik heb vrienden die Cambuur-fan 
zijn, maar niet zo fanatiek dat ze haatdragend 
zijn ten opzichte van Heerenveen. Ik ook niet 
hoor, ik ga echt niet omrijden als ik langs het 
Abe Lenstra-stadion moet. 

Noord Oost Zuid West
Mark Diemers heeft op zijn 26ste al veel 
meegemaakt. Clubs in letterlijk alle 
windstreken van het land, Europa league-
voetbal, een kampioenschap, een degradatie. 
‘Ik heb nog wel wat dromen hoor. Een mooi 
buitenlands avontuur, een kampioenschap 
met Feyenoord, Champions League… ‘. In 
Pompeblêdshirt zullen we Mark Diemers niet 
snel zien: ‘Nee, dat niet! Als er meerder clubs 
zijn waar ik heen kan gaan, dan zou ik daar wel 
eerder voor kiezen. Wie weet sluit ik ooit mijn 
carrière wel af bij Cambuur, mijn jeugdliefde. 
Maar ik heb geleerd geen beloftes te doen, je 
weet nooit hoe het loopt’. 

Eric van den Berg
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Kidsclub
Nu 50% korting op een Junior Heroes- of Feanatics lidmaatschap

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. Als Junior Heroes-lid kun je 
profiteren van verschillende extra’s:
  •  Welkomstpakket
  •  Toegang tot speciale 

ledenactiviteiten 
  •   Korting op bijvoorbeeld deelname 

aan de Kidsclub-voetbaldagen, 
clinics 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 zoals FIFA toernooien of Feanatics on tour
  •  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!

Een lidmaatschap van de Junior Heroes of Feanatics 
kost voor de rest van het seizoen 2020-2021 €8,25*. 

  •  Voor seizoen 2020-2021 ontvangt u 50% korting.  
Met ingang van volgend seizoen betaalt u de  
reguliere contributie van €16,50

Meer informatie en lid worden kan via 
www.juniorheroes.nl of www.feanatics.nl. 

Kidspartners 

Hoofdsponsor



   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




