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voor de aftrap

sc Heerenveen – Feyenoord
Feyenoord is vandaag te gast in Friesland. De ploeg is in uitstekende vorm en staat achter 
PSV en Ajax op een knappe derde plek. Aangezien de Eindhovenaren maar vier punten meer 
hebben en Feyenoord afgelopen zondag hun meerdere moest erkennen in Ajax, moeten zij de 
koppositie voor de winterstop aan zich voorbij laten gaan. Na dit verlies en de uitschakeling 
in de beker kan Heerenveen vandaag nog meer roet in het eten gooien. 

Toch heeft trainer Arne Slot een hoop 
opgeknapt binnen de Feyenoord gelederen. 
Zoals wel bekend, is “rust” niet heel 
vanzelfsprekend in Rotterdam. Het draait en 
dat is hetgeen wat Feyenoord na een periode 
van bestuurlijke chaos nodig heeft. De focus 
kan na de eerder genoemde uitschakeling 
tegen Twente volledig op de strijd voor het 
kampioenschap en de Conference League. 

Cyriel Dessers 
De club van Zuid had in Europa geen kind 
aan Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi 
Haifa. Zo werd de groepsfase met maar 

liefst 14 punten als nummer 1 afgesloten. 
Iemand die daar een verdienstelijke rol in 
speelde was supersub Cyriel Dessers. Hij 
scoorde in de laatste drie groepsduels vier 
goals, waardoor Feyenoord ruim aan kop 
eindigde. Tussen 2016 en 2020 speelde de 
Belg al in Nederland, maar hij begon bij NAC 
in de voormalige Jupiler League. Wegens 
uitstekende prestaties verdiende Dessers een 
transfer naar Utrecht, waar hij in het seizoen 
2019/2020 topscorer van de Eredivisie werd. 
Daarna keerde Dessers terug naar zijn 
geboorteland en ging hij spelen voor KRC 
Genk, waar John van den Brom trainer was. 

© Feyenoord Media/ Tom Bode
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(De netto opbrengst komt 
ten goede aan de opleiding
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Jos Boelhouwer
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Annabeth de Jong - 06-57053846
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Ontwerp lay-out
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Drukwerk en opmaak
Van der Eems Heerenveen
Komeet 4, 8448 CG Heerenveen
Tel. 0513-646666
www.vandereems.nl
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Verspreiding en verkoop
Medewerkers Aktie ‘67

Leiding verkoop, 
verlotingsprijzen
Jan Hoekstra
Joke schaap

A'67 OSSH1006.pdf   08-01-2008   16:24:36
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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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Dit werd geen succes, dus heeft Dessers nu 
zijn heil gevonden in Rotterdam. Het seizoen 
is nog lang, maar tot dusver lijkt dat hem 
goed te lukken. 

Oude bekenden 
Voor een aantal jongens uit onze selectie zal 
de wedstrijd tegen Feyenoord een speciaal 
affiche zijn. Onder andere Sven van Beek, 
Lucas Woudenberg en Erwin Mulder braken 
door in Rotterdam. Van Beek en Mulder 
wisten zelfs meer dan honderd wedstrijden 
het shirt van Feyenoord aan te trekken. Verder 
zijn Rodney Kongolo en Hamdi Akujobi in de 
jeugd ook verbonden geweest aan de club. 
Feyenoord kent op dit moment geen spelers 
die een verleden hebben in Friesland. 

Voorbereiding 
In de voorbereiding van deze wedstrijd 
speelden beide clubs een belangrijke pot. 
Voor ons Heerenveen was dat de derby tegen 
Cambuur, Feyenoord speelde tegen Ajax. 
Zoals wel bekend werd de derby gewonnen 
door de ploeg van Jansen, waarbij weer eens 

drie punten buitenshuis werden gepakt. 
Individueel bouwde vooral Henk Veerman 
eindelijk wat nieuw vertrouwen op, hij scoorde 
twee keer: een penalty en een ouderwetse 
voorzet van Kaib die met een kopbal tegen 
de touwen werd gejast. Na die tijd werd er 
uiteraard feest gevierd in Heerenveen, waar 
in Rotterdam geen reden toe was. Feyenoord 
verloor redelijk kansloos met 0-2 van Ajax. 
De Klassieker werd afgelopen zondag voor de 
129e (!) keer gespeeld. Hiervan werden er 91 
gewonnen door Ajax en 59 door Feyenoord. 48 
keer werd het gelijk. Tussen Heerenveen en 
Feyenoord liggen die statistieken iets anders. 
We speelden in onze historie 73 duels tegen 
de rood-witten. Feyenoord won 37 potjes, 
Heerenveen won er 17 en ook 17 keer werd 
er gelijk gespeeld. Twee van die gewonnen 
duels vonden vorig jaar plaats. sc Heerenveen 
wist namelijk in de thuiswedstrijd van vorig 
seizoen gemakkelijk een 3-0 winst te boeken. 
Een maand later was het weer raak, in de 
kwartfinale van de KNVB Beker. Het duel 
eindigde in een zenuwslopende 4-3. Tot de 
66e minuut leek het een kansloze missie om 

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

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
Wo 22-9-2021 Feyenoord - sc Heerenveen 3-1



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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aansluiting te vinden bij Feyenoord, aangezien 
de Rotterdammers bezig waren om een 
stevige 1-3 uit te spelen. Berghuis pakte rood, 
waardoor alles weer mogelijk was. Benjamin 
Nygren scoorde de aansluitingstreffer en de 
wedstrijd lag weer open. Kort daarna kwam 
doelman Marsman na een halve voorzet van 
Siem de Jong in een schermutseling terecht 
en de bal eindigde in het doel: 3-3. Twee 
minuten voor tijd wisten wederom Nygren 
en De Jong zich te mengen in een aanval. 
Laatstgenoemde schoot de bal tegen de 
touwen en de ploeg uit Friesland schakelde 
de cupfi ghters van de afgelopen jaren 
uit. Wie weet krijgen we vandaag net zo’n 
gemakkelijke thuiswedstrijd als vorig jaar of 
een zenuwslopende strijd die pas laat beslist 
gaat worden. Geniet ervan. 

Wouter Buist

FEYENOORD

ADRES
Van Zandvlietplein 3
3077 AA Rotterdam

STADION
Stadion Feijenoord (De Kuip) 
(51.117 plaatsen)

TECHNISCHE STAF 
Arne Slot Hoofdtrainer 
Marino Pusic Assistent-trainer 
John de Wolf Assistent-trainer 
Khalid Benlahsen Keeperstrainer© Feyenoord Media/ Tom Bode



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

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

Pepsi max ad Heerenveen04-2018 DEF.indd   1 12-04-18   16:39



9

statistieken per 20-12-2021

Programma standen
EREDIVISIE 
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1. PSV 17  13 1 3 40 44-24
2. Ajax 17  12 3 2 39 51-4
3. Feyenoord 17  11 3 3 36 39-17
4. FC Twente 17  9 4 4 31 27-21
5. Vitesse 17  9 3 5 30 24-25
6. AZ 17  9 2 6 29 34-23
7. FC Utrecht 17  8 4 5 28 32-22
8. SC Cambuur 17  9 0 8 27 31-38
9. sc Heerenveen 17  7 4 6 25 20-22
10. NEC 17  6 4 7 22 23-26
11. Go Ahead Eagles 17  6 3 8 21 19-27
12. FC Groningen 17  4 7 6 19 20-26
13. Willem II 17  5 3 9 18 18-35
14. Heracles Almelo 17  5 2 10 17 20-25
15. RKC Waalwijk 17  3 6 8 15 18-29
16. Fortuna Sittard 17  3 4 10 13 19-41
17. Sparta 17  2 6 9 12 14-26
18. PEC Zwolle 17  1 3 13 6 9-31

PROGRAMMA EREDIVISIE

Di 21/12 Vitesse  PEC Zwolle  18.45

 AZ  FC Groningen  21.00

Wo 22/12 sc Heerenveen Feyenoord  18.45

 Willem II NEC  18.45

 Heracles Almelo SC Cambuur  20.00

 Ajax  Fortuna Sittard  21.00

 FC Utrecht  FC Twente  21.00

Do 23/12 PSV  Go Ahead Eagles 18.45

 Sparta R'dam  RKC Waalwijk  21.00

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 

Vr 7/1 Helmond Sport  FC Dordrecht 18.45

 Roda JC  MVV Maastricht  21.00

Za 8/1 FC Den Bosch  FC Emmen  18.45

 NAC Breda  FC Eindhoven 21.00

Zo 9/1 FC Volendam  Telstar  12.15

 Excelsior  ADO Den Haag  14.30

 De Graafschap  VVV-Venlo  16.45

 TOP Oss  Jong AZ  20.00

Ma 10/1 Jong FC Utrecht  Jong Ajax  18.45

 Jong PSV  Almere City FC  21-.00

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
1. Dallinga Excelsior  25

2. Mühren FC Volendam  19

3. Verheydt ADO Den Haag  16

4. S.Steijn ADO Den Haag  11

5. Seuntjens NAC Breda  10

6. Duijvestijn (Almere City FC), Kuijpers (FC Den Bosch) 

 Sleegers (FC Eindhoven), De Waal (Jong Ajax),

 Van Landschoot (Helmond Sport), ünüvar (Jong Ajax) 9

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.  Haller (Ajax), Linssen (Feyenoord) 10

3.  Til (Feyenoord), Openda (Vitesse) 9

5.  Tadic (Ajax), De Wit (AZ), Karlsson (AZ),  

  Pavlidis (AZ), Ngonge (FC Groningen),  

  Van Wolfswinkel (FC Twente),  

  Sinisterra (Feyenoord),  

  Seuntjens (Fortuna Sittard),  

  H.Veerman (sc Heerenveen),  

  Frederiksen (Vitesse)  7

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1.  FC Volendam 20 13 6 1 45 50-27
2.  Excelsior+ 20 13 3 4 42 48-26
3.  FC Emmen 20 12 3 5 39 30-15
4.  ADO -6 + 20 14 2 4 38 48-24
5.  Jong Ajax 20 11 4 5 37 45-32
6.  Graafschap 20 11 3 6 36 33-23
7.  Roda JC 20 8 7 5 31 38-28
8.  FC Eindhoven 20 9 4 7 31 34-28
9.  NAC Breda 20 7 6 7 27 32-27
10. FC Den Bosch 20 8 2 10 26 25-37
11.  Jong PSV 20 6 5 9 23 29-32
12.  VVV-Venlo 20 7 2 11 23 23-28
13.  MVV Maastr. 20 7 2 11 23 22-40
14.  Jong AZ 20 6 4 10 22 19-25
15.  Jong Utrecht 20 6 4 10 22 24-33
16.  Helmond Sp. 20 5 5 10 20 18-30
17.  Telstar 20 4 8 8 20 22-39
18.  TOP Oss 20 4 6 10 18 23-33
19.  Almere City 20 4 5 11 17 33-43
20.  FC Dordrecht 20 2 5 13 11 23-49



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

Ruud Hesp
Sinds dit seizoen heeft sc Heerenveen een nieuwe 
keeperstrainer. Met Ruud Hesp werd een man met 
een respectabele staat van dienst binnengehaald. 
Zijn ervaring deed hij op bij topclubs in binnen- en 
buitenland en bij Oranje. Met de nodige ambitie is 
hij naar Het Friese Haagje gekomen: ‘Ik wil zo 
hoog mogelijk eindigen, onze keepers zo goed 
mogelijk laten presteren en samen het hoogst 
mogelijke halen.’

Aan enthousiasme ontbreekt het niet bij de 
voormalig keeper van HFC Haarlem, Fortuna 
Sittard, Roda JC en FC Barcelona. Met een 
twinkeling in zijn ogen vertelt hij dat zelf 
keepen nog altijd het allerleukst is. De keuze 
voor sc Heerenveen was een bewuste: ‘Ik 
heb altijd het gevoel gehad dat deze club bij 
mij past en ik bij deze club. De mensen hier 
hebben hart voor de club en er lopen ook 
ontzettend veel clubmensen rond. Mensen 
van de club dus, dat maakt het ook echt tot 
een club van de mensen. Daarnaast hebben 
we toen ik voor FC Groningen en PSV werkte 
veertien jaar in Roden gewoond dus de komst 
naar hier was ook een terugkeer naar familie 
en vrienden.’

Winnen
Wat heeft Ruud Hesp sc Heerenveen eigenlijk 
te brengen? ‘Ik loop natuurlijk al even mee 
als keeper én keeperstrainer. Dat heeft mij de 
nodige ervaring gebracht, maar het betekent 
niet automatisch dat mijn manier ook dé 
manier is. Alle facetten van mijn loopbaan tot 
nu toe hebben mij kennis gegeven die ik kan 
gebruiken en doorgeven.’ Is de invloed van Ruud 
Hesp na een half jaar al zichtbaar? ‘Die vraag 
kan ik niet beantwoorden zonder de naam van 

Wim Reckers te noemen. Hij heeft hier qua 
keeperstraining écht een sterk fundament 
gelegd. Het is verder zaak om er met elkaar 
iets van te maken. Samen zorg je voor sterk 
beleid en een bijbehorend verhaal.’

En hoe ziet deze ‘week van’ Ruud Hesp eruit? ‘Je 
zou het bijna de week van de waarheid kunnen 
noemen. Thuis tegen Sparta en De Treffers, 
daarna uit tegen SC Cambuur. We zijn het 
aan onszelf verplicht om die bekerwedstrijd 
te winnen, we moeten gewoon door. Daarna 
de derby, de wedstrijd der wedstrijden. Dat 
leeft enorm en ook die moeten we winnen. We 
hopen het jaar vervolgens in stijl af te sluiten, 
thuis tegen Feyenoord. Die gaan het moeilijk 
krijgen denk ik, voor ons een mooie uitdaging. 
Hoe sterk een tegenstander ook is, je bent 
nooit kansloos!’

Marc Stallinga

Sinds dit seizoen heeft sc Heerenveen een nieuwe 
keeperstrainer. Met Ruud Hesp werd een man met 
een respectabele staat van dienst binnengehaald. 
Zijn ervaring deed hij op bij topclubs in binnen- en 
buitenland en bij Oranje. Met de nodige ambitie is 
hij naar Het Friese Haagje gekomen: ‘Ik wil zo 
hoog mogelijk eindigen, onze keepers zo goed 
mogelijk laten presteren en samen het hoogst 

Aan enthousiasme ontbreekt het niet bij de 
voormalig keeper van HFC Haarlem, Fortuna 
Sittard, Roda JC en FC Barcelona. Met een 
twinkeling in zijn ogen vertelt hij dat zelf 
keepen nog altijd het allerleukst is. De keuze 
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schijnwerper op: Siem de Jong

‘Ik heb sc Heerenveen altijd 
een mooie club gevonden’
Vorig seizoen was Siem de Jong het goudhaantje in de knotsgekke 
bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Hij kopte zowel de 3-3 als de 4-3 tegen de 
touwen. In deze rubriek blikt hij onder andere terug op zijn eerste jaar bij sc 
Heerenveen en zijn tijd in de Premier League. Ook vertelt hij welke dingen 
hij misschien anders had moeten doen.

We Play Green met Thorsby
Iedereen kent Siem de Jong als profvoetballer met een 
verleden bij Ajax, PSV, Newcastle United, FC Cincinnati, 
Sydney FC en het Nederlands elftal, maar tegenwoordig 
is hij veel meer dan dat. Hij is actief als ondernemer 
en helpt daarnaast met het opbouwen van de 
stichting ‘We Play Green’. Deze stichting wil 
voetbal combineren met het aanpakken van 
het klimaatprobleem. Toevallig werkt hij 
hierin samen met Morten Thorsby, die tussen 
2014 en 2019 zijn thuiswedstrijden in het Abe 
Lenstra stadion speelde. ‘Morten heeft de 
stichting opgestart en heeft daar gelukkig al 
veel aandacht voor gekregen’, vertelt De Jong. 
‘Via via ben ik met hem in contact gekomen en 
heb ik gezegd dat ik het een mooi initiatief vind 
en dat ik hem zou willen helpen.’ Toch hoeven 
wij Feanfans niet te vrezen dat De Jong te weinig 
aandacht besteedt aan voetbal. ‘Wij als spelers zijn 
er niet heel veel tijd aan kwijt, maar kunnen wel goede 
verhalen vertellen en ons bereik en netwerk gebruiken. 
Zo kunnen we optimaal ingezet worden zonder onze main 
focus, voetbal, te verliezen.’ Met het Heerenveen-gehalte zit het 
zeker goed binnen We Play Green. Ook Maarten de Fockert, die 
tussen 2014 en 2018 onder contract stond bij sc Heerenveen, zet 
zich ervoor in.

sc Heerenveen
Sinds vorige winter draagt Siem de Jong het pompeblêdenshirt. 
‘De club sc Heerenveen sprak mij altijd al aan. Heerenveen hoort 
wat mij betreft niet al te ver onder de topclubs thuis. 

‘Ik heb sc Heerenveen altijd 
een mooie club gevonden’
Vorig seizoen was Siem de Jong het goudhaantje in de knotsgekke 
bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Hij kopte zowel de 3-3 als de 4-3 tegen de 
touwen. In deze rubriek blikt hij onder andere terug op zijn eerste jaar bij sc 
Heerenveen en zijn tijd in de Premier League. Ook vertelt hij welke dingen 

Iedereen kent Siem de Jong als profvoetballer met een 
verleden bij Ajax, PSV, Newcastle United, FC Cincinnati, 
Sydney FC en het Nederlands elftal, maar tegenwoordig 
is hij veel meer dan dat. Hij is actief als ondernemer 
en helpt daarnaast met het opbouwen van de 
stichting ‘We Play Green’. Deze stichting wil 
voetbal combineren met het aanpakken van 
het klimaatprobleem. Toevallig werkt hij 
hierin samen met Morten Thorsby, die tussen 
2014 en 2019 zijn thuiswedstrijden in het Abe 
Lenstra stadion speelde. ‘Morten heeft de 
stichting opgestart en heeft daar gelukkig al 
veel aandacht voor gekregen’, vertelt De Jong. 
‘Via via ben ik met hem in contact gekomen en 
heb ik gezegd dat ik het een mooi initiatief vind 
en dat ik hem zou willen helpen.’ Toch hoeven 
wij Feanfans niet te vrezen dat De Jong te weinig 
aandacht besteedt aan voetbal. ‘Wij als spelers zijn 
er niet heel veel tijd aan kwijt, maar kunnen wel goede 
verhalen vertellen en ons bereik en netwerk gebruiken. 
Zo kunnen we optimaal ingezet worden zonder onze main 
focus, voetbal, te verliezen.’ Met het Heerenveen-gehalte zit het 
zeker goed binnen We Play Green. Ook Maarten de Fockert, die 
tussen 2014 en 2018 onder contract stond bij sc Heerenveen, zet 

Sinds vorige winter draagt Siem de Jong het pompeblêdenshirt. 
‘De club sc Heerenveen sprak mij altijd al aan. Heerenveen hoort 
wat mij betreft niet al te ver onder de topclubs thuis. 
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schijnwerper op: Siem de Jong

‘Ik heb sc Heerenveen altijd 
een mooie club gevonden’

Wetenswaardigheden
Rugnummer 6
Geboortedatum 28 januari 1989
Geboorteplaats Aigle, Zwitserland
Positie Middenvelder
Doelpunten 0 

Zo kende ik de club ook uit het verleden, 
als tegenstander. Het waren altijd lastige 
wedstrijden met Ajax in Heerenveen’, zegt De 
Jong. 

Toch konden er volgens hem dingen beter, het 
afgelopen jaar. ‘Ik denk dat we te wisselvallig 
zijn geweest, maar dat we wel hebben laten 
zien dat we goed kunnen voetballen. Helaas 
waren we hierin niet constant genoeg, daar 

baal ik van’, vertelt De Jong. ‘Dat is iets 
waar we als team veel aan werken. 

We moeten nog stappen maken 
om echt voor de play-offs 

te kunnen spelen. Daar 
willen we uiteindelijk 

naartoe en ik denk dat 
dat mogelijk is.’

Premier League
In 2014 maakte 
Siem de Jong 
de overstap 
naar Newcas-
tle United, uit-

komend in de 
Premier League. 

Veel spelers zien 
het als een droom 

om in die competitie 
te spelen. De Jong had 

in Engeland veel last van 
blessures, maar kijkt po-

sitief terug op zijn verblijf in 

Newcastle. ‘Het was een bijzondere tijd en 
ik ben toch wel trots dat ik bij zo’n club heb 
mogen spelen. Soms denk ik dat ik niet de 
keuze had moeten maken om te vertrekken, 
maar dat is achteraf natuurlijk makkelijk om 
te zeggen. Je zit toch in de Premier League. 
Misschien had ik mezelf daar iets meer tijd 
moeten geven. Maar ja, als je dan voor je ge-
voel niet genoeg speelt of niet echt meer kans 
maakt dan wil je misschien toch naar een an-
dere club om meer minuten te kunnen ma-
ken. Dat blijft een lastige afweging. Ik heb er 
wel echt van genoten dat ik daar heb mogen 
zijn.’

Sterk in grote wedstrijden
De wedstrijd van vandaag is extra bijzonder 
voor De Jong vanwege zijn verleden bij Ajax. 
‘Ik ben opgegroeid met die rivaliteit, dus het 
is voor mij altijd speciaal om tegen Feyenoord 
te spelen. Het is natuurlijk sowieso een grote 
wedstrijd. Ik hoop dat het net zo gaat als 
afgelopen seizoen! Dat waren twee bijzondere 
wedstrijden thuis, in de competitie en in de 
beker. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd, 
maar het is wel een wedstrijd waarbij er vaak 
wat extra’s naar boven komt. Terugkijkend 
op de periode die ik nu bij Heerenveen heb 
gezeten, kunnen we tegen grote teams vaak 
net iets compacter spelen en een goede 
wedstrijd op de mat leggen. Hopelijk is dat 
tegen Feyenoord nu ook zo.’

Pier Schotanus

Wetenswaardigheden
Rugnummer 6
Geboortedatum 28 januari 1989
Geboorteplaats Aigle, Zwitserland
Positie Middenvelder
Doelpunten 0 

Zo kende ik de club ook uit het verleden, 
als tegenstander. Het waren altijd lastige 
wedstrijden met Ajax in Heerenveen’, zegt De 
Jong. 

Toch konden er volgens hem dingen beter, het 
afgelopen jaar. ‘Ik denk dat we te wisselvallig 
zijn geweest, maar dat we wel hebben laten 
zien dat we goed kunnen voetballen. Helaas 
waren we hierin niet constant genoeg, daar 

baal ik van’, vertelt De Jong. ‘Dat is iets 
waar we als team veel aan werken. 

We moeten nog stappen maken 
om echt voor de play-offs 

te kunnen spelen. Daar 
willen we uiteindelijk 

naartoe en ik denk dat 
dat mogelijk is.’

Premier League
In 2014 maakte 
Siem de Jong 
de overstap 
naar Newcas-
tle United, uit-

komend in de 
Premier League. 

Veel spelers zien 
het als een droom 

om in die competitie 
te spelen. De Jong had 

in Engeland veel last van 
blessures, maar kijkt po-

sitief terug op zijn verblijf in 
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Begin dit seizoen trad er binnen de club een verandering op aangaande de functie van hoofd 
jeugdopleiding. Marcel van Buuren werd nieuw aangesteld voor deze functie, maar dat was 
niet alles. Naast zijn komst, werd deze functie namelijk ook opgesplitst. Van Buuren werd 
verantwoordelijk voor de technische kant, waar Eric Boersma verantwoordelijk werd voor de 
zakelijke en organisatorische kant. Met laatstgenoemde hier een interview; over hoe hij bij 
de club terecht kwam, zijn kijkjes in de keuken bij buitenlandse clubs en sportorganisaties 
en welke plannen hij nu wil gaan verwezenlijken.

‘Ik ben eigenlijk altijd al fan geweest van 
Heerenveen’, zo zegt Boersma zelf. ‘Ik kom 
uit Hitzum en zowel mijn ouders als veel van 
mijn vrienden waren ook voor Heerenveen, 

dus zo kom je er zelf ook bij terecht. Toen ik 
voor mijn studie aan de Hanzehogeschool in 
Groningen stage kon lopen bij Heerenveen, 
leek mij dat daarom natuurlijk hartstikke 

De toekomst 

Eric Boersma
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leuk. Dit bleek ik zelfs zo leuk te vinden, dat 
ik vervolgens nog een jaar extra heb stage 
gelopen, zonder dat dit van school hoefde. 
Later kwam er een vacature vrij en daar heb 
ik op gesolliciteerd. Zodoende ben ik hier 
terecht gekomen.’ Het was het begin van 
een, tot nu toe, tien jaar durende loopbaan bij 
Heerenveen, waar Boersma sinds afgelopen 
zomer dus manager van de Academie is.

Manager van de Academie
Door deze verandering houdt Boersma zich 
nu ook met andere dingen bezig. ‘Ik werk 
nu meer op besluitvormingsniveau, waar ik 
eerst meer bezig was met de uitvoering van 
die beslissingen. Dit brengt ook een stuk 
meer verantwoordelijkheid met zich mee.’ 
De belangrijkste taak waar Boersma nu, 
samen met Van Buuren, voor staat is echter 
het uitstippelen van een gedetailleerd plan 
voor de gehele academie. Dit om zo één 
algehele lijn binnen deze academie te hebben 
waardoor meer randvoorwaarden gecreëerd 
kunnen worden om zo veel mogelijk spelers 
aan het eerste elftal te kunnen afleveren. 
Boersma vat dit plan zelf als volgt samen: 
‘Binnen het strategisch plan hebben we drie 
projecten waar we op focussen. Dit zijn het 
voetbaltechnische gedeelte, een topsport 
gedeelte en een performance deel. Het 
voetbaltechnische deel gaat dan meer over 
het voetballen zelf, terwijl performance om 
het fysieke gaat. Het onderdeel topsport gaat 
dan weer bijvoorbeeld over hoe je echt als een 
prof kunt leven, door bijvoorbeeld voeding en 
dergelijke.’

Het samenstellen van dit plan doet Boersma 
echter niet alleen. Naast Van Buuren, met 
wie hij volgens eigen zeggen ‘zeker dagelijks’ 
samenwerkt, betrekt Boersma een groot deel 
van de club in het opstellen van de ideeën. 
‘Trainers en specialisten binnen de academie 

vragen wij dan bijvoorbeeld naar hun mening 
en wat zij ervan vinden. Ook met de marketing 
afdeling spreek je wel. Je wil namelijk straks, 
als de plannen af zijn, ze ook goed en duidelijk 
naar voren kunnen brengen en presenteren. 
Door het intern te delen en het duidelijk 
kunnen presenteren, voorkom je dan ook dat 
als het plan straks af is het ergens in een lade 
verdwijnt waarna er niks meer mee gebeurt. 
Op deze manier houd je het levendig en kun je 
het ook goed aan mensen binnen en buiten de 
club uitleggen. Dit kan dan bijvoorbeeld ook 
weer helpen met het aantrekken van nieuwe 
jeugdspelers.’

Andere Clubs
Een manier om goede ideeën op te doen voor 
de lijn die de academie van Heerenveen wil 
uiteenzetten, is door te kijken naar andere 
clubs. Dit vindt Boersma ook, mede daarom 
heeft hij in de afgelopen jaren vele clubs in 
binnen- en buitenland bezocht. Hieronder 
vallen Champions-League Clubs als Real 
Madrid en Atalanta, ‘kleinere’ buitenlandse 
clubs als Ajax Cape Town en Partizan 
Belgrado, maar ook bijvoorbeeld wielerploeg 
BMC Racing Team. Van allen heeft Boersma 
kunnen leren: ‘Ik ga altijd specifiek met het 
idee ergens naar toe om te kijken wat mij 
opvalt. Dit kan zowel over de hele club als 
specifiek de jeugdopleiding zijn, maar ook op 
de persoon zelf. Hier steek ik dan vaak veel 
van op. Ook leer je dingen over de cultuur. 
Als je een paar dagen in Belgrado mensen 
binnen en buiten de club spreekt, begin je ze 
ook steeds beter te snappen. Dit kan dan ook 
helpen met bijvoorbeeld een Filip Stevanovic 
om te gaan, die daar ook vandaan komt.’

Balder van Uitert



We willen
allemaal live 
voetbal kijkenvoetbal kijken

De Eredivisie kijk je natuurlijk bij KPN. 
Het liefste met je vrienden of familie in 
het stadion, maar natuurlijk ook gewoon 
lekker thuis op de bank. Als hoofdsponsor 
van de Eredivisie bieden wij alle wedstrijden 
uit de Eredivisie en nog veel meer sport 
met ESPN Compleet. Alleen bij KPN. 
Het netwerk van het Nederlandse voetbal.

kpn.com/espn
*Bij KPN Hussel 5,- extra korting op je Internet.

12,99
per maand*



17

Tottenham Hotspur heeft het door de vele corona-
besmettingen moeilijk gehad. Manager Antonio 
Conte vertelt dat hij lang niet genoeg spelers had op 
de training. 'Trainen met twaalf spelers is lastig', zei 
Conte tegen The Daily Mail. 'Als je in een formatie wil 
trainen, heb je minstens twintig spelers nodig. Wij 
hebben moeten trainen met poppen, maar daar ben 
ik mee gestopt. Daarvoor trainden we drie dagen 
niet.' 

Edwin de Graaf was zaterdag not amused over de 
arbitrage tijdens ADO Den Haag-NAC Breda. De 
trainer van de bezoekers zag zijn ploeg met 4-1 
verliezen, maar zette zijn vraagtekens bij twee goals 
van ADO. 'Bij de 2-1 stonden we even te slapen. 
Daarna kregen we een goal tegen waarbij de bal met 
de hand werd binnen geslagen en bij het vierde 
doelpunt was het buitenspel.' De Graaf vroeg na de 
wedstrijd nog opheldering bij scheidsrechter Yannick 
van der Laan, die al leek te weten dat hij fout zat. '"Ja, 
kut hè", zei hij tegen me. Ja, kut, inderdaad. Voor mij 
zeker, maar wat heb ik daar aan?' 

'Ik ben supporter van Feyenoord en heb helemaal 
niks met Ajax. Daar kan ik kort en krachtig over zijn. 
Het is ook niet zo dat ik een hekel aan Ajax heb, maar 
het is niet mijn favoriete club.' Barendrecht-
middenvelder Joey Jongman had na het KNVB-
bekerduel in de Johan Cruijff Arena duidelijk geen 
trek in het ruilen van shirtjes. 

Loting opnieuw, F1 is niets tegenover UEFA. 

Het ging vorige week maandag helemaal mis bij de 
Champions League-loting. Na de blunder met het 
balletje kreeg de UEFA de volle laag op social media. 
Opticien Specsavers maakte zich zorgen om de 
mannen in Nyon en bood ze even later een helpende 
hand. 

Deze loterij werd voor u verzorgd door de 
organisatoren van het CDA-congres. 

Ik had het niet eens raar gevonden als Manchester 
United ineens aan FC Azzemaargeilismagallez uit 
Qatar was geloot. 

Binnenkort online: inderhaast gekochte vliegtickets 
naar Europese voetbalhoofdsteden, tegen bodemp-
rijzen. 

Keeper Jean Fernandes van de Paraguayaanse club 
Cerro Porteño presteerde in de fi nale van de Super 
Copa tegen Olimpia (3-1 verlies) het onmogelijke. 
Nog voordat de aftrap was verricht, kreeg de 26-jarige 
Braziliaan een rode kaart na ingrijpen van de VAR. Hij 
maakte bij aankomst in zijn doel een 'keelsnijdgebaar' 
naar de Olimpia-fans en mocht inrukken zonder ook 
maar een seconde te hebben gespeeld. 

Theo Janssen kwam in zijn spelersloopbaan tot vijf 
interlands. Hij speelde al deze duels, uiteraard, op 
het middenveld. Hoewel; uiteraard? Aad de Mos zag 
ooit een linksback in Janssen en zette hem in de 
derby met NEC tegenover Jeremain Lens. 'Als je 
daar gaat spelen, kun je het Nederlands elftal halen', 
zei hij. De eerste bal, Lens draait open. Ik draai open. 
En toen had hij de voorzet al gegeven. Dat was weg 
interlandcarrière', blikte Janssen bij Studio Voetbal 
terug op het experiment. 

Simon Bijker

Humor
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1 Erwin Mulder 7

22 Xavier Mous 11

23 Jan Bekkema

24 Jaimy Kroesen

Ve
rd

ed
ig
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s

2 Syb van Ottele 1

4 Sven van Beek 14 2

5 Lucas Woudenberg 8 1

13 Rami Kaib 12 1 4

14 Ibrahim Drešević 12 3 1

15 Nick Bakker 9 1 1

25 Paweł Bochniewicz

27 Milan van Ewijk 17 1 4

34 Timo Zaal

M
id

de
nv

el
de

rs

6 Siem de Jong 13 2

10 Tibor Halilović 17 3 1 1

17 Rami Al Hajj 9 1

18 Hamdi Akujobi 3

19 Jan Ras

20 Joey Veerman 17 3 6 1

21 Rodney Kongolo 8 1 1

29 Nicolas Madsen 11 2

30 Stanislav Shopov 1

35 Djenahro Nunumete 1

Aa
nv

al
le

rs

7 Filip Stevanović 13 1 1 2

8 Benjamin Nygren 14 1

9 Henk Veerman 17 7

11 Anthony Musaba 12 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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1 Justin Bijlow 14

21 Ofi r Marciano 3

30 Thijs Jansen

Ve
rd

ed
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s

2 Marcus H. Pedersen 16 4

3 Lutsharel Geertruida 13 1

4 Marcos Senesi 16 1 2 3

15 Tyrell Malacia 17 1 2 2

18 Gernot Trauner 15 1

25 Ramon Hendriks 5 1

32 Denzel Hall

M
id

de
nv

el
de

rs

6 Mark Diemers 1 1

10 Orkun Kökçü 17 1 5 3

16 Francesco Antonucci

17 Fredrik Aursnes 17 1 2 4

20 João Teixeira 1

26 Guus Til 17 9 2 2

28 Jens Toornstra 17 3 1 3

45 Lennard Hartjes

48 Antoni Milambo

Aa
nv

al
le

rs

7 Luis Sinisterra 16 7 3

9 Alireza Jahanbakhsh 15 1 2 1

11 Bryan Linssen 17 10 4 2

14 Reiss Nelson 10 1 2

23 Aliou Baldé 1

24 Naoufal Bannis 2 1

33 Cyriel Dessers 13 4 1

19

Dokkum
Heerenveen
Leeuwarden
Groningen
Emmeloord

Wedstrijdleiding
Scheidsrechter: Manschot

Assistent-scheidsrechters: Brondijk, Kucukerbir
Vierde offi cial: Blank

VAR: Kamphuis
AVAR: Ozinga
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Koud en natgeregend ben ik weer omringd met allemaal lege blauwe stoeltjes. Een tijd lang 
heb ik weer mogen genieten van jullie warme billen die het stadion mochten vullen, maar 
helaas zit ik weer op de reservebank. Te wachten totdat ik door het kabinet weer ingezet 
mag worden.

Een paar columns terug heb ik me al eens 
eerder voorgesteld, maar voor de mensen 
die mij niet meer kennen – of de column 
niet hebben gelezen – doe ik het nog eens. 
Aangenaam, ik ben stoelnummer 88. Je 
favoriete plastic blauwe stoeltje waar jij het 
liefst op zit wanneer je een wedstrijd van sc 
Heerenveen bekijkt. En ja ik weet het, de bank 
thuis is misschien zachter en levert je geen 
houten billen op, maar toch weet ik zeker dat 
het geen competitie voor mij is. Iedereen zit 
het liefst op mijn schoot om de wedstrijden 
van sc Heerenveen te aanschouwen. Het 
was dan ook een eer om jullie de afgelopen 
maanden weer welkom te heten in het Abe 
Lenstra stadion. Zingen, vreugde, gejuich, 
gezucht en natuurlijk ook gemopper. Het 

kwam allemaal weer samen in die negentig 
minuten durende wedstrijden. Oh, wat kon ik 
daar weer van genieten.

De eerste keer dat het weer mocht was een 
waanzinnig gevoel. Ik besefte me toen pas 
hoe erg ik het waardeer dat we op die manier 
van deze geweldige sport mogen genieten. 
Velen zeggen vaak dat je je pas beseft wat je 
mist, als het niet meer hebt. Zelf vond ik het 
eerlijk gezegd altijd een beetje een domme 
uitspraak en dacht ik: ‘Het zal wel.’ Maar 
doordat ik en mijn mede stoeltjes alweer op 
de reservebank zijn gezet, besef ik me nu 
meer dan ooit wat ik de komende tijd moet 
missen: de supporters en de clubliefde in het 
stadion. 

Vrije Rubriek 

Terug op de reservebank



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: 00316 54 33 21 86

Volg, like & tag ons op Instagram

jako.nederland Jako Nederland

TEAMLINE CHALLENGE
VOLOP LEVERBAAR TOT 2024
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Optimist
Toch ben ik optimistisch en blijf ik positief, 
ondanks de vreselijke kou in het stadion. We 
moeten namelijk blijven kijken naar datgene 
wat nog wel kan. Zo mogen topsporters nog 
steeds hun sport beoefenen en kunnen we 
gelukkig met veel liefde naar alle wedstrijden 
op de televisie kijken. Terwijl ik dit tik hoor ik 
alle stoeltjes om mij heen alweer klagen en 
roepen: ‘Dat is niet hetzelfde!’ En ‘Je begrijpt er 
ook weer geen snars van’. En ja, ik begrijp dat 
dit veel minder leuk is dan in het stadion, maar 
wat ik hiermee probeer te zeggen is dat we altijd 
optimistisch moeten blijven. Hoe stom en zwaar 
dat soms ook is. Je moet maar zo denken: het 
kan altijd erger. Zo hadden de wedstrijden ook 
stilgelegd kunnen worden, waardoor je hele 
zondag voetbal kijken en op de bank hangen in 
de put viel. Had je een nieuwe hobby kunnen 
zoeken. Wat tevens ook niet erg is, want dan 
heb je nog wat extra’s om deze lockdown door te 
komen. Zo zie je maar, er is altijd een lichtpunt 
in het donker. Dus blijf relativeren: ‘Oké, ik kan 
niet naar het stadion, maar ik kan nog steeds 
gelukkig op televisie voetbal kijken’.

Dus ook al lijkt alles stom en negatief, in alles 
kan je een positief punt vinden. Zolang we goed 
blijven zoeken naar dat ene positieve puntje 
kunnen we ook de komende periode weer aan 
en hopelijk zien we elkaar dan weer snel in 
het prachtige Abe Lenstra stadion. Want ik 
weet dat jullie mij missen, maar ik mis jullie 
ook. Het voelt alsof we een puzzel aan het 
maken zijn, maar dat er één stukje ontbreekt. 
Het Abe Lenstra stadion is namelijk niet 
compleet zonder haar supporters. Daarom 
hoop ik iedereen in 2022 snel in het stadion 
te zien om de club weer compleet te maken, 
want een incomplete puzzel is niet goed voor 
mijn perfectionisme.

Verder wil ik, stoelnummer 88, iedereen hele 
fi jne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 
wensen! Blijf ook tijdens deze dagen zoeken 
naar het positieve lichtpuntje in al het duister, 
tot in 2022!

Eline van der Wal



Zo werkt het:

Speel mee voor sc Heerenveen en scoor
gegarandeerd 1 van deze 11 toppers

Informatie over meespelen in de VriendenLoterij, prijzen, deelnemersreglement, trekkingsdata, winkans, uitslagen en de actievoorwaarden vind je
op vriendenloterij.nl/voorwaarden. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/12/2016.

VriendenLoterij | Beethovenstraat 200 | 1077 JZ Amsterdam | 088 - 020 1020

3

2

1 Ga naar vriendenloterij.nl/elf

Ga (extra) meespelen in de VriendenLoterij voor
sc Heerenveen en steun de jeugdopleiding.

Zie direct welke van de 11 TOPPERS jij ontvangt.
Een lot kost 14,25 euro per trekking. Er zijn 15 trekkingen per jaar. Opzeggen kan op elk moment.

ADV_ Eredivisie_sc Heerenveen_148x210mm_V5129_01.indd   1ADV_ Eredivisie_sc Heerenveen_148x210mm_V5129_01.indd   1 05/08/2021   15:4205/08/2021   15:42
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Een 11-tal vragen 

Henk van Ettekoven
 
Henk van Ettekoven was in de jaren zeventig en tachtig een graag geziene gast in het Abe Lenstra 
stadion. Henk floot menig wedstrijd van sc Heerenveen en floot eens een kaartrijke derby.

1. Hoe lang heb je gefloten? 
Ik ben in 1973 begonnen en ben gestopt eind 1989 
nadat ik drie keer dispensatie van Leo v.d. Kroft 
had gekregen.

2. Wat waren collega's van toen?
In die tijd waren er enkel grote toppers zoals de 
helaas overleden Charles Corver, Lau van Ravens, 
Frans Derks, voorts Bep Thomas, Gerard Geurds 
en Jan Keizer.

3. Wat zijn je herinneringen aan sc 
Heerenveen?
Natuurlijk Riemer en Annie van der Velde, dat 
waren de mensen waar ik de beste herinneringen 
aan heb en daarnaast de trainers Fritz Korbach 
en Foppe de Haan.

4. Hoe werd je ontvangen bij Heerenveen? 
Altijd op een familiaire manier door de toenmalige 
bestuursleden, want toen had je eigenlijk nog 
geen scheidsrechter-begeleider.

5. Hoe waren de toppers van toen?
Iedere topper zoals Cruijff, van Hanegem, Krol, 
Wim Jansen, Suurbier en Epi Drost hadden allen 
een eigen benadering nodig. Vooral ook omdat 
bijna allen toen over geweldige humor beschikten 
in hun reacties, waarop ik dan weer prachtig kon 
inspelen. 

6. Herinner je nog bijzondere voorvallen bij 
Heerenveen? 
In een wedstrijd van Heerenveen had ik Ben Duijs 
als grensrechter. Hij verstapte zich en kon niet 
meer verder. Nu hadden wij de broer van Ben 
meegenomen vanuit Ede en deze was zelf een 
veelbelovende jonge scheidsrechter. Toen heb ik 
deze broer van de tribune gehaald en hem laten 

vlaggen, wat hij uitstekend heeft gedaan toen. 
Wij kregen allen lof toebedeeld voor het snelle 
handelen en het leiden van de wedstrijd.

7. Je kreeg ooit een compliment van Abe 
Lenstra! 
Ik floot de Noordelijke derby Heerenveen – 
Cambuur en dat was een geweldige happening 
met in totaal mijn record aan negen gele kaarten. 
Na afloop toen wij in de bestuurskamer kwamen 
stond Abe op en zei: ik heb vandaag maar één 
goede man gezien en dat was de scheidsrechter! 

8. Hij overleed toch kort daarna? 
Ik moest voor mijn werk toen op maandag naar 
Amerika en aangekomen in Amerika heb ik mijn 
vrouw gebeld dat ik goed was aangekomen. Zij 
vertelde mij dat Abe Lenstra de zondagavond was 
overleden, dat raakte mij nogal.

9. Wie vind je nu een goede scheidsrechter? 
Makkelie, Gözübüyük, Nijhuis en van de jonge 
garde Jannick van der Laan en misschien Van der 
Eijk en Kooij.

10. Wie is de beste Nederlandse scheidsrechter 
allertijden? 
Eigenlijk zijn dat er twee: Björn Kuipers en 
Charles Corver.

11. De VAR... blij dat je dat niet mee hebt 
gemaakt of had je het een uitdaging en een 
aanvulling gevonden?
Ik zie de VAR als aanvullend en niet zoals nu soms 
leidend. Men moet alleen de “grote” missers aan 
de arbiter melden om eens te gaan kijken, maar 
niet de grijze gevallen aanstippen. 

Eric van den Berg



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
Naam Woonplaats Punten

1 Luthina Bles Scherpenzeel 33

2 Edwin Douma Drachen 28

Jorrit Mulder Wolvega 28

3 Hans Felkers Stiens 27

4 Lukas van der Hoef Oldetrijne 26

TW Plantagie Amersfoort 26

5 Ankie Bijker Lelystad 25

Hielke Felkers Leeuwarden 25

Jorden de Vries Almere 25

6 Bauke Kooi Wolvega 24

Dirk Noteboom Almere 24

7 Goffe Venema Grijpskerk 22

Piet Veurman Heerenveen 22

8 Nynke Leenstra Haarlem 21

Hendrik Bles Scherpenzeel 21

Jente Bijker Lelystad 21

9 Dirk Jan Kuipers Stiens 19

Klaas Oevering Idzega 19

Gerard Zijlstra Heeg 19

10 Herman Fledderus Wolvega 18

Jos Beerda Burgum 18

Joyce Plantagie Amersfoort 18

Amanda Plantagie Amersfoort 18

Susanne Plantagie Amersfoort 18

Maas-Jan Plantagie Amersfoort 18

Sanne de Vries Almere 18

A. Popma Blauwhuis 18

Deana Zwarts Lelystad 18

11 Benjamin Faas Nieuwehorne 16

Gerrit ter Horst Wolvega 16

12 Leon Hoogstad Wezep 15

Quinten de Jong Joure 15

Tieme Bijker Lelystad 15

13 Jappie van Hes Haskerdijken 14

14 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

15 Jordy Miedema Sint Annaparochie 12

Janneke Westerhof-Stada Sneek 12

Yannick van Kammen Feanwalden 12

Rick Hellinga Oosterwolde 12

Boas Fledderus Wolvega 12

Patrick Kempink Feanwalden 12

16 Anneke vd Pol-Hofstee Sneek 11

Lieuwe Corperaal Haskerdijken 11

A. Jetten-Drenth Gorredijk 11

D. Wynia Emmeloord 11

17 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

18 J. de Kleine Dokkum 9

Marijke de Witte Feanwalden 9

Thijs Tjalma Bakhuizen 9

Wietze Postma Munein 9

19 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

20 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

21 Dirk Landman Noordwolde 6

Jildou Landman Noordwolde 6

Johan Veenstra Drachten 6

22 K. vd Hoek Wapenveld 5

Femke Boomstra Roden 5

23 Carla Hovinga Deinum 4

Thijs Werkman Joure 4

24 Albert Thibaudier Heerenveen 3

Leny Mollema-Laagland St. Nicolaasga 3

Dick Zomer Lemmer 3

25 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

26 Atty Ekema Siegerswoude 0

Pieter Stelma Makkinga 0

Wietse Landman Noordwolde 0

Dagwinnaar sc Heerenveen - Sparta: TW Plantagie, Amersfoort 17 punten
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Als trainer van AZ viel het Arne Slot al op dat Gernot Trauner, 
toen nog speler van LASK Linz, een uitstekende voetballer 
was. Ook dit seizoen maakt Trauner indruk als centrale 
verdediger. Opvallend genoeg speelde hij in het verleden op 
heel andere posities.

‘Ja, dat klopt’, lacht Trauner. ‘Het is écht 
waar. Als kind was ik altijd aanvallende 
middenvelder. Dat is door de jaren heen 
veranderd. In mijn eerste twee seizoenen 
als prof speelde ik vooral als verdedigende 
middenvelder.’ Volgens transfermarkt.
nl speelde hij later zelfs een keer als 
linksbuiten, maar dat is niet helemaal 
waar. ‘Ik speelde niet als echte 
linksbuiten, maar meer hangend aan 
de linkerkant. We speelden toen in 
een nieuwe formatie.’ Vrij bijzonder, 
vindt ook Trauner. ‘Vooral als je mij 
vergelijkt met echte buitenspelers, 
die zijn compleet anders. Ik ben niet 
zo’n dribbelaar. Daarom is het ook 
bij één keer gebleven’, vertelt hij 
lachend. 

De beste?
Inmiddels speelt Trauner al jaren als 
centrale verdediger. Hij krijgt veel 
lof voor zijn optredens bij Feyenoord. 
Is de 29-jarige Oostenrijker de beste 
verdediger van de Eredivisie? ‘Het is een 
eer dat je die vraag stelt, maar zo zie ik 
het niet’, zegt Trauner. ‘Wel merk ik dat 
veel mensen te spreken zijn over mijn spel, 
maar er zijn veel andere spelers met enorm 
veel kwaliteit.’ Trauner voelt dat hij een 
completere speler is geworden in Nederland. 

Nader bekeken

Gernot Trauner
Als trainer van AZ viel het Arne Slot al op dat Gernot Trauner, 
toen nog speler van LASK Linz, een uitstekende voetballer 
was. Ook dit seizoen maakt Trauner indruk als centrale 
verdediger. Opvallend genoeg speelde hij in het verleden op 

‘Ja, dat klopt’, lacht Trauner. ‘Het is écht 
waar. Als kind was ik altijd aanvallende 
middenvelder. Dat is door de jaren heen 
veranderd. In mijn eerste twee seizoenen 
als prof speelde ik vooral als verdedigende 
middenvelder.’ Volgens transfermarkt.
nl speelde hij later zelfs een keer als 
linksbuiten, maar dat is niet helemaal 
waar. ‘Ik speelde niet als echte 
linksbuiten, maar meer hangend aan 
de linkerkant. We speelden toen in 
een nieuwe formatie.’ Vrij bijzonder, 
vindt ook Trauner. ‘Vooral als je mij 
vergelijkt met echte buitenspelers, 
die zijn compleet anders. Ik ben niet 
zo’n dribbelaar. Daarom is het ook 
bij één keer gebleven’, vertelt hij 

Inmiddels speelt Trauner al jaren als 
centrale verdediger. Hij krijgt veel 
lof voor zijn optredens bij Feyenoord. 
Is de 29-jarige Oostenrijker de beste 
verdediger van de Eredivisie? ‘Het is een 
eer dat je die vraag stelt, maar zo zie ik 
het niet’, zegt Trauner. ‘Wel merk ik dat 
veel mensen te spreken zijn over mijn spel, 
maar er zijn veel andere spelers met enorm 
veel kwaliteit.’ Trauner voelt dat hij een 
completere speler is geworden in Nederland. 

Gernot Trauner

© Feyenoord Media/ Tom Bode
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‘Onze trainer wil ons heel ander voetbal laten 
spelen dan ik gewend was. We trainen veel op 
balbezit en willen wedstrijden controleren. 
Ik houd van die manier van voetballen en ik 
merk dat ik er beter in word. Nu bouwen we 
op en duurt ons balbezit vaak langer dan een 
minuut. Bij LASK duurde het meestal tussen 
de tien en vijftien seconden.’

sc Heerenveen
Bovendien is Trauner goed op de hoogte van 
sc Heerenveen. ‘Ik weet dat er een paar spe-
lers uit Oostenrijk gespeeld hebben voor 

sc Heerenveen’, vertelt hij. ‘Tho-
mas Prager bijvoorbeeld, ken 

je die? Hij heeft, net als ik, 
ook voor LASK gespeeld, 
dus dat is best toevallig. 
Ook weet ik dat Tobias 
Kainz in de jeugdoplei-
ding van Heerenveen 
zat.’ Eerder dit seizoen 
won Feyenoord met 
3-1 van Heerenveen, 
maar van onderschat-
ting is geen sprake. ‘In 
de kleedkamer hoorde 
ik dat de uitwedstrijd 

tegen Heerenveen al-
tijd een zware wedstrijd 
is. Ik vind het een goed 
team dat verzorgd voet-

bal wil spelen. Het zou 
wel eens een hele leuke 
wedstrijd kunnen worden 

om te zien. We moeten op 
onze hoede zijn. Heerenveen 

heeft bovendien één hele goede 
speler. Hoe heet hij ook alweer, die 

middenvelder? De spits heeft dezelfde 
naam, maar het zijn geen broers toch? 
Veerman! Dat is de naam!’

Feyenoord
Afgelopen zomer kwam Trauner naar 
Feyenoord, wat betekende dat hij voor het 
eerst buiten Oostenrijk ging spelen. Hij had 
eerder al andere aanbiedingen vanuit het 
buitenland gekregen, maar Feyenoord wist 
hem te overtuigen. ‘Ik merkte heel snel dat 
Feyenoord speciaal is. Toen ik hier kwam 
zag ik hoe groot deze club is, hoe groot het 
stadion is, hoeveel fans ze hebben en hoe 
enthousiast deze fans zijn. Zo had ik het 
nog nooit meegemaakt in Oostenrijk. Dat 
maakte het makkelijker om mijn vaderland te 
verlaten.’

Ook voetballend is het anders dan in 
Oostenrijk. Zoals wel meer buitenlandse 
spelers viel het Trauner direct op dat bijna 
elke club hier wil opbouwen. ‘Dat vind ik leuk. 
In Oostenrijk was het soms meer een gevecht 
dan een goede pot voetbal.’

Hype
Eerder dit seizoen werd duidelijk dat Trauner 
altijd speelt met een neuspleister. Hij 
probeerde het ooit toen hij niet helemaal fi t 
was en het beviel hem goed. In interviews 
wordt hij nog altijd gevraagd naar deze 
bijzondere gewoonte. ‘Natuurlijk krijg ik er 
nog vragen over, maar ik denk dat de hype 
een beetje voorbij is’, lacht Trauner. ‘Het was 
trouwens helemaal niet mijn bedoeling dat 
deze hype zou ontstaan. Ik gebruik het en ik 
denk dat het mij een klein beetje helpt, maar 
ik denk niet dat het elke speler helpt om 
bijvoorbeeld veel meer te lopen. Sommige 
spelers tapen hun polsen in, anderen stappen 
altijd eerst met hun rechtervoet het veld op. Ik 
denk dat dat vergelijkbaar is met wat ik doe’, 
besluit Trauner. 

Pier Schotanus
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Ik houd van die manier van voetballen en ik 
merk dat ik er beter in word. Nu bouwen we 
op en duurt ons balbezit vaak langer dan een 
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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 – PEC ZWOLLE  
  

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 – PEC Zwolle moet voor donderdag 20 januari 2022 
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
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

www.bordbusters.nl
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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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