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voor de aftrap

sc Heerenveen – Sparta Rotterdam 
Welkom digitale sportvrienden. Wat fi jn dat jullie ondanks alle maatregelen de moeite 
hebben genomen it Pompebledsje op deze manier te lezen. Vandaag staat de wedstrijd sc 
Heerenveen tegen Sparta uit Rotterdam op het menu. Vorig jaar wisten de Rotterdammers te 
winnen en dat is meteen ook het beste resultaat wat door de ploeg van Henk Fraser ooit in het 
Abe Lenstra stadion is behaald. De assistent-bondscoach weet hoe het is hier te presteren 
en neemt deze ervaring ongetwijfeld mee. Aan onze strijders de schone taak om de punten 
in Friesland te houden. 

Slotakkoord
Vorig jaar was de wedstrijd sc Heerenveen 
tegen Sparta Rotterdam de afsluitende 
wedstrijd van het seizoen. In vergelijking met 
het vorige jaargang nestelen de Friezen zich 
vandaag de dag opnieuw in het linkerrijtje. 
De Rotterdammers wisten vorig jaar, na een 
negende plek in speelronde 15, een achtste plek 
op het uiteindelijke klassement te noteren. De 
ploeg van Fraser won op de laatste speeldag 
met 1-2 in Friesland. Dit jaar lijkt het een stuk 
lastiger te gaan voor de opponent van vandaag. 
Sparta staat op dit moment op de zestiende 

plaats met slechts 10 punten. Dit zijn 8 punten 
minder dan vorig jaar op hetzelfde moment. De 
ploeg van Johnny Jansen evenaart het niveau 
van vorig jaar. Na 15 wedstrijden stond sc 
Heerenveen vorig jaar achtste met 20 punten. 
Nu staan ze negende met 21 punten. 

Spectaculair gelijkspel
De punten worden meestal in Friesland 
gehouden. Slechts in een paar enkele gevallen 
werden de punten gedeeld. Met name bij een 
gelijkspel was dit het geval.  
Je kunt gelijk spelen en je kunt gelíjk spelen. Drie 
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Wedstrijdsponsoren Wedstrijdsponsoren 21/22

Eisma Media Groep
Leeuwarden - Doetinchem
Budget Mobiel
sc Heerenveen Werkt

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

Uitgave
Aktie ‘67

Acquisitie
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  
Marc Stallinga  
Ronald Belkega   
Eric v/d Berg  
Eline van der Wal 
Pier Sije Schotanus   
Rutger Oosting  
Annabeth de Jong   
Susan van Dijk  
Iris van Dijk  
Lieuwe Wiegersma  
Balder van Uitert  
Wouter Buist

Eindredactie
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
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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
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keer bleef de brilstand op het bord staan (in 1996, 
1999 en 2006). Twee keer werd het 1-1 (1997 en 
2000). In het jaar 2007 in de maand september 
werd een waanzinnige wedstrijd gespeeld tussen 
beide ploegen. Ik neem u nog even mee. Gerald 
Sibon bracht de Friezen op voorsprong waarna 
oud-Heerenveenspeler Yuri Rose vlak voor rust 
de 1-1 op het bord zette. Sjaak Polak bracht 
Sparta na rust op voorsprong met een penalty. 
Oud-Spartaan Brian Vandenbussche kon zijn 
eigen veroorzaakte strafschop niet keren. Daniel 
Pranjic maakte vrij vlot weer gelijk. De huidige 
Feyenoord-trainer Arne Slot maakte zijn enige 
doelpunt dat jaar voor Sparta en zette zijn ploeg 
op een 2-3 voorsprong. Darryl Roberts maakte 
in de slotfase een eigen doelpunt en zo eindigde 
deze knotsgekke wedstrijd op 3-3. 

Zwaar programma
De wedstrijd tegen sc Heerenveen is voor de 
Rotterdammers wellicht op papier één van 
de eenvoudigste klussen van de afgelopen 
en aankomende weken. De laatste twee 
ontmoetingen waren tegen Ajax (0-1) en AZ (3-1) 
en in de maand december hebben de Spartanen 
bovendien twee wedstrijden tegen Vitesse voor 

de boeg, waarbij het eerste duel een wedstrijd 
in het Gelredome betreft voor de tweede ronde 
van de KNVB-beker. Deze wedstrijd is al over 
vier dagen. De Friezen hebben een dag extra 
om te herstellen. De bekerontmoeting tegen de 
Treffers moet zeker serieus genomen worden, 
al zal menig supporter zich vooral warm maken 
tegen de wedstrijd die drie dagen later op 19 
december plaatsvindt. De lastige uitwedstrijd 
tegen Cambuur valt zeker onder het kopje 
'zwaar programma'. Het jaar wordt eveneens 
pittig afgesloten met de wedstrijd tegen die 
andere Rotterdamse ploeg, Feyenoord. 

Keeperswissels
Beide ploegen hebben dit jaar te maken met 
blessures van de eerste keeper. Zowel bij sc 
Heerenveen als bij Sparta Rotterdam is het 
verschil tussen de eerste en tweede keeper 
klein. Erwin Mulder werd vervangen door Xavier 
Mous en Benjamin van Leer verving Nigeriaans 
international Maduka Okoye. In november 2021 
bereikten Sparta en Watford een akkoord over 
een overgang van de Nigeriaanse doelman in 
januari 2022, waarna hij nog wel het seizoen op 
huurbasis afmaakt in Rotterdam. 

De laatste head to head
Za 3-4-2010 sc Heerenveen - Sparta Rotterdam 4-1
Di 4-4-2017 sc Heerenveen - Sparta Rotterdam 3-0
Vr 26-1-2018 sc Heerenveen - Sparta Rotterdam 2-1
Za 9-11-2019 sc Heerenveen - Sparta Rotterdam 2-1
Zo 16-5-2021 sc Heerenveen - Sparta Rotterdam 1-2

Za 20-12-2008 Sparta Rotterdam - sc Heerenveen 4-1
Zo 27-9-2009 Sparta Rotterdam - sc Heerenveen 0-2
Vr 4-11-2016 Sparta Rotterdam - sc Heerenveen 3-1
Vr 3-11-2017 Sparta Rotterdam - sc Heerenveen 0-0
Zo 1-11-2020 Sparta Rotterdam - sc Heerenveen 1-4



Pompmakker 5 Heerenveen 
Telefoon: 0513 - 744108 

decokeuken.nl

Voor u op maat gemaakt door 

de jongens van Holtrop.

Tsjerkebourren 32, Twijzel, 0511 - 54 29 00

www.houtbouwhiemstra.com
 

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

Kom langs en 

bekijk vrijblijvend

MEER DAN 25 

SHOWROOM-

MODELLEN!

Meer info: www.hummelhaulerwijk.nl

Leitswei 9, 8401 CL Gorredijk

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

info@hjvanzwol.nl
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Na een schouderblessure van Okoye stond, 
in de wedstrijd tegen Ajax, Benjamin van Leer 
weer onder de lat. Hij kon niet voorkomen dat 
zijn voormalige ploeg met 0-1 van het kunstgras 
liep. Vorige week viste hij eveneens drie keer 
achter het net.

Erwin Mulder heeft heel wat meters gemaakt 
in Rotterdam. Hij doorliep drie jaar de 
jeugdopleiding en keepte 120 wedstrijden voor 
Feyenoord. Ook bij het kleine broertje Excelsior 
keepte Mulder nog 36 wedstrijden. Een 
schouderblessure hield de goalie in 2014 al eens 
acht dagen aan de kant, echter houdt mede door 
het goed functioneren van Mous de gebroken 
duim van Mulder hem nu al 10 wedstrijden aan 
de kant. 

Resultaten
Tegen PSV werd knap gelijk gespeeld dankzij 
het doelpunt van Rami Al Hajj en tegen Heracles 
Almelo schoot Joey Veerman met een verdekt 
schot de drie punten in de tas. 

Sparta zit echter in de spreekwoordelijke hoek 
waar de klappen vallen. De verdediging was 
vorige week vrij onfortuinlijk en AZ profiteerde 
maximaal. Het werd 3-1 waardoor de 
Alkmaarders ons nu hebben gepasseerd.

Dit wat betreft de letters op het papier, nu is het 
aan de spelers op het veld. Vanaf een verwarmde 
huiskamer wens ik jullie allen een aangename 
en sportieve wedstrijd toe.

Ronald Belkega 

HENK FRASER

ADRES
Spartapark-Noord 1
3027 VW Rotterdam

STADION
Sparta Stadion (11.000 plaatsen)

TECHNISCHE STAF 
Henk Fraser Hoofdtrainer
Nourdin Boukhari Assistent-trainer
Aleksandar Rankovic Assistent-trainer
Frank Kooiman Keeperstrainer
Leen van Steensel Teammanager 



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 
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Kroon leverworst
zit boordevol gezelligheid

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

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

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

de gezelligstede gezelligstede gezelligstede gezelligste

• Balsponsor
• Aanvoerdersband sponsor
• Vaste Borden
•  Adverteren in it Pompebledsje / FeanFan
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statistieken per 15-11-2021

Programma standen
EREDIVISIE 
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1. Ajax 15 11 3 1 36 48- 2
2. Feyenoord 15 11 2 2 35 38-14
3.  PSV 15 11 1 3 34 38-22
4.  FC Utrecht 15 8 2 5 26 30-20
5.  Vitesse 15 8 2 5 26 20-22
6.  FC Twente 15 7 4 4 25 22-19
7.  SC Cambuur 15 8 0 7 24 27-35
8.  AZ 15 7 2 6 23 28-21
9.  Heerenveen 15 6 3 6 21 18-21
10. Go Ahead 15 6 2 7 20 19-25
11. NEC  15 5 4 6 19 20-24
12. FC Groningen 15 4 6 5 18 17-21
13. Willem II  15 5 3 7 18 16-28
14. RKC Waalwijk 15 3 6 6 15 16-23
15. Heracles 15 4 2 9 14 15-21
16. Sparta R'dam 15 2 4 9 10 12-24
17. Fortuna Sit. 15 2 3 10 9 16-39
18. PEC Zwolle 15 1 3 11 6 8-27

PROGRAMMA EREDIVISIE

Vr 10/12  Willem II - SC Cambuur 20.00 uur                    

Za 11/12 FC Utrecht - Go Ahead Eagles 18.45 uur

 sc Heerenveen - Sparta R'dam  20.00 uur

 PEC Zwolle - Fortuna Sittard 21.00 uur

Zo 12/12 FC Twente - RKC Waalwijk  12.15 uur

 FC Groningen - Feyenoord  14.30 uur

 Vitesse - Heracles Almelo  14.30 uur

 Ajax - AZ  16.45 uur

 NEC - PSV   20.00 uur

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 
Vr 10/12 NAC Breda - Almere City FC 20.00 uur

 Roda JC - FC Den Bosch 20.00 uur

 FC Volendam - Jong PSV 20.00 uur

 FC Emmen - FC Dordrecht 20.00 uur

 VVV-Venlo - Jong FC Utrecht 20.00 uur

 FC Eindhoven - Telstar 20.00 uur

 ADO Den Haag - Jong AZ 20.00 uur

 Excelsior - MVV Maastricht 20.00 uur

 De Graafschap - Helmond Sport 20.00 uur

 TOP Oss - Jong Ajax 20.00 uur

TOPscORERS Keuken Kampioen Divisie

1.  Dallinga Excelsior  22

2.  Mühren FC Volendam  17

3.  Verheydt ADO Den Haag  12

4.  S.Steijn ADO Den Haag  10      

 Seuntjens NAC Breda  

6. Kuijpers FC Den Bosch 9

 De Waal Jong Ajax               

 ünüvar Jong Ajax 

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.  Linssen  (Feyenoord)  10

2.  Haller  (Ajax)  9

 Til  (Feyenoord) 

4.  Karlsson (AZ)                       7     

 Ngonge (FC Groningen)              

      Sinisterra (Feyenoord)             

      Seuntjens (Fortuna Sittard)        

      Openda (Vitesse)

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1. FC Volendam 18 11 6 1 39 44-23
2. Excelsior 18 12 2 4 38 45-24
3. Jong Ajax 18 11 2 5 35 43-30
4. FC Emmen  18 10 3 5 33 27-14
5. Graafschap  18 10 3 5 33 31-22
6. ADO -6 +  18 12 2 4 32 41-21
7. FC Eindhoven 18 9 2 7 29 32-26
8. Roda JC 18 7 6 5 27 34-25
9. NAC Breda 18 7 5 6 26 30-22
10. FC Den Bosch 18 8 1 9 25 20-31
11. VVV-Venlo 18 7 2 9 23 20-23
12. MVV Maastr. 18 7 2 9 23 21-37
13. Jong PSV  18 6 4 8 22 27-29
14. Jong AZ 18 6 3 9 21 14-19
15. Jong Utrecht  18 5 4 9 19 22-30
 16. Telstar 18 4 6 8 18 21-38
 17. Almere City 18 4 4 10 16 30-39
 18. Helmond Sp. 18 4 4 10 16 16-29
 19. TOP Oss 18 3 5 10 14 19-30
 20. FC Dordrecht 18 2 4 12 10 21-46



VAN DER WAL TRANSPORT B.V.
HEERENVEEN

KIPPER, CONTAINER & WALKINGFLOOR TRANSPORT

LEEUWARDERSTRAATWEG 123 HEERENVEEN
INFO@VDWALTRANSPORT.NL

0513 67 20 20

techniek, bouw, schoonmaak, 
horeca, productie en zorg

VOLOP VACATURES IN DE  

BUITENPOST • HEERENVEEN • LEEUWARDEN • WOLVEGA

WWW.WERKTIJD.NL
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De week van

Michiel de Boer
Hoewel de nu 34-jarige Michiel de Boer al sinds 
2014 met heel veel plezier actief is bij de club uit 
het Friese Haagje, beschouwt hij de functie van 
teammanager bij het eerste elftal als de kers 
op de taart. Afgelopen zomer trad de geboren 
Kimswerder in de voetsporen van Piet van Dijk, die 
het seizoen daarvoor het stokje van Herman van 
Dijk had overgenomen. 

Michiel de Boer begon als elftalleider bij de 
Jeugdacademie, vervolgens bij de Beloften en 
fungeerde daarnaast als docent Nederlands. De 
afgelopen twee jaar bekleedde hij met verve de 
functie van supporters-en vrijwilligerscoördinator. 
En sinds dit seizoen dus als teammanager van de 
hoofdmacht. De vraag of de functie hem bevalt, 
ook al vervult hij hem nog maar kort, levert een 
lange en enthousiaste woordenstroom op. ‘Ik vind 
het prachtig en geniet elke dag met volle teugen’, 
steekt de in Grou woonachtige De Boer van wal. ‘Wat 
mij betreft is dit het allermooiste wat een fervent 
voetballiefhebber - én Heerenveensupporter - 
als ik kan overkomen.’ Hij vertelt dat hij al sinds 
zijn jongensjaren een vurig aanhanger is van de 
pompeblêdenclub. En, als het maar even kon,  
getuige was van de verrichtingen van zijn favoriete 
club in het Abe Lenstra stadion. 

Er is echter één ding dat hij als een groot gemis 
ervaart: het kunnen bijwonen van de wedstrijden in 
het oude stadion aan de J.H. Kruisstraat. ‘Uit alle 
verhalen die ik hoor en lees, blijkt dat daar een groot 
en belangrijk deel van de clubhistorie ligt. Wat had 
ik daar graag bij willen zijn, maar helaas, ik was nog 
maar een ‘jonkje’ toen Heerenveen naar het nieuwe 
stadion verhuisde.’ Michiel de Boer moet bekennen 
dat zijn supporter-zijn nog weleens in conflict komt 
met zijn huidige functie. ‘Ja, ik wil me nog weleens 
laten gaan op de bank’, zegt hij lachend. ‘Want eens 
een supporter, altijd een supporter. Niet dat me dat 
kwalijk genomen wordt hoor, voetbal is nu eenmaal 
emotie. Maar het levert onwillekeurig nog weleens 
blikken op en dan spreek ik mezelf even toe. Zo 

van ‘hâld dy even yn’.’ Desondanks kan hij zich 
geen leukere en uitdagender job indenken. ‘Als ik 
’s ochtends richting stadion rijd, heb ik slechts een 
globaal idee van wat de dag me brengen zal. Want 
er is geen dag hetzelfde. Regelen, improviseren, 
organiseren, initiëren, als klankbord dienen, 
alle zijn elementen die er onder andere deel van 
uitmaken. Ze horen gewoonweg bij het genieten 
waarvan ik al sprak. Hetzelfde geldt ook zeker voor 
de wedstrijddagen, die zijn nu nóg bijzonderder dan 
ze voorheen al waren.’

Daarover gesproken, zaterdagavond wacht de 
thuisconfrontatie met het Rotterdamse Sparta. Wat 
zijn de verwachtingen van De Boer over dit treffen? 
‘Heel hoopvol’, laat hij weten. ‘Maar eerst moeten 
we nog naar Almelo om de strijd met Heracles aan 
te binden. Weten we daar drie punten aan over te 
houden, waar ik eerlijk gezegd wel vertrouwen in 
heb, dan hebben we tegen Sparta natuurlijk een 
prima uitgangspositie. Ik vind dat we van ze moeten 
kunnen winnen en dat komt volgens mij wel goed 
ook.’ 

De Boers vertrouwen in de afloop van het uittreffen 
met Heracles is ondertussen niet beschaamd. Nu 
dat van tegen Sparta nog…

Bert Veenstra
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schijnwerper op

Henk Veerman
Over korte nachten en de hoop om weer 
te scoren in een vol Abe Lenstra stadion
Spits Henk Veerman was de afgelopen wedstrijden terug in de 
basisopstelling te vinden van de Friezen. De boomlange spits vertelt 
in gesprek met It Pompebledsje over de jacht op het linkerrijtje, de 
autoritten met Joey Veerman en de korte nachten nu hij voor de 
tweede keer vader is geworden. 

De laatste wedstrijden pakt sc Heerenveen weer zijn puntjes mee. Ook 
de laatste wedstrijd tegen Heracles werd winnend afgesloten. Of dat 
te maken heeft met dat Henk Veerman weer in de basis speelt weet 
de oud speler van FC Volendam en St. Pauli niet: ‘Ik denk dat 
elke ploeg wel eens een mindere periode doormaakt, dus 
daar schrik niet zo van. Kunst is om eruit te komen en 
daar zijn we nu mee bezig. Het is lekker dat we weer 
een paar punten pakken, want we zakten iets te 
ver weg voor een club als sc Heerenveen.’ Te ver 
wegzakken is volgens Veerman onacceptabel, 
want Heerenveen is een club die volgens hem 
in het linkerrijtje thuishoort. ‘Als je nu naar 
Cambuur en bijvoorbeeld NEC kijkt, die 
spelen gewoon goed, maar als je de namen 
wegzet tegen onze namen, dan vind ik dat wij 
op papier een betere selectie hebben. Ik vind 
dat we moeten eindigen in het linkerrijtje.’ 

Herpakken
Nadat Veerman kort zijn basisplaats verloor aan 
Siem de Jong, mocht de aanvaller de afgelopen 
vier wedstrijden weer vanaf de start in de basis 
beginnen. Tot tevredenheid van de 30-jarige 
Volendammer: ‘Ik hoop dat ik voldoende laat zien. 
We pakken nu weer punten, dus het gaat als team 
de goede kant op. Ook blijf ik kansen krijgen. Ze zijn 
dan wel op één hand te tellen, maar het belangrijkste 
is dat ik kansen krijg.’ Meer scoren: dat is ook het doel 
van Veerman voor de komende maanden. ‘Ik heb voor 
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Henk Veerman

Wetenswaardigheden
Rugnummer 9
Geboortedatum 26 augustus 1991
Geboorteplaats Volendam
Positie Aanvaller
Doelpunten 5 

mijzelf gezegd dat ik er weer vijftien binnen 
wil tikken. Ik sta nu op vijf doelpunten, dus er 
moeten er nog wat bij.’ Scoren tegen Heracles 
is Veerman niet gelukt, al had de hakbal zeker 
een assist verdiend. 

Korte nachten
De Volendammer, die begin dit jaar voor de 
tweede keer vader werd, pakt de laatste 
maanden wel iets wat kortere nachtjes. 
Waarom? Het jongste lid van de familie houdt 
er wel van om het hele huis lekker vroeg 
wakker te maken: ‘Joe is er elke morgen weer 
vroeg bij. Rond vijf uur in de morgen vindt 
hij dat de dag mag beginnen, maar in huize 
Veerman vinden we vijf uur ‘s ochtends wel 
erg vroeg hoor.’ Voor de rest geeft Henk aan 
dat het hartstikke goed gaat met de kleine. 
‘Hij eet goed en alles gaat verder oké, maar hij 
is nog geen doorslaper.’ Henk is inmiddels 

vader van twee, dus veel vrije tijd heeft 
Veerman, naast zijn profcarrière en zijn 

rol als vader, niet. Wanneer hij dat wel 
heeft, vult hij dat nauwkeurig in. ‘Als er 

even een moment is dat ik inderdaad 
vrije tijd heb, doe ik het liefst niks. 
Dan kan echt even tot rust komen. 
En als mijn vrouw er niet is, wil ik 
nog wel eens Call of Duty spelen 
op de PlayStation.’ 

Maatje Joey
De autoritten van en naar 
Heerenveen, maakt hij nog altijd 
met zijn ploeggenoot en tevens 

kameraad Joey Veerman. ‘Voor zolang het 
duurt’, zegt de 30-jarige spits er wel bij. 
‘Een speler als Joey is altijd interessant voor 
andere clubs. De wintertransferperiode staat 
zometeen voor de deur en we zien wel wat er 
gaat gebeuren.’ De twee Veermannen hebben 
zowel op als buiten het veld een goede 
connectie. ‘We zijn gewoon goede vrienden 
van elkaar. Toen we een naam moesten 
verzinnen voor de kleine, viel de naam Joey. 
Toen hebben we besloten om onze zoon Joe 
naar Joey te vernoemen.’

Leeg
Zoals iedere speler in de Eredivisie, baalt 
Veerman enorm van het feit dat er wederom 
geen supporters aanwezig mogen zijn. 
Volgens Veerman een enorm gemis. ‘Het is 
enorm zonde dat we weer in lege stadions 
spelen. Het is voor ons erg belangrijk dat 
de supporters er binnenkort weer bij mogen 
zijn, want die steun hebben gewoon erg 
hard nodig.’ Een terugkeer naar een vol 
Abe Lenstra stadion lijkt nog wel even te 
duren. Maar een vol stadion is voor elke 
prof het ultieme, zo ook voor Veerman, die 
daar een mooie herinnering aan overhoudt. 
‘Mijn eerste goal in de Eredivisie maakte 
ik tegen PEC Zwolle. Volle bak tijdens een 
thuiswedstrijd. Een prachtig moment en voor 
mij mijn mooiste wedstrijd bij Heerenveen.’ 

Lieuwe Wiegersma

De Volendammer, die begin dit jaar voor de 
tweede keer vader werd, pakt de laatste 
maanden wel iets wat kortere nachtjes. 
Waarom? Het jongste lid van de familie houdt 
er wel van om het hele huis lekker vroeg 
wakker te maken: ‘Joe is er elke morgen weer 
vroeg bij. Rond vijf uur in de morgen vindt 
hij dat de dag mag beginnen, maar in huize 
Veerman vinden we vijf uur ‘s ochtends wel 
erg vroeg hoor.’ Voor de rest geeft Henk aan 
dat het hartstikke goed gaat met de kleine. 
‘Hij eet goed en alles gaat verder oké, maar hij 
is nog geen doorslaper.’ Henk is inmiddels 

vader van twee, dus veel vrije tijd heeft 
Veerman, naast zijn profcarrière en zijn 

rol als vader, niet. Wanneer hij dat wel 
heeft, vult hij dat nauwkeurig in. ‘Als er 

even een moment is dat ik inderdaad 
vrije tijd heb, doe ik het liefst niks. 
Dan kan echt even tot rust komen. 
En als mijn vrouw er niet is, wil ik 
nog wel eens Call of Duty spelen 
op de PlayStation.’ 

Maatje Joey
De autoritten van en naar 
Heerenveen, maakt hij nog altijd 
met zijn ploeggenoot en tevens 
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‘Een keeper is onderdeel van 
het elftal, het is geen 10+1-tal’
Al bijna twintig jaar is Wim Reckers 
werkzaam als jeugdkeeperscoach bij sc 
Heerenveen, een veelzijdige baan waar de 
gepassioneerde coach graag over vertelt. 
In it Pompebledsje spreken we hem onder 
andere over zijn functie en over het belang 
van de keepers in een elftal. 

De keeperscoach uit Valthermond is sinds 
2002 betrokken bij de Friese club en mag 
daarbij sinds augustus 2020 de keepers 
coachen van Oranje Onder 18. De term 
“trainer” is voor hem niet afdoende voor de 
werkzaamheden die zijn functie omvat. ‘Ik 
train de jongens niet alleen, maar ik coach 
ze ook. Trainen is een onderdeel van het 
totale pakket, aangezien je de jongens echt 
op veel onderdelen begeleidt tijdens hun 
ontwikkeling als keeper’, vertelt Reckers. 

Daarnaast wordt de term “keeper” ook onder 
de loep gehouden. ‘In principe betekent het 
woord letterlijk “tegenhouden”, terwijl een 
keeper zoveel meer is dan iemand die de 
ballen stopt. Als het een een-op-een duel 
of een schot wordt, dan is het inderdaad 
belangrijk dat de keeper de bal tegenhoudt. 
Voordat dat moment echter aanbreekt, 
gebeurt er eerst nog zoveel waar de keeper 
ook invloed op kan hebben’, beredeneert hij. 

‘Als keeper heb je er voor een deel profijt 
van dat je ballen tegen mag houden met je 
handen. Maar: zeven van de tien keer wordt 

de bal met de voeten geraakt, en alleen in het 
zestienmetergebied mag de keeper gebruik 
maken van de handen. Op de rest van het 
veld is de keeper een gewone speler. Je zou 
de keeper dus eigenlijk beter een goal player 
kunnen noemen. Dat zou mij uiteindelijk een 
goal player coach maken.’ 

Onderschatte waarde
De waarde van keeper voor een team 
wordt soms onderschat, aldus Reckers. 
‘Een team heet niet voor niets elftal, geen 
10+1-tal. Als keeper moet je achterin ook 
organiseren, leidinggeven en contact houden 
met de spelers.’ Bij het coachen tijdens de 
trainingen staat Reckers dan 
ook zelden alleen met 
de keepers, maar 
betrekt hij juist de 
andere spelers erbij 
om ervoor te zorgen 
dat er een eenheid 
gevormd wordt. 

‘Vaak zijn keepers 
zelfkritisch, daarnaast 
is het belangrijk dat ze 
verantwoordelijkheid 
kunnen dragen’, 

De toekomst 

Wim Reckers 
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vertelt de Valthermonder. Ze kunnen te 
maken krijgen met veel kritiek, aangezien zij 
degenen zijn die snel de schuld krijgen als 
er een doelpunt gescoord wordt. Dat zorgt 
ervoor dat keepers sterk in hun schoenen 
moeten staan om de last te dragen. 

‘Ik zeg wel eens tegen de jongens: niemand 
komt voor jullie naar het stadion. Er moeten 
doelpunten gescoord worden en jij bent als 
keeper om dat te voorkomen. Als jouw team 
een goal scoort, sta je in je eentje te juichen. 
Als het doelpunt aan jouw kant valt, sta je in het 
middelpunt van de belangstelling en wordt er 
snel naar jou gewezen. Daarmee om kunnen 
gaan vereist een soort onverstoorbaarheid’, 
legt Reckers uit. 

Tijdens de trainingen hanteert hij een 
positieve mindset, met name wanneer 
jongens aangeven dat ze iets niet kunnen. 
‘Dan zeg ik vaak: “Nee, je kunt dit nóg niet”. 
Dat woordje verandert veel en je ziet meteen 
de gezichten van de jongens oplichten bij 
deze uitspraak. Ze zijn dan vastberaden om 
zichzelf te verbeteren en verder uit te dagen.’

Perfecte keeper
De perfecte keeper bestaat dan ook niet 
volgens Reckers. ‘Iedere keeper heeft zijn 
eigen talenten en mindere punten, maar ik 
zie die punten niet als tekortkomingen. De 
kunst is om je pluspunten te perfectioneren, 
en je andere punten zoveel mogelijk te 
ontwikkelen. In wedstrijden kun je er het 
best voor proberen te zorgen dat je mindere 
punten niet worden blootgelegd. Niet iedere 
keeper hoeft bijvoorbeeld boven de 1 meter 
90 uit te komen. Als je maar je talenten 

volledig benut, dat vind ik het belangrijkste.

Het kan hierbij voorkomen dat een 
keeper zijn eigen top haalt, maar 

dat dat niet het beoogde niveau is van 
sc Heerenveen. Dat is jammer, maar het 
betekent niet dat er geen andere wegen zijn 
voor de keeper. Gelukkig is het ook mogelijk 
dat keepers dan bij andere clubs  zich verder 
ontwikkelen. ‘Een aantal van die jongens heb 
ik jarenlang gecoacht en af en toe heb ik nog 
contact met ze. Je bouwt toch een soort band 
met ze op.’ 

Een belangrijk aspect van een keeper vindt 
Reckers dat deze moet passen bij de speelstijl 
van het elftal. Zo speelde Edwin van der Sar 
de sterren van de hemel bij Ajax, maar moest 
hij vervolgens al snel plaatsnemen op de bank 
bij Juventus. ‘Je kunt een keeper niet zomaar 
in een ander team plaatsen. Jan Oblak, die 
bij Atlético Madrid speelt, speelt zo goed 
omdat hij bij het team past. Als je hem zou 
neerzetten bij bijvoorbeeld Manchester City, 
zouden zijn kwaliteiten minder tot zijn recht 
komen. Je moet dus altijd goed analyseren of 
een keeper bij jouw manier van spelen past.’ 

Zelf blijft Reckers ook innoveren door andere 
landen in de gaten te houden en daarvan te 
leren. ‘Als er ineens sterke en talentvolle 
keepers uit Oekraïne komen, dan is het 
interessant om te kijken wat daar gebeurt 
en of we daar in Nederland iets van kunnen 
leren.’ Of hij zelf plannen heeft om naar het 
buitenland te gaan? ‘Dan moet het wel iets 
bijzonders zijn. Ik heb het naar m’n zin bij 
sc Heerenveen en Oranje, daar haal ik veel 
voldoening uit.’ 

Annabeth de Jong
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Feyenoord-aanvaller Cyriel Dessers kreeg van 
straatvoetballer en televisiemaker Soufi ane Touzani 
een cursus plat Rotterdams. Naast de welbekende 
oneliner 'oh ja joh?' leerde de supersub van Feyenoord 
ook enkele nieuwe woorden. 'Gerolen? Dat is geen 
woord, dat bestaat niet!', lachte de 26-jarige huurling 
van RC Genk. (Gerolen staat voor geruild in het 
Brabants, red)

“We zullen zien of de adrenaline van een wedstrijd 
blijft en ik ook kan spelen met de zoon van Daniel.” 
Zlatan Ibrahimovic wil nog van geen wijken weten. De 
Zweedse spits reageert met een kwinkslag op de 
mogelijkheid nog vele jaren door te gaan en dan ook 
met de volgende generatie van de familie Maldini op 
het veld te staan. Ibrahimovic speelde al met vader 
Paolo (53) en zoon Daniel (20).

De fans van Go Ahead Eagles hadden wenslijstje voor 
Sinterklaas:

Een spits van Dundee Athletic had zijn vizier onlangs 
niet bepaald op scherp staan. Een bal van de Schotten 
is afgelopen week aangespoeld op Vlieland en 
gevonden door een voorbijganger. De bal heeft een 
afstand van minstens zo'n achthonderd kilometer 
afgelegd. Wat een afzwaaier! Benieuwd of we ook de 
bal van Jaap Stam (penalty tegen Italië, EK 2000) ooit 
nog terug gaan vinden.

Lionel Messi heeft  Luis Suárez  bijgepraat over de 
omstandigheden in Frankrijk, zo vertelde de 
Uruguayaan bij TNT Sports. Het is voor de Argentijn nog 
wennen om in koudere omstandigheden te spelen. 

Suárez maakte zelf natuurlijk winterse omstandigheden 
in Nederland mee als ex-spits van FC Groningen en 
Ajax en heeft wel begrip voor de klachten van zijn 
vriend. 'Je moet wennen aan het koude weer, dat is 
logisch.'

Thierry Henry denkt Kylian Mbappé  in een interview 
voor Amazon Prime uit de tent te kunnen lokken. De 
oud-aanvaller vraagt zijn landgenoot via een omweg 
naar de geruchten over een transfer naar Real Madrid. 
Volgens de Paris Saint-Germain-aanvaller staan zijn 
Spaanse lessen los van de speculaties. 'Ik leer talen 
omdat je geen internationale ster kunt zijn als je 
alleen Frans spreekt. Je moet je kunnen aanpassen 
aan alle omstandigheden.'

Samir Nasri ergert zich kapot aan de 'luiheid' van 
PSG's befaamde aanvalstrio Neymar, Kylian Mbappé 
en Lionel Messi. Het drietal blinkt doorgaans niet uit in 
het meeverdedigen. 'Het is onmogelijk om met zeven 
veldspelers te verdedigen', analyseert Nasri bij Canal 
+. 'Zelfs ik ben een Keniaan in vergelijking met hun 
aanvallers. Ze hebben iemand nodig die niet bang is 
om verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld Pep 
Guardiola. Loop je niet? Hoe groot je naam ook is, dan 
ga je maar op de bank zitten.'

Simon Bijker

Humor
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1 Erwin Mulder 7

22 Xavier Mous 9

23 Jan Bekkema

24 Jaimy Kroesen
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2 Syb van Ottele 1

4 Sven van Beek 12 2

5 Lucas Woudenberg 8 1

13 Rami Kaib 10 3

14 Ibrahim Drešević 11 3 1

15 Nick Bakker 7 1

25 Paweł Bochniewicz

27 Milan van Ewijk 15 1 3

34 Timo Zaal
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6 Siem de Jong 11

10 Tibor Halilović 15 3 1 1

17 Rami Al Hajj 8 1

18 Hamdi Akujobi 2

19 Jan Ras

20 Joey Veerman 13 3 6 1

21 Rodney Kongolo 8 1 1

29 Nicolas Madsen 11 2

30 Stanislav Shopov 1

35 Djenahro Nunumete 1

Aa
nv
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rs

7 Filip Stevanović 11 1 1 2

8 Benjamin Nygren 12 1

9 Henk Veerman 15 5

11 Anthony Musaba 10 3 1

16 Arjen van der Heide 10 1 1

McDonald’s

Heerenveen

2 MINUTEN VANAF HET
ABE LENSTRA STADION

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

Saturnus 4-11
8448 CC Heerenveen

P.O.Box 528
8440 AM Heerenveen

The Netherlands
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30 Tim Coremans 0

20 Benjamin van Leer 2

1 Maduka Okoye 14 3

Ve
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2 Dirk Abels 14 6

Tom Beugelsdijk 10 2

4 Michaël Heylen 10 1

12 Laurent Jans 10

5 Aaron Meijers 5 1 1

Mica Pinto 11 1 1

3 Bart Vriends 15 3 1
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6 Adil Auassar 14 1 4

16 Kenzo Goudmijn 10

17 Giannis Masouras 8 1

19 Sven Mijnans 13 1 3 1

8 Mohammed Osman 9

10 Bryan Smeets 15 2 2 3

Aa
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rs

7 Vito van Crooij 15 1 1 3

11 Emanuel Emegha 15 2

18 Mario Engels 14 0 1 1

9 Lennart Thy 15 2 1

19

Dokkum
Heerenveen
Leeuwarden
Groningen
Emmeloord

Wedstrijdleiding
Scheidsrechter:  Van der Laan

Assistent-scheidsrechters: Vandeursen Koopman

Vierde offi cial: Dröge

VAR: Dieperink

AVAR: Jansen
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Op 12 december 2001 werd supporters vereniging 
Nieuw Noord opgericht. Nu, twintig jaar later, wil-
de Nieuw Noord dit vanavond groots gaan vieren. 
Helaas valt dit, door de huidige coronamaatrege-
len, in duigen. Ondanks dat zullen ze natuurlijk 
het twintigjarig jubileum niet helemaal onopge-
merkt voorbij laten gaan.

Ontstaan Nieuw Noord
De roots van de vereniging Nieuw Noord komen 
nog vanuit het oude stadion aan de J.H. Kruis-
straat. De meeste support kwam destijds van de 
Noordtribune. Toen in 1994 de club verhuisde 
naar het huidige Abe Lenstra stadion, kwamen 
de fanatiekelingen verspreid over het stadion te 
zitten. De sfeer was in het nieuwe stadion ver te 
zoeken. 
In 2000 begon een klein groepje supporters met de 
eerste initiatieven om de sfeer terug te brengen in 
het Abe Lenstra stadion. Ze wilden het ‘Oude Noord’ 
nieuw leven inblazen. Zo ontstond in 2001 de naam 

Nieuw Noord. Gek genoeg begon Nieuw Noord op de 
Zuidtribune, in vak 27. Tijdens een bekerwedstrijd 
tegen Willem II werd het eerste sfeervak gecreëerd. 

Tijdens de gloriejaren van sc Heerenveen werd be-
sloten dat het stadion uitgebreid moest worden. Het 
uitvak, dat toen nog aan de noordkant zat, werd ver-
plaatst naar de hoek waar die nu zit. Het oude uitvak, 
vak 10, werd het nieuwe staanvak van Nieuw Noord. 
Niet lang daarna kwamen ze terecht op de tweede 
ring achter de goal, maar ook dat bleek niet ideaal.
Twintig jaar na de oprichting beschikt de vereniging 
inmiddels over meer dan 1200 leden en hebben ze 
een geweldig staanvak aan de noordkant van het 
stadion. Daarnaast zijn ze (deels)verantwoordelijk 
voor fantastische sfeeracties. Volgens, de sinds 
januari aangestelde voorzitter van Nieuw Noord, 
Danny Busscher, moeten we hierbij denken aan het 
afscheid van Paul Bosvelt en Petter Hansson, Ajax 
thuis ‘Ons stadion, ons terrein’, het vijftienjarig be-
staan van Nieuw Noord én natuurlijk aan de eerste 

Vrije Rubriek 

Column Nieuw Noord
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thuiswedstrijd tegen die andere club uit Friesland. 
Maar ook in de coronatijd heeft Nieuw Noord niet 
stilgezeten. Tijdens het honderdjarig bestaan kan 
iedereen zich vast nog wel het mooie vuurwerk met 
de cijfers 100 voor het stadion herinneren. 

Nieuw Noord had ook grootse plannen voor deze 
wedstrijd om hun twintigjarig bestaan te vieren. 
‘We hebben helaas de beslissing moeten maken 
om alle activiteiten op te schuiven naar een an-
der moment.’ Ontzettend sneu voor iedereen die 
de afgelopen maanden druk bezig is geweest met 
de voorbereidingen. Maar Nieuw Noord zou Nieuw 
Noord niet zijn als ze zich vanavond toch niet even 
lieten zien.

Danny Busscher
‘Als je Heerenveen zegt, zeg je Nieuw Noord.’ Dan-
ny is al jaren betrokken bij Nieuw Noord. Hij begon 
ooit als hulp bij de sfeeracties, waar bleek dat hij 
wel aardig kon schetsen. Een taak die hij nu, als 
voorzitter, ook nog wel eens op zich moet nemen. 
Daarnaast helpt hij, naast zijn rol als voorzitter, ook 
af en toe nog mee met het maken en schilderen van 
de spandoeken. In de aanloop naar de wedstrijd 
tegen Sparta was Nieuw Noord al even aan het af-
tellen. Met als klap op de vuurpijl de sfeeractie die 
voor vanavond gepland stond.

Voor de makers van deze sfeeracties extra zuur dat 
het nu niet door kan gaan, want er gaat nogal wat 
tijd in zitten. ‘Vaak komt dit neer op dezelfde fa-
natieke personen, een groepje van gemiddeld tien 
man’, geeft Danny aan. ‘Zonder deze vrijwilligers, 
allen lid van Nieuw Noord, kunnen wij dergelijke 
acties niet maken.’ 

Hopelijk mogen wij in mei wel genieten van hun 
kunstwerken tijdens de Friese derby in ons Abe 
Lenstra, want ook dat plan ligt al even op tafel. ‘Het 
is zo’n idee wat je te binnen schiet. Dit wordt met 
elkaar gedeeld waarna het brainstormen kan be-
ginnen. Ik heb de ontwerpers veel succes gewenst. 
Ik laat me verrassen’, aldus Danny. 

Ouwe Kees
Het beeld dat bij Nieuw Noord overheerst zijn vaak 

jonge jongens die fanatiek hun ploeg staan aan 
te moedigen. Maar het grootste icoon is toch wel 
Ouwe Kees. Een man die door Nieuw Noord op 
handen wordt gedragen. Hij heeft jarenlang aan de 
prachtige noordkant staan juichen voor zijn sc Hee-
renveen, maar inmiddels is hij verplaatst naar een 
zitplek vlakbij. Ondanks dat bleef hij Nieuw Noord 
steunen en gaat hij ook vaak mee met de busrei-
zen van de vereniging. Dat hij belangrijk is voor de 
fanatiekelingen lieten ze wel zien in deze eenzame 
coronaperiode. ‘Meerdere jongens van ons zijn bij 
hem langs geweest om hem een hart onder de riem 
te steken’, gaf de voorzitter aan. 

Toekomst
Het eerste doel is dat Nieuw Noord blijft groeien. 
Ze hopen dan ook dat iedereen die van hun mooie 
sfeeracties geniet ze daarbij ook zou willen steu-
nen. Dit kan via een willekeurige donatie of natuur-
lijk met een lidmaatschap voor slechts €16 per 
seizoen.

Een ander mooi streven voor de komende vijf jaar 
is het uitbreiden van het staanvak. Het ideaalbeeld 
is om vijfhonderd extra staplekken te creëren. Het 
totaal aan plekken in Nieuw Noord zal dan komen 
op 2300. Dit is, zelfs in vergelijking met andere 
clubs, een enorm grote capaciteit. Echter zal dit 
plan eerst verder uitgewerkt moeten worden en 
getoetst moeten worden op haalbaarheid. Hopelijk 
zal hier snel duidelijkheid over komen, wat voor de 
ruim tweehonderd man die op de wachtlijst staan 
bij Nieuw Noord natuurlijk goed nieuws zal zijn. 

‘Het allermooiste doel is natuurlijk om van de hele 
Noordtribune een sta-vak te maken’, geeft Danny 
aan. ‘Maar of dat ooit gaat gebeuren, zal liggen aan 
de richtlijnen van de KNVB.’ 

Lid worden, doneren of gewoon feliciteren? Dat 
kan gemakkelijk via https://www.nieuwnoord.org/
steun-nn

Iris van Dijk
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Een 11-tal vragen 

Daniël Coenen
 
Je bent columnist voor de Leeuwarder 
Courant. Wie is Daniël Coenen?
Om het simpel te houden: getrouwd en vader. 
Optimist, graag bij familie en vrienden. Ik 
maak de wereld graag een beetje beter.

Je schrijft over jullie overstap van de 
Randstad naar Friesland. Vanwaar die keus?
Op vakantie op Texel dacht ik: “Als ik dit zo 
mooi vind, waarom woon ik dan in de stad?” 
Zo ontstond het idee buiten de Randstad te 
gaan wonen. Mijn vrouw vond hier een baan 
en we zijn gegaan!

Van Rotterdam naar Leeuwarden: wat zijn 
de grootste verschillen?
Leeuwarden is natuurlijk gewoon een 
dorp. Niks mis mee, maar fietsen over de 
Erasmusbrug is andere koek. Wat betreft uit 
eten gaan, vond ik Rotterdam geweldig. Alles 
is er, van goede en slechte kwaliteit.

Zie je overeenkomsten?
Mensen zijn trots op hun stad. Daarnaast 
zijn het echte voetbalsteden. Beide kennen 
een scherpe tweedeling tussen, simpel 
gezegd, rijk en arm. Die kloof is vrij groot en 
hardnekkig.

Je hebt zelf jarenlang gevoetbald. Op welke 
positie?
Tot mijn twintigste als keeper en daarna als 
verdediger.

Vanuit latere woonplaatsen bleef je 
voetballen in Amersfoort. Waarom?
Bij de senioren kwam ik in een vriendenteam. 
Dat was zo leuk dat ik er graag bij bleef.

Ga je in Leeuwarden op zoek naar een 
alternatief?
Zeker, ik ben ingestapt bij een 35+-team, 
definitief op oude-lullen-niveau. Zo’n acht 
keer op vrijdagavond, na afloop een paar 
pilsjes. Het is exact hetzelfde als wat ik 
gewend was. Zelfde sfeer en humor, heerlijk!

In Rotterdam was je clubcardhouder van 
Sparta. Wat typeert die club?
Een familieclub, samen op de tribune. Van 
oudsher een chique club met tradities, een 
heus kasteel en een prachtig clublied. En een 
volksclub: Sparta ligt in Spangen, een wijk 
met best wat sociale problematiek.

Waarom een clubcard van Sparta?
Ik vond Excelsior te nietszeggend, Feyenoord 
te massaal. Veel opgefokt volk en geschreeuw. 
Sparta is relaxed. Fiets tegen de muur, kopje 
koffie erbij.

Wat is je indruk van Heerenveen op dit 
moment?
Al een paar jaar wat minder indrukwekkend. 
Ik waardeer de trainer, nuchtere vent. Moet 
het doen met een matige spelersgroep, is 
mijn indruk. Wat ik niet wist: als Leeuwarder 
hoor ik me af te zetten tegen Heerenveen. Dat 
is de club van Fryslân, begrijp ik.

Welke eindstand staat er vanavond op het 
scorebord?  3-0!

Marc Stallinga



Word nu lid en ontvang o.a.:
• Welkomstpakket
• Je eigen Junior Heroes of Feanatics clubcard
• Korting op sc Heerenveen voetbalactiviteiten
• En nog veel meer!

Ga naar www.juniorheroes.nl (0-11 jaar) of 
www.feanatics.nl (12-17 jaar) voor meer 
informatie en schrijf je in!

Kidspartners
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Aktie Klassement
Voornaam Woonplaats Punten

1 Luthina Bles Scherpenzeel 30
2 Edwin Douma Drachten 28
3 Lukas van der Hoef Oldetrijne 26
4 Jorrit Mulder Wolvega 25

Jorden de Vries Almere 25
5 Bauke Kooi Wolvega 24

Dirk Noteboom Almere 24
6 Goffe Venema Grijpskerk 22

Hielke Felkers Leeuwarden 22
7 Nynke Leenstra Haarlem 21

Hans Felkers Stiens 21
8 Dirk Jan Kuipers Stiens 19

Klaas Oevering Idzega 19
Ankie Bijker Lelystad 19
Piet Veurman Heerenveen 19

9 Herman Fledderus Wolvega 18
Jos Beerda Burgum 18
Joyce Plantagie Amersfoort 18
Amanda Plantagie Amersfoort 18
Susanne Plantagie Amersfoort 18
A. Popma Blauwhuis 18
Jente Bijker Lelystad 18
Deana Zwarts Lelystad 18

10 Benjamin Faas Nieuwehorne 16
Gerrit ter Horst Wolvega 16
Gerard Zijlstra Heeg 16

11 Hendrik Bles Scherpenzeel 15
Maas-Jan Plantagie Amersfoort 15
Leon Hoogstad Wezep 15
Sanne de Vries Almere 15
Quinten de Jong Joure 15
Tieme Bijker Lelystad 15

12 Jappie van Hes Haskerdijken 14
13 J. Wever Wolvega 13

Wicher van der Hoef Wolvega 13
A. Beerda Noordburgum 13
J.Y. Hellinga-Veninga Oosterwolde 13
Anouk van der Woude Gorredijk 13
Frans Hoekstra Drachten 13

14 Jordy Miedema St. Annaparochie 12
Janneke Westerhof-Stada Sneek 12
Yannick van Kammen Feanwalden 12
Rick Hellinga Oosterwolde 12
Boas Fledderus Wolvega 12
Patrick Kempink Feanwalden 12

15 Anneke vd Pol-Hofstee Sneek 11
Lieuwe Corperaal Haskerdijken 11

A. Jetten-Drenth Gorredijk 11
D. Wynia Emmeloord 11

16 Albert Praamstra Burgum 10
Lammert de Vos Jirnsum 10
Tjerk Dijkstra Grijpskerk 10
Jouke Jorritsma Drachten 10
Luink Venema Roden 10
Janny Dijk Haskerdijken 10

17 J. de Kleine Dokkum 9
Marijke de Witte Feanwalden 9
Thijs Tjalma Bakhuizen 9
TW Plantagie Amersfoort 9
Wietze Postma Munein 9

18 Sjoerd Bouma Tjerkwerd 8
Tjeerd Benedictus Gorredijk 8
Roelof van Marrum Franeker 8
Cas Kuipers Stiens 8
Eline van Marrum Franeker 8
Tineke van Hes-Dijkstra Rotsterhaule 8
T.C. de Vries Almere 8
Simon Bijker Lelystad 8
Jelke Jetten Gorredijk 8

19 Thomas Oosterkamp Oldemarkt 7
R. de Boer Gorredijk 7
Luink Pater Nieuw Roden 7
Stephan Hoekstra Heerenveen 7
Ronny Tjalma Bakhuizen 7
Douwe Wiebe de Vries Almere 7
Jan Oosterhaven Franeker 7

20 Dirk Landman Noordwolde 6
Jildou Landman Noordwolde 6
Johan Veenstra Drachten 6

21 K. vd Hoek Wapenveld 5
Femke Boomstra Roden 5

22 Carla Hovinga Deinum 4
Thijs Werkman Joure 4

23 Albert Thibaudier Heerenveen 3
Leny Mollema-Laagland St. Nicolaasga 3
Dick Zomer Lemmer 3

24 Agnes de Vries Heerenveen 2
Hanna Lysbeth Visser Broeksterwald 2
Rutger Wouda Sneek 2
P. Boersma Buitenpost 2
Koen de Vries Steenwijk 2
Jurjen Bos Haskerhorne 2

25 Atty Ekema Siegerswoude 0
Pieter Stelma Makkinga 0
Wietse Landman Noordwolde 0

Dagwinnaar sc Heerenveen - PSV: Edwin Douma Drachten 6 na loting
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Ditmaal in nader bekeken geen speler, 
maar een jeugdtrainer van de tegenstander. 
En dat niet zomaar. Jeugdtrainer in 
kwestie is namelijk de man die de meeste 
Europese wedstrijden voor Heerenveen 
heeft gespeeld, en aanvoerder was bij de 
bekerwinst in 2009: Michel Breuer. Hoe gaat 
het met hem, nu hij na een lange periode in 
Friesland is neergestreken in Rotterdam-
West?

‘Goed’, zo zegt hij zelf, alhoewel hij het wel 
erg druk heeft. Nadat hij in 2012 vertrok uit 
Heerenveen speelde hij eerst anderhalf jaar 
voor N.E.C., alvorens naar Sparta te gaan. 
Voor de club uit Spangen, kwam hij eerst nog 
viereneenhalf jaar als speler uit, waarin hij 
aanvoerder werd en met de club promotie 
naar de eredivisie afdwong. Na nog twee jaar 
eredivisievoetbal met de Rotterdammers 
beëindigde Breuer hier in 2018 zijn actieve 
loopbaan, toen de club degradeerde naar de 
Eerste divisie. Nu is hij, bij dezelfde club, dus 
jeugdtrainer, bij de onder 18.

Jeugdtrainer
Hier begon hij echter niet bij Sparta. 
Aanvankelijk haakte hij aan als trainer 
bij de onder 17. Hier werkte hij in eerste 
instantie, als assistent, maar nadat deze werd 
opgeheven, ging hij bij de onder 18 aan het 
werk. Dit deed hij eerst samen met andere 
ex-Heerenveen speler Geert Arend Roorda, 
maar deze verliet hem vrij snel om voor het 
eerste elftal van Sparta te gaan werken. Zelf 
zit Breuer nu drieënhalf  jaar bij de onder 18, 
alhoewel hij nauwelijks  verschil merkt met 
de onder 17: ‘Nee, een groot verschil merk 
ik niet. Ik werk ook grotendeels met dezelfde 

jongens natuurlijk. Het enige verschil is dat je 
nu met dispensatiespelers werkt.’

Corona
Een ander gebied, één waar wel grote 
verschillen merkbaar zijn, is dat van corona 
en de desbetreffende maatregelen. Ook 
Breuer heeft dat het afgelopen jaar gemerkt: 
‘Eerst trainden we nog maar in groepjes van 
vier. Dit groeide gelukkig snel, maar vorig jaar 
hebben we alleen maar onderling wedstrijden 
gespeeld. Dat gebeurde dan ook heel 
professioneel, met ook een scheidsrechter. 

Nader bekeken

Michel Breuer
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Dat gaf de jongens dan meer voldoening. 
Gelukkig kon dit jaar weer de competitie 
doorgaan, tot de nieuwste maatregelen. Nu 
is de competitie geschorst, maar we kunnen 
tot vijf uur nog wel wedstrijden spelen.’ Een 
hoop om rekening mee te houden, zo aan het 
begin van een trainerscarrière, maar Breuer 
zelf zegt dat hij er wel van leert.

Leren
Sowieso is trainer zijn voor Breuer een nieuw 
vak, en valt er dus voldoende te leren. ‘Dat doe 
je vooral door er veel tijd in te steken’, zo zegt 
hij zelf. Toch heeft hij na zijn lange carrière als 
speler genoeg ervaring in de voetbalwereld, 
die hem ook als trainer helpt; ‘Ja, dat helpt 
mij dagelijks. Uiteindelijk probeer je ook je 
ervaring over te brengen op de jonge jongens 
om ze zo beter te maken.’

Talenten
Eén van die jonge jongens, die Breuer beter 
heeft proberen te maken, is Emanuel Emegha. 
Terwijl de achttienjarige spits nu hard aan de 
weg timmert bij het eerste elftal van Sparta, 
met onder andere een basisplek tegen Ajax, 
had Michel Breuer hem enkele jaren geleden 
nog onder zijn hoede bij de onder 17. Breuer:  
‘Die jongen was al vrij vroeg erg groot en 
sterk. Toen had hij op een gegeven moment 
een periode dat elke bal van hem er in ging, 
alles wat hij aanraakte veranderde in goud. 
Toen is hij vrij snel via de onder 19 en het 
tweede elftal bij het eerste terecht gekomen.’ 
Toch vind Breuer het niet makkelijk de 
vinger er op te leggen welke jongens nu in 
de voetstappen van Emegha kunnen volgen: 
‘Het is moeilijk te zeggen welke spelers het 
echt gaan worden. We hebben natuurlijk zat 

talentvolle jongens, en het is mooi als er dan 
één of twee het eerste halen. Maar om te 
zeggen welke dat nou worden is echt lastig.’

Heerenveen
Breuer is Heerenveen ook nog niet vergeten. 
Zo zegt hij de club zeker altijd nog ‘met een 
schuin oog’ te volgen. Ook kijkt hij, nu hij zelf 
trainer is, ook anders naar de trainers die hij 
toentertijd heeft gehad bij de club: ‘Eerst vond 
je het heel normaal hoe alles was geregeld. 
Je trainde, at en ging dan naar huis. Nu zie je 
dat er toch wel veel meer achter zit, veel meer 
werk.’ Ook geeft hij aan dat hij nog dingen 
leert van zijn trainers uit die tijd, zoals Gertjan 
Verbeek en Trond Sollied. De trainer waar hij 
van aangeeft het meest van te hebben geleerd 
heeft echter ook een verleden bij Heerenveen, 
alhoewel nooit als hoofdtrainer: Alex Pastoor. 
Deze werkte eerst met Breuer samen toen 
Pastoor assistent van Verbeek was, en later 
kwamen de twee elkaar weer tegen toen 
pastoor als hoofdtrainer van Sparta Breuer 
onder zijn hoede had. Nu noemt Breuer hem 
als belangrijkste mentor in het voor hem 
nog nieuwe trainerschap: ‘Met hem bel ik 
af en toe wel. Dat kan dan over alles gaan, 
bijvoorbeeld iets wat zich voordoet, maar ook 
dingen buiten het voetbal.’ 

Balder van Uitert



NU IN DE FEANSTORE

www.feanstoreonline.nl

BROEKJES 
€30,-
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www.feanstoreonline.nl

BROEKJES 
€30,-

NU IN DE FEANSTORE

SHIRTS
vanaf €50,-

SOKKEN
€10,50
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Aktie Klassement

  Goed dan Resultaat

Ruststand   3 punten    

Eindstand   3 punten    

sc Heerenveen doelpunten   2 punten per   
gescoord door   goede speler    

Stand op ranglijst   
na deze speelronde  

3 punten

Man of the Match  3 punten

Alles goed  bonuspunten  5 punten 
  TOTAAL

AKTIE KLASSEMENT

sc HEERENVEEN – FEYENOORD  
  

Naam

Adres.

PC - Woonplaats      Tel.

Deelname is alléén mogelijk via deze bon, zie regelement. Print de bon uit en stuur deze per post naar Aktieklassement, Postbus 513, 8440 AM 
Heerenveen of per mail naar aktieklassement@gmail.com Uw voorspelling sc Heerenveen – Feyenoord moet voor maandag 20 december 2021 
bij ons binnen zijn. Kijk op www.sc-heerenveen.nl/aktie-67 voor de stand in het Aktie Klassement. Informatie over het klassement: Sjoerd Nauta 
aktieklassement@gmail.com.

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

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

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

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

Tractoren - Landbouwmachines - Grondverzet - Heftrucks - Keuringsstation - Stalinrichting
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autobelettering • bewegwijzering 
ontwerp •  full colour prints 
gevel reclame  •  projectborden

Samen maken we de cirkel rond
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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
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