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voor de aftrap

sc Heerenveen - RKC Waalwijk
Goedenavond en wat fijn dat u ook in 2021 it Pompebledsje, hopelijk in goede gezondheid, weer
digitaal door kunt bladeren. In dit programmaboekje alles over de wedstrijd sc Heerenveen
tegen RKC Waalwijk. De ploeg van Johnny Jansen tegen het team van Fred Grim. Vier dagen
geleden kregen we de Limburgse ploeg Fortuna Sittard nog op bezoek en nu is het alweer tijd
om de messen te slijpen tegen het Brabantse RKC Waalwijk. De vraag is natuurlijk: Wie trekt
er vandaag aan het langste eind?

Herstart
De start van dit seizoen was veelbelovend.
Terwijl de voorbereiding onthutsend en
zorgwekkend was verbaasde sc Heerenveen
vriend en vijand door erg veel punten te
pakken. In de eerste drie wedstrijden tegen
de Brabantse en Limburgse ploegen werden
de volle 9 punten gepakt. Willem II, Fortuna
Sittard en VVV Venlo werden stukgespeeld. En
zo is het te hopen dat het begin van 2021 net
zo veelbelovend wordt. Dat RKC Waalwijk een

taaie ploeg is weten de Friezen inmiddels.
Nog geen twee maanden geleden werd het in
Waalwijk 1-1 door een late treffer van Vitalie
Damascan. De wedstrijd die gekenmerkt werd
door een vroege treffer van Henk Veerman,
maar helaas ook door de vele gele kaarten en
een rode prent van Sieben Dewaele.
Alleen tegen Heracles Almelo, AZ, Ajax en
Feyenoord verloren de Friezen. Voor de rest
waren er hele knappe gelijke spelen tegen
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Leiding verkoop,
verlotingsprijzen
Jan Hoekstra
Joke schaap

Vitesse, FC Utrecht en PSV. Daarnaast waren
er een aantal onfortuinlijke gelijke spelen
tegen RKC Waalwijk en ADO Den Haag, maar
laten we vooral de overwinningen scherp op
het vizier hebben. Behalve het schitterende
drieluik in de maand september werd
er bovendien van FC Emmen gewonnen.
Dezelfde Drentse ploeg die over een paar
dagen klaar staat in de Oude Meerdijk in de
1/8 finale van de KNVB-beker. Nog genoeg,
zoniet alles, om voor te strijden in dit hopelijk
sportieve jaar 2021.
De sprookjes van Grim
Fred Grim heeft inmiddels al heel wat
meegemaakt in zijn sportieve leven. Hij
won de Wereldbeker voor clubteams, de
Champions League, de Supercup en binnen
Nederland nog eens 10 prijzen. Hij was lange
tijd de eerste man achter Edwin van der Sar.
De oud-keeper van Ajax en Cambuur staat
na zijn actieve loopbaan als keeper nu al
weer ruim 18 jaar op het trainingsveld om
zijn kennis over te brengen op de volgende
generaties. In Amsterdam en in Rotterdam

maakte hij de meeste meters. Bij Ajax was hij
o.a. keeperstrainer en trainde hij Jong Ajax en
de A1. Bij Sparta was hij bij zijn laatste klus
de assistent van Dick Advocaat en wist hij
directe degradatie te voorkomen. Echter werd
er verloren in de nacompetitie. Het spelen
in de staart van de competitie is Fred niet
vreemd en deze ervaring weet hij goed over
te brengen op zijn groep. Vanaf 2018 staat hij
aan het roer bij de club uit Waalwijk.
De knotsgekke promotiewedstrijd tegen
Go Ahead Eagles staan de RKC-fans nog
messcherp op het netvlies. Er werd met 4-5
gewonnen en hiermee werd een terugkeer
in de Eredivisie een feit. Vorig seizoen was
RKC Waalwijk de eerste club in de historie
van het voetbal die door de uitbraak van een
virus een wedstrijd moest annuleren. Een
paar maanden later kwamen ze opnieuw in
het nieuws doordat de club niet degradeerde
ondanks de grote achterstand op de andere
ploegen. De ploeg in het geel-blauw werd
gered en dat terwijl een ploeg dertig kilometer
verderop met dezelfde clubkleuren de
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www.houtbouwhiemstra.com

www.hummelhaulerwijk.nl

Sponsoren of adverteren bij Aktie ‘67
Een advertentie in It Pompeblêdsje Aktie ’67 verzorgt dit graag voor u.
It Pompeblêdsje heeft u nu in uw handen. Het programmablad
van sc Heerenveen wordt iedere thuiswedstrijd uitgegeven
en heeft een oplage van /- 75.000 exemplaren per seizoen
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op met ons.
Tjeerd Piek: T 0513-625360 M 06-53808296

Of mail naar aktie67@sc-heerenveen.nl

wonden moesten likken. Zowel SC Cambuur
als De Graafschap konden opnieuw beginnen
aan een zwaar seizoen in de Eerste divisie.
SC Cambuur haalde in het bekertoernooi van
dit jaar zijn gram. In de eerste ronde van de
KNVB-beker wonnen de Leeuwarders van de
ploeg uit Waalwijk. De tweede keeper van RKC
Waalwijk kreeg het vertrouwen van de trainer,
maar hij wist niet te voorkomen dat Cambuur
de strafschoppen na 120 minuten beter wist
te benutten. Wie deze tweede keeper was?
Juist. Mike Grim, de zoon van de trainer.
Onderling
De wedstrijd sc Heerenveen tegen RKC
Waalwijk is niet erg veel gespeeld. De
Friezen zijn wel in het voordeel wat betreft
de onderlinge duels. Toch werd er thuis
ook verloren. In 2012 werd het 0-2 door
twee doelpunten van Florian Jozefzoon.
Tegenwoordig voetbalt de rechtsbuiten bij
Rotherham United op het tweede niveau van

Engeland. Het seizoen daarop stond er een
totaal andere score op het bord. Na negentig
minuten was het 5-2. Alfred Finnbogason
scoorde een hattrick, de andere doelpunten
waren van Kenneth Otigba en Hakim Ziyech. De
IJslander Finnbogason voetbalt tegenwoordig
in Duitsland bij FC Augsburg, Ziyech vertoont
zijn kunsten bij Chelsea FC en Otigba maakte
dit jaar een Hongaarse overstap. Hij verruilde
Ferencváros voor Vasas FC. Het lijkt wel een
eeuw geleden.Terugkijken is fijn, maar heeft
vandaag geen enkele zin. Laten we in het hier
en nu hopen op een fantastische wedstrijd
met veel spektakel, talloze doelpunten en
een goed resultaat voor de ploeg van Johnny
Jansen.
Ik wens jullie een fijne en sportieve wedstrijd
toe!
Ronald Belkega

RKC WAALWIJK
ADRES
Akkerlaan 2
5143 ND Waalwijk
STADION
Mandemakers Stadion
(7.508 plaatsen)
TECHNISCHE STAF
Fred Grim
Sander Duits
Jason Oost
Peter den Otter

Hoofdtrainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Keeperstrainer
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schijnwerper op

Siem de Jong
Sinds begin december draagt Siem de Jong het pompeblêden
shirt van sc Heerenveen. Met een oma afkomstig uit Fryslân
en een vader die in It Heitelân geboren is, zou je bijna denken
dat het hem als gegoten moet zitten. Zelf zegt de geboren
Zwitser dat hij altijd een goed gevoel heeft gehad bij de club
uit het Friese Haagje. Toen hij na een verblijf van een jaar
transfervrij bij FC Cincinnati mocht vertrekken, was de keuze om
af te reizen naar het Abe Lenstra stadion dan ook niet moeilijk.
“Het jaar in de VS was apart, ik denk dat ik niemand
uit hoef te leggen waarom. We wilden daarom
ook graag terug naar Nederland en het is
goed om hier te zijn. Toen we eenmaal
besloten hadden om terug te keren, ben
ik na gaan denken over een leuke club.
Je gaat dan natuurlijk ook de ranglijst
af en kijkt naar wat reëel is en bij je
past. Heerenveen toonde als een van
de eersten interesse en bleek ook het
meest serieus. Ze hebben best een
goede eerste seizoenshelft gespeeld
en ik heb prima gesprekken gehad
met Gerry Hamstra, Johnny
Jansen en een aantal spelers.
Heerenveen is een leuke club en
het totaalplaatje sprak me aan.”
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Vertrouwen
Met welke verwachtingen is de aanvallende
middenvelder zelf naar Heerenveen gekomen?
“Ik heb getekend voor anderhalf jaar, voor mij
een mooie periode om goed te spelen. Hoe het
er daarna uitziet, hangt natuurlijk af van het
gevoel en hoe het gaat. Mijn doel is om veel
wedstrijden te spelen, van waarde te zijn voor
het team en plezier te hebben. Ik heb er genoeg vertrouwen in dat dat goed gaat komen.
Ik vind het lastig om verder te kijken dan die
anderhalf jaar. Ik ben hier net, het gaat om nu.”
Siem de Jong was 18 toen hij debuteerde in
Ajax 1. Dat maakt hem met zijn 31 jaar tot
een gelouterde speler. Op de vraag wat
hij meeneemt naar sc Heerenveen
is het antwoord: “Ervaring. Niet
alleen die in het buitenland, maar
zeker ook die in Nederland.
Juist daarom denk ik dat ik
van waarde kan zijn voor het
team. Ik wil voor verbinding
zorgen tussen middenveld en
aanval en het liefst ook goals
maken en assists leveren.
Een van mijn kwaliteiten
is dat ik ervoor kan zorgen
dat het team goed staat. Er
wordt ook van mij verwacht
dat ik ga aansturen, me
ermee bemoei als het
even niet goed staat, als
het bijvoorbeeld niet lukt om

voldoende druk te zetten. Dat is ook een rol
die van nature goed bij me past. En ik voel me
goed, ik ben er klaar voor.”
Trots
Als je voor je 20e debuteert in het profvoetbal
en inmiddels de 30 gepasseerd bent dan is
er voldoende om op terug te kijken. Heeft de
hoofdpersoon van dit artikel ergens spijt van?
“Het begin in Engeland, bij Newcastle United,
was moeilijk. Misschien had ik achteraf meer
geduld moeten hebben en niet gelijk ergens
anders willen spelen.” Terugblikkend kan
ook de vraag gesteld worden waar je trots
op bent. Daar hoeft de nieuwe aanwinst van
sc Heerenveen niet lang over na te denken:
“Op mijn periode bij Ajax. Dat ik bij het eerste
elftal kwam, aanvoerder werd en vier keer
kampioen. De beslissende wedstrijd tegen
FC Twente, met het 30e kampioenschap als
gevolg, is een hoogtepunt.”
Gedurende zijn verblijf in het buitenland is De
Jong het Nederlandse voetbal wel gewoon
blijven volgen. Wat is zijn persoonlijke
indruk? “Er wordt wel eens gezegd dat we in
Nederland te naïef zijn. Maar het is hier vaak
wel leuker om te spelen. We willen veel aan de
bal zijn en het spel maken. Ook vind ik dat we
goed bezig zijn door jonge, talentvolle jongens
de kans te geven.” Met sc Heerenveen wil
Siem de Jong vooral punten pakken. Hopelijk
lukt dat vandaag ook!
Marc Stallinga

Wetenswaardigheden
Rugnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Positie
Doelpunten

6
28 januari 1989
Aigle, Zwitserland
Middenvelder
0
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Een mooie pot voetbal beleven én
het goede doel steunen?
RESERVEER NU HET FOPPE FONDS ARRANGEMENT!
Lijkt het u leuk om met uw medewerkers, relaties, familie en/of vrienden een thuiswedstrijd van sc Heerenveen
te bezoeken en daarmee het goede doel te steunen? Regel dan nu een elftal Foppe Fonds stoelen! Informatie
over het arrangement vindt u op www.foppefonds.nl/sc-heerenveen of informeer via info@foppefonds.nl

17.0230 ADV Foppe Fonds_131x46.indd 1

08-08-17 09:11

Pepsi max ad Heerenveen04-2018 DEF.indd 1

12-04-18 16:39

de gezelligste

Bij Nederlandse gezelligheid hoort leverworst.
En dan kies je natuurlijk voor leverworsten van
Kroon, want die zitten al 150 jaar boordevol
gezelligheid. Lekker op brood, als tussendoortje of
aan een prikkertje op een feestje.
Zoek daarom in het koelvak van uw supermarkt
naar een authentieke Kroon leverworst.

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

info@kroon-vleeswaren.nl

facebook.com/kroonleverworst

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

statistieken per 13-1-2021

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

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE

#
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

W
11
10
9
10
7
8
8
5
5
3
3
4
4
3
3
2
2
0

G
2
4
5
2
7
3
3
5
3
9
8
4
3
3
3
4
3
5

V
2
1
1
3
1
4
4
5
7
3
4
7
8
9
9
9
10
10

Ptn Dv-Dt
35 54-12
34 35-13
32 31-12
32 26-12
28 36-23
27 30-19
27 20-17
20 23-24
18 24-25
18 20-23
17 17-23
16 23-33
15 15-26
12 13-27
12 22-43
10 14-35
9
17-32
5
16-37

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.
2.
3.
5.
7.
8.

Giakoumakis
Danilo
Berghuis
H.Veerman
Tadic
Koopmeiners
Thy
Antony
Traoré
Vloet
Malen

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

#
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

W
15
13
12
11
10
9
9
8
7
6
8
7
6
5
6
5
4
4
2
3

G
1
5
2
3
4
6
5
4
6
8
1
4
5
6
2
4
4
3
5
2

V Ptn Dv-Dt
3 46 58-18
1 44 42-22
5 38 38-28
5 36 35-17
5 34 36-25
4 33 44-23
5 32 24-15
7 28 34-28
6 27 32-34
5 26 29-26
10 25 30-35
8 25 16-24
8 23 33-37
8 21 24-32
11 20 34-35
10 19 30-38
11 16 22-44
12 15 25-48
12 11 19-43
14 11 18-51

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE

(VVV-Venlo)
(FC Twente)
(Feyenoord)
(sc Heerenveen)
(Ajax)
(AZ)
(Sparta R'dam)
(Ajax)
(Ajax)
(Heracles Almelo)
(PSV)

12
11
10
9
8

1.

Mühren

(SC Cambuur)

18

2.

Ómarsson

(Excelsior)

17

3.

Seuntjens

(De Graafschap)

12

4.

Verheydt

(Almere City FC)

Hilterman

(Jong FC Utrecht)

11

6.

Van Hooijdonk

(NAC Breda)

10

7.

Plet

(Telstar)

9
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PROGRAMMA EREDIVISIE

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE

Din 12/1 Vitesse

Vr 15/1

Heracles Almelo
Wo 13/1 PSV

Do 14/1

FC Utrecht
FC Emmen

18.45
21.00

AZ

18.45

Fortuna Sittard

Sparta R'dam

20.00

ADO Den Haag

VVV-Venlo

20.00

Feyenoord

PEC Zwolle

21.00

sc Heerenveen

RKC Waalwijk

18.45

FC Twente

Ajax

20.00

Willem II

FC Groningen

21.00

Zo 17/1

FC Dordrecht

FC Volendam

20.00

Go Ahead Eagles MVV Maastricht

20.00

Roda JC

De Graafschap

20.00

Helmond Sport

FC Den Bosch

20.00

Excelsior

FC Eindhoven

20.00

Jong FC Utrecht Jong Ajax

20.00

Jong AZ

Almere City FC

20.00

NEC

SC Cambuur

12.15

TOP Oss

Telstar

12.15

NAC Breda

20.00

Ma 18/1 Jong PSV
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drive

We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol
kracht en overgave. Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme
voedt ons bloed. Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw
product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie,
gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want samen komen we verder.
Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN

Sponsoren of adverteren bij Aktie ‘67
Een advertentie in FeanFan magazine Aktie ’67
verzorgt dit graag voor u.
Het FeanFan magazine is een magazine voor de
leden van de supportersclub FeanFan en de leden
van de Ondernemers Sociëteit Sportclub
Heerenveen (OSSH). Daarnaast is het blad
los te koop in onder andere de Feansjop van
sc Heerenveen. Het magazine verschijnt
zes keer per jaar. Per nummer worden er
4.750 exemplaren uitgegeven.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op met ons.
Tjeerd Piek: T 0513-625360
M 06-53808296
Of mail naar aktie67@sc-heerenveen.nl

week van

Steven Edelenbos
De 33-jarige krachttrainer van sc Heerenveen traint de selectie in de Henk Heising hal.
De mondige Steven en zijn collega’s spelen al jaren een belangrijke rol in het nagenoeg
blessurevrij houden van de selectie.
Persoonlijk inkijkje
Steven heeft geen profvoetbal gespeeld. “Ik
heb in de D7 en E8 van GVAV in Groningen
gevoetbald. Ik stond overal en nergens. Ik kon
goed rennen, laten we het daar op houden.
Ik heb altijd op duursporten gezeten, ook op
prima hoog niveau. Inzet was belangrijker
dan talent voor mijn sportkeuze.” Vijftien jaar
geleden begon het avontuur. “Er was een dag
voor de jeugd in de turnhal. Ik was een student
met een uitgesproken mening en ik vond dat
ze de oefeningen anders moesten doen. Daar
was Foppe bij en die zei: kom maar eens langs
bij sc Heerenveen. Dat ging wel goed, want ik
ben in mijn studietijd twee keer per week naar
sc Heerenveen gekomen. Daarna heb ik een
baan in Australië genomen als sportcoach.”
Daarna belden Hans Vonk en Foppe of Steven
terug wilde komen.
Resultaten van krachttraining
Zijn mooiste seizoen was onder Dwight
Lodeweges. “We hadden toen een jonge
selectie met talent en een aantal ervaren
krachten.” Uiteindelijk werd de finale van
de play-offs gehaald. “Om dat te kunnen
bewerkstelligen moesten we echt iedereen
gedurende het seizoen fit houden. Dat jaar
speelden we Feyenoord in een volle Kuip van
de mat.” Dit was in zijn tweede jaar. “Al zes
jaar op rij houden we een kleine selectie fit
zonder al te veel blessures, afkloppen! Dat
aantal lage blessures bij ons is ongekend.”
De taak van een krachttrainer komt neer
op drie zaken: “Hoe beweeg je het lichaam,

sprongkracht en snelheid en het laatste is
die blessurepreventie. Onder mijn collega’s
in Nederland staan wij bekend om onze
power output; de sprongkracht en snelheid
ontwikkelen. Vorig jaar haalden we op
dat onderdeel heel hoge scores met onze
middenvelders.” Kopduels zijn de afgelopen
vier jaar met 25 procent omhoog gegaan.
“Wij staan ons mannetje wel.” Tegen RKC
Waalwijk is de voorbereiding heel kort. “Dan
doen wij vooral herstel en herhaling met
korte belasting. In deze periode is yoga heel
belangrijk. De wissels worden wel zwaarder
belast.”
Henk Heising
“De Henk Heising hal vind ik erg prachtig.
In het maakproces heb ik zijn vrouw leren
kennen en zijn familie.” Iedereen die Henk
kent is lyrisch over hem. “Als jij zo’n indruk
hebt achtergelaten op je spelers dat zij
jou dankbaar zijn voor jouw training in ons
vakgebied, dan heb je de toon wel gezet.
Erik Ten Voorde, Johnny Jansen en Jeffrey
Talan hebben met Henk gewerkt en die
zijn ontzettend goed onderlegd in zijn
oefenstof. Dat fenomeen dat trainers veel van
krachttraining weten zie je nergens anders.
Dat komt door de periode van Henk Heising.
Ik heb veel over hem opgezocht en voor mij is
zijn visie helder en door gesprekken met zijn
vrouw heb ik meer geleerd over de details.”
Frank Rietdijk
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De Toekomst

Michiel de Boer
‘Kunnen we ook om een uurtje of vijf afspreken? Ik ben net terug van het stadion en wil er
nog even uit met de kinderen.’ De vraag komt van Michiel de Boer, supporterscoördinator van
sc Heerenveen. Natuurlijk krijgt hij ‘toestemming’ en nog geen vijf minuten later stuurt hij
twee foto’s van lachende kinderen in een bakfiets. De toon is gezet.
‘Ik vind het, juist in deze tijd, lekker om na
mijn werk nog even met de kinderen de deur
uit te gaan. De hele dag videobellen is ook
niet altijd leuk en voor mijn kinderen is er
ook niet zoveel te doen. Win-win dus,’ zegt De
Boer. Duidelijk is in ieder geval al wel dat hij
het beste voor heeft met de jeugd. En laat dit
nu toevallig het onderwerp van gesprek zijn:
de jeugd. ‘Voordat ik supporterscoördinator
werd, heb ik verschillende dingen gedaan
die met jeugd en jongeren te maken hadden.
Oorspronkelijk kom ik uit het onderwijs, waar
ik heb gewerkt in het speciaal basisonderwijs.
Hierna heb ik nog enige tijd in de jeugdzorg
gewerkt. In die tijd ben ik ook benaderd om
binnen de jeugdopleiding de functie van
teammanager op me te nemen en heb ik
Nederlandse les gegeven aan buitenlandse
spelers.
Het is duidelijk: Michiel de Boer heeft veel affiniteit met kinderen en jongeren. De vraag is
dan in hoeverre hij dit terug kan laten komen in
zijn huidige functie als supporterscoördinator.
De Boer: ‘Als club zijn we natuurlijk ook hartstikke geïnteresseerd in de jeugd.
Dat zijn per slot van rekening de supporters van
de toekomst, onze
aankomende seizoenkaarthouders. Het is de
club, en mij,
er dus veel
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aan gelegen om juist hen ‘binnen te hengelen’. Dat klinkt niet zo mooi en veel zakelijker
dan het is, maar we willen er alles aan doen
om de jeugd van nu net zo enthousiast te maken voor onze mooie club als al die andere
mensen die naar het stadion komen. Dan
willen ze blijven komen, dan willen ze wedstrijden zijn, dan zijn ze fan.’ Dat klinkt niet
ingewikkeld, maar het blijkt in de praktijk
toch vaak erg lastig. ‘Klopt,’ zegt De Boer. ‘De
jeugd heeft tegenwoordig veel andere dingen
om uit te kiezen. Daarnaast zijn veel kinderen
en jongeren zijn toch nog afhankelijk van hun
ouders voor wat betreft stadionbezoek. Dat
maakt het soms lastig.’
Bij aanvang van dit seizoen is sc Heerenveen
derhalve gestart met een nieuw project: het
familievak. Een mooi project om kinderen
met hun ouders op een prettige manier een
voetbalwedstrijd te laten beleven. Hoewel dit
speciale vak vanwege de coronarestricties
voor wat betreft stadionbezoek nog niet goed
uit de verf is gekomen, weerhoudt het de club
er niet van om verder in te zetten op een nog
betere beleving van een avondje voetbal voor
het hele gezin. ‘We hebben de afgelopen tijd
de omloop aan de zuidkant van het stadion
aangepakt. Die is heel fraai geworden,’ aldus
de in Kimswerd geboren en getogen supporterscoördinator. ‘Er staan PlayStations voor
de jongere bezoekers en we spelen met plannen voor een pannakooi. Laat het stadion
dus maar weer snel volzitten!’
In de afgelopen kerstvakantie hebben de
E-sporters
van
Heerenveen nog
een
toernooi
voor de jeugd
georganiseerd.
Hoewel
dit

toernooi niet in de speciale gameroom in
het stadion kon plaatsvinden, maar gewoon
vanuit huis, werd het een groot succes. Het
is slechts één van de vele manieren waarop
sc Heerenveen haar toekomstige achterban
probeert te bereiken. ‘We zijn zeker goed op
weg’ zegt Michiel de Boer. ‘Graag zou ik nog
meer in contact zijn en blijven met basis- en
middelbare scholen. Via ons maatschappelijke project ‘Hart voor Heerenveen’ gaan we
hier al werk van maken, maar het kan altijd
meer en beter.’ Uit onderzoek is gebleken dat
de leeftijdscategorie 12-17 jaar het afgelopen
seizoen het minst zijn seizoenkaart heeft verlengd. Dat heeft uiteraard te maken met Corona, maar ook omdat deze groep enigszins
tussen wal en schip belandt. Aan de ene kant
zijn zij vaak nog afhankelijk van hun ouders,
terwijl ze zelf het liefst op Nieuw Noord zouden willen staan. ‘Voor deze groep zou een
speciaal vak als tussenportaal een goede
optie kunnen zijn,’ filosofeert De Boer. ‘Voor
ons is het belangrijk dat die groep naar het
stadion blijft komen en er een geweldige tijd
beleeft.’
‘We willen van een voetbalwedstrijd van
onze club een mooi avondje uit maken.
Een totaalbeleving. Als je naar Duitsland
kijkt, zijn ze daar al heel ver. Dat willen
wij in Heerenveen ook. Het kidsplein, wat
in samenwerking met de Kidsclub wordt
georganiseerd, voorafgaand aan de wedstrijd
is daar al een mooi voorbeeld van,’ zegt de
supporterscoördinator. Om daar afsluitend
aan toe te voegen: ‘We vinden al onze
supporters belangrijk en zullen ze allemaal
op hun eigen manier aanspreken. Daarbij
gaan we de jeugd echt niet vergeten. Zij zijn
onze toekomst.’
Redmer Wijnsma
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Beleef alle wedstrijden
van SC Heerenveen
live met FOX Sports
Voetbal is emotie. En die voel je pas echt als je het live meemaakt.
Het liefste met je vrienden of familie in het stadion maar
tegenwoordig steeds vaker bij jou thuis op de bank. Kijk nu alle
wedstrijden van SC Heerenveen en veel meer sport met het
FOX Sports pakket. Alleen bij KPN. Het netwerk van de Eredivisie.
Ga naar kpn.com/foxsports

99
12 ,
mnd*

* Bij KPN Hussel € 5,00 extra korting op je Internet

Column

Winterstop
En zo zit de winterstop er alweer op. Jammer. Ik ben gek op de winterstop en dit jaar meer
dan ooit. Naast het feit dat het bijna mensonterend is om onder Arctische omstandigheden
op een betonnen tribune in een winderig stadion plaats te nemen, was ik zelfs buiten het
stadion een beetje klaar met het voetbal. Ik heb dat soms. Dan is de lol er wat af. En dat was
nu zeker zo.

Na de even verrassende als veelbelovende
seizoenstart waren de laatste paar wedstrijden
in de wintermaanden teleurstellender dan
gehoopt, in plaats van een geslaagde poging
tot goed voetbal. Deze teleurstelling kwam
door het feit dat we allemaal wisten en
weten dat het zo veel beter kan. En op zulke
momenten komt een winterstop als geroepen.
En dan zul je juist net zien dat de winterstop
nog korter duurt dan de kerstvakantie van
mijn kinderen.
Maar er was genoeg anders te beleven. Er
waren natuurlijk de jaarlijks terugkerende
planningsproblematieken in de vorm van

W&H-vragen rond Kerstmis: waar gaan we
zijn, wat gaan we eten, waarom moeten wij
wéér voor het hoofdgerecht zorgen en wanneer
gaat iedereen nou eindelijk naar huis? Dit jaar
kwamen er, quarantainetechnisch en om het
moeilijk te maken, nog twee vragen bij: wie
beschouwen we als overtallig en hoe gaan we
ze dat vertellen?
Daarnaast was er nog een traditioneel
sportevenement dat wel doorgang vond:
het WK Darts. Voor de echte liefhebber. Met
mijn podcastgenoten van Radio Camataru
heb ik dapper discussies uitgevochten over
het bestaansrecht van dit WK en of het de
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sport zichzelf überhaupt sport mag noemen
of als spel moet worden gecategoriseerd. Ik
vond het een sport. Zij vonden het een spel.
Zij vinden dat ze gelijk hebben. Ik weet dat ik
gelijk heb.

verkleumen op een blauw stuk plastic, kan
het in geen velden of wegen tippen aan de
erbarmelijke grillen van van de totaalbeleving
van een bezoek aan een echte voetbalwedstrijd
in een echt voetbalstadion.

Hoewel er geen dronken Britten, volge
tatoeëerde dartfamilies en vreemd uitgedoste
Nederlanders in de zaal zaten, was het
toch genieten. De sport is laagdrempelig,
voor iedereen te begrijpen, neemt zichzelf
slechts bij vlagen serieus en vrijwel zonder
uitzondering zijn alle potjes spannend. En
hoewel ik goed begrijp en ook wel zie dat
lang niet alle darters een fysiek sportieve
uitstraling hebben, is dat in mentaal opzicht
juist wel het geval. Daarmee is deze ‘nietsport’ een voorbeeld voor veel ‘wel-sporten’.
Als ik alle hierboven genoemde pluspunten
van het darten wegzet tegen het voetbal,
kan ik alleen maar concluderen dat het
voetbal zichzelf voorbij is gelopen en
daarmee juist achter de feiten aanwandelt.
Van veel wedstrijden zijn, hoewel dat niet te
zien is aan de opbrengsten van mijn TOTOvoorspellingen, vooraf de uitslagen al in
te vullen. Tactieken, zoneverdediging en
aanvalspatronen zijn verheven tot exacte
wetenschap. De voetballerij is een op zichzelf
staande wereldeconomie geworden met een
buitenmaatschappelijke politieke agenda.
Voetbal is een marmeren paleis met gouden
geldkranen en ivoren torens. Darts is een
gammele, maar uiterst charmante boomhut.
En toch. En toch... Darts is geen voetbal.
Niets voetbal, behalve voetbal zelf. En juist
dat voetbal mis ik als nooit tevoren. We zijn
al een eeuwigheid onvrijwillig verbannen
uit de stadions. Mijn achterwerk heeft de
innige relatie met mijn kuipstoeltje tijdelijk
verbroken en stilzwijgend ingeruild voor
een gelaten relatie met het hoekje van mijn
bank. En hoewel dat comfortabeler is dan

Soms is voetbal kijken pijn lijden. Dat kan
komen door de omstandigheden, zoals
snijdende wind of stortbuien. Andere
momenten komt het door frustratie over
behaalde resultaten, geleverde prestatie
of valse hoop. Of erger: een combinatie
van al die dingen. Maar het leven van een
voetbalsupporter bestaat voor een overgroot
gedeelte uit lijden, maar dat kan allemaal
gecompenseerd worden met die paar
momenten van euforie en extase. Dat lijden
mis ik niet, die extase des te meer. En daar
sta ik vast niet alleen in.
Ja, ik was helemaal klaar voor de winterstop.
Het voetbal werd steeds slechter en de
punten steeds minder. Maar toch, zelfs na
deze kortste winterstop ooit begint het weer
te kriebelen. Laat het maar weer beginnen.
Een heerlijke voetbalfans is in gang gezet. En
waar gevoetbald wordt, is hoop. Zelfs in deze
donkere dagen. Zelfs in deze tijd.
Redmer Wijnsma
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Scheidsrechter: Van den Kerkhof
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Trap jij het
seizoen af met

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

€ 5.000,€ 100,-

€ 25.000,-

€ 1.000

,-

€ 20,-

€

500,-

Door mee te spelen in de VriendenLoterij kun je sc Heerenveen steunen.
Minstens 40% van je inleg gaat dan naar de maatschappelijke initiatieven van
sc Heerenveen. Met je lot maak je kans op meer dan 100.000 (geld)prijzen.

Zo werkt het:
1

Ga naar vriendenloterij.nl/voetbal of bel GRATIS 0800-1560*

2

Speel mee in de VriendenLoterij voor sc Heerenveen

3

Ontdek binnen 1 minuut welke van de bovenstaande bedragen
jij gegarandeerd ontvangt
*Ma. t/m Vr. van 9.00 tot 21.00 uur en Za. van 10.00 tot 16.00 uur.
Een lot kost 14 euro per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar. Je speelt mee zolang je wilt.

vriendenloterij.nl/voetbal
Deze actie loopt tot tot 22-12-2020, 16.00u. Je ontvangt jouw geldbedrag nadat de inleg voor je lot(en) succesvol is
geïncasseerd. Bekijk de volledige actievoorwaarden op vriendenloterij.nl/voetbal. De vergunning voor de loterij is
afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/123/12/12016.

of scan deze
QR-code

een 11-tal vragen aan

Jelle Broersma
Hi Jelle, je bent inmiddels al enige tijd gestopt
als zanger Jelle-B. Waar hou je je tegenwoordig
mee bezig?
Ik sta voor de klas bij de Burgerschool in Dokkum.
Daarnaast doe ik op school overkoepelend
verschillende projecten met muziek. Zoals het
maken van radio met de leerlingen. Dat zijn wel
echt toffe projecten.
Je passie voor muziek probeer je dus over te
brengen op de leerlingen?
Ik ben altijd muzikant geweest. Dat gaat er ook
zomaar niet uit. Ik probeer die enthousiasme voor
muziek en cultuur over te brengen. Die kennis
gebruik ik in het onderwijs. Ik denk dat het voor
de kids fantastisch is om zo’n meester te hebben,
maar ik denk ook voor de collega’s. Ik probeer de
sfeer er altijd in te houden. Onderwijs is eigenlijk
ook entertainment.
Waarom ben je destijds gestopt als zanger?
Ik heb altijd gezegd dat als ik het minder leuk
begon te vinden, dat ik zou stoppen. Ik vond het
optreden nog steeds tof, maar niet zoals ik dat aan
het begin had. Toen heb ik besloten om te stoppen.
Ik ben tot de dag van vandaag heel blij mee. Ik gun
iedereen wat ik iedereen in het afgelopen jaar heb
meegemaakt. Dat je je leven eens helemaal over de
kop gooit.
Mis je het optreden weleens?
Eigenlijk niet. Ik blijf gewoon muzikant. Ik zing nog
steeds. Alleen nu thuis met mijn kids. Nu maak je
er op een andere manier tijd voor. Dan is het soms
extra leuk om je gitaar erbij te pakken en een stukje
te zingen. Ik schrijf nog steeds liedjes die ik zelf
mooi vond. Het is nu een hobby in plaats van werk.
Wat is je mooiste herinnering als zanger?
De tripjes naar het buitenland vond ik wel heel
speciaal. Zo ben ik in Afghanistan geweest waar ik
mocht spelen voor soldaten. Maar ook in Singapore

voor de Nederlandse hockeysters. Er zijn zoveel
dingen op te noemen. De muziekfeesten op het
plein, daar heb ik ook altijd van genoten.
Op welk liedje ben je het meest trots?
Simpel. Dat vind ik gewoon een leuk liedje. Met een
leuk clipje erbij. Dat symboliseert wel een beetje
hoe ik erin sta. Hard werken, maar niet te moeilijk
doen. Daar ben ik wel trots op. Die heb ik ook
helemaal van begin tot eind alleen gemaakt.
Ben je eigenlijk supporter van sc Heerenveen?
Ik ben geen diehard Heerenveen-fan. Ik ben meer
voetballiefhebber in het algemeen. Maar ik ben wel
supertrots op onze Friese club.
Heb je weleens opgetreden in het Abe Lenstra
stadion?
Dat was altijd fantastisch. Ik heb zelfs nog in
FeanPlaza opgetreden na de zege op Cambuur. Dat
zijn voor mij onvergetelijke momenten.
Wat verwacht je in de tweede seizoenshelft van
sc Heerenveen?
Ik ben echt geen expert. Ik vind dat Heerenveen
voor mijn gevoel altijd wel solide speelt. Het is altijd
wel gedegen Fries voetbal. Ik denk dat ze dat ook in
dit jaar gaan laten zien.
Vandaag staat het thuisduel met RKC Waalwijk op het
programma, wat verwacht je van deze wedstrijd?
Dat moet een makkie worden. Een gure Friese
wedstrijd. Dat zijn ze in Brabant niet gewend. Die
oosterwind die er bij ons waait, daar kunnen ze niet
zo goed tegen.
Er wordt altijd geëindigd met een voorspelling.
Gaat sc Heerenveen een zege boeken?
Ik verwacht een 4-0 overwinning.
Rutger Oosting
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nader bekeken

Finn Stokkers
Als hij op het veld net zo scherp is als tijdens het
interview, dan krijgen we het zwaar vanavond. Finn
Stokkers gaf mij een mooi geschiedenislesje, nota bene
over sc Heerenveen, terwijl ik hem aan de lijn had. Verder
sprak ik met hem over zijn droomdebuut in het betaalde
voetbal, zijn status als clublegende bij Fortuna Sittard en
het huidige seizoen met RKC Waalwijk.
November
‘’Ik kan me nog wel herinneren dat we teleurgesteld van het
veld stapten, omdat we niet hadden gewonnen. Dat zegt
misschien wel veel over de wedstrijd die we gespeeld
hadden’’, aldus Stokkers. Dat de spelers van
RKC in november van het vorige jaar niet
tevreden waren met een puntje, na de
wedstrijd tegen sc Heerenveen, was
terecht. De ploeg uit Waalwijk had
veel meer kansen dan wij, maar
wist slechts één keer te scoren.
Damascan was in de slotfase
van de wedstrijd trefzeker, nadat
Henk Veerman ons in de eerste
helft op voorsprong had gezet.
Na de goal van Veerman werd
RKC sterker en sterker, vooral
toen Heerenveen met tien
man kwam te staan na de rode
kaart van Dewaele. Toch denkt
Stokkers niet dat de wedstrijd
van vandaag er weer zo uit
zal komen te zien. ‘’Ik heb
Heerenveen wel hoog zitten
als team, dus ik denk dat ze
heel veel punten gaan pakken
dit seizoen. Ik denk daarom
ook dat het een hele moeilijke
wedstrijd gaat worden voor ons,
maar we gaan het Heerenveen
zeker niet makkelijk maken.’’
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5 goals
RKC laat dit seizoen als team knappe dingen
zien, door met mooi voetbal langzaam maar
zeker afstand te nemen van de degradatiezone.
Stokkers is als topscorer van de ploeg
belangrijk geweest en heeft al een klein
persoonlijk doel behaald. Toen het op een
gegeven moment lekker begon te lopen, had hij
zichzelf voorgenomen om minstens vijf goals te
maken voor de winterstop. ‘’Dat is me gelukt,
dus ik hoop het scoren ook na de winterstop
weer op te pakken. Je probeert natuurlijk altijd
goals te maken, want dat levert uiteindelijk de
overwinning op.’’ Dat is precies waar het voor
een club als RKC om gaat: wedstrijden winnen
en handhaven. Tot nu toe lukt dat aardig.
Geschiedenisles met Stokkers
Als we terug in de tijd gaan, zien we
dat Stokkers een droomdebuut
in het betaald voetbal
beleefde. Het is 26 oktober
2013 als Finn Stokkers
scoort namens Sparta,
nadat hij drie minuten
eerder het veld in was
gekomen. ‘’Kan eigenlijk
niet beter’’, sprak de
destijds pas 17-jarige
doelpuntenmaker
na
afloop.
Met
Sparta
promoveerde hij later
bijna naar de eredivisie,
terwijl ze in de onderste
regionen van de JupilerLeague waren geëindigd.
Een ticket voor de playoffs, dat eerder dat seizoen
al was behaald, gaf alsnog
een kans op promotie naar
de eredivisie. ‘’Toen gingen
we de nacompetitie in zonder
enige hoop of verwachtingen.’’

Toch lukte het Sparta om FC Eindhoven en het
sterke NEC uit te schakelen. ‘’Toen kwamen
we in de finale tegen Dordrecht, maar die
verloren we helaas. Het was wel raar om
bijna de eredivisie in te gaan, als je maar als
16e eindigt in de Jupiler League.’’ Dat was het
moment waarop het geschiedenislesje van
meneer Stokkers kon beginnen. ‘’Ik kan me
herinneren dat Heerenveen ook zoiets deed,
ooit.’’ Hier stond mij inderdaad iets van bij,
maar helemaal helder voor de geest had ik het
niet. Heerenveen is inderdaad, in 1990 (voor
mijn tijd), de nacompetitie ingegaan, terwijl
het als 16e was geëindigd in de Eerste divisie.
‘’Toen zijn ze gepromoveerd. Daar werden wij in
die tijd wel een beetje mee vergeleken, volgens
mij.’’ Als u dat nog niet wist, weet u het nu,
beste Feanfan.
Clublegende
Na zijn periode bij Sparta, tekende Stokkers
een contract bij Fortuna Sittard. Hier beleefde
hij een fantastische tijd en is hij volgens
sommigen uitgegroeid tot een clublegende.
Stokkers vindt het moeilijk om dat laatste te
bevestigen, maar geeft wel toe dat hij geliefd
is in Sittard. ‘’Uiteindelijk ben ik wel degene die
ze letterlijk naar de eredivisie heeft geschoten,
met die goal. Ik heb daar 2,5 jaar gezeten en dat
zijn hele goede jaren geweest. Ik vond het ook
erg jammer toen ik daar wegging, maar soms
lopen dingen gewoon zo en is het niet anders.’’
Stokkers verliet Fortuna en ging voor NAC
Breda spelen. Als speler van die club, was hij
in de voorbereiding op dit seizoen nog trefzeker
tegen Heerenveen. We zijn dus gewaarschuwd;
aan de mannen van Johnny Jansen de taak om
hem niet nog een keer te laten scoren.
Pier Schotanus
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Intern

Edward Jousma
Michiel heeft jullie het nodige verteld over onze actie Hart voor Heerenveen van afgelopen december.
Heel kort nog even. Het is een bijzonder project om dit met een aantal collega’s te doen en je merkt
echt dat sc Heerenveen voor velen een belangrijke rol speelt in zijn of haar leven. Het stadionbezoek
en sc Heerenveen zelf worden nu echt gemist. Ja, en wij missen jullie ook! Ja, dat meen ik oprecht. Er
is niets aan een stadion zonder publiek. Laten we hopen op betere tijden, maar het doet ons in ieder
geval goed dat wij “iets” voor onze fans konden doen die het moeilijk hadden.
In mijn laatste bijdrage heb ik jullie verteld dat
wij omloop Zuid met onze cateraar Blaauw en
FeanFan aan het verfraaien zijn. We zijn inmiddels
in de eindfase aanbeland en het is ontzettend
jammer dat jullie het eindresultaat niet kunnen
zien. Zuid doet nu écht mee. Alles zit opnieuw in
de verf, de raamfolies zijn inmiddels geplaatst,
de nieuwe sfeerverlichting heeft proefgedraaid.
Er hangt nu nog meer dan ooit een gezellige
voetbalsfeer en het is prachtig geworden. Via
deze weg wil ik FeanFan en Blaauw nogmaals
ontzettend bedanken voor hun bijdrage hierin en
ik denk dat dit een mooi voorbeeld is om samen
iets unieks neer te zetten. Binnenkort volgt nog
een officiële opening en dan nemen wij jullie in
beeld en geluid mee. Ik ben zeer benieuwd wat
jullie ervan vinden!
Naast het verfraaien van omloop Zuid hebben wij
nu het plan opgevat om de naamplaatjes te laten
monteren door onze partner TAS. Naast de Wall
of Fean hebben de gouden seizoenkaarthouders
de mogelijkheid om een naamplaatje op hun
stoel te krijgen. De houder op de stoel wordt
nu gemonteerd en het naamplaatje zelf komt
op de stoel nadat wij weer wedstrijden zonder
beperkingen mogen organiseren.
Verder proberen wij steeds meer de verbinding
tussen onze partnergroep en jullie te creëren. De
borrelbox is daar een mooi voorbeeld van. Onze
partners stellen de box samen en de boxen vinden
gretig aftrek bij jullie. Heeft u al een geprobeerd?

Het is absoluut een aanrader. Ook de AdFean
kalender in december jongstleden als alternatief
voor de kerstmarkt is een goed voorbeeld om
onze partners in contact te brengen met jullie.
Het mes snijdt hierbij aan beide kanten. De fan
heeft een voordeel, maar ook de partners - welke
het in deze tijd het ook moeilijk hebben - geeft dit
een extraatje. We moeten toch samen door deze
periode heen.
Naast tastbare zaken ben je in deze tijd meer
dan ooit met beleidsmatige zaken bezig. Het
gaat hierbij onder andere om het ontwikkelen
van standaardrapportages en de voorbereidingen
voor de seizoenkaart campagne. Het zijn
standaardzaken waar we al mee bezig zijn. Zoals
u leest staan wij niet stil, maar alles is natuurlijk
wel anders. Wij regelen zaken voor jullie, alleen
jullie zijn er niet. Dit voelt niet alleen anders,
maar het is ook anders. Ongetwijfeld moeten
we nog geduld hebben maar het jeukt wel en wij
kijken er naar uit wanneer we weer echt “los”
kunnen. Tot snel. Stay safe!
Edward Jousma
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VOETBAL IS
ONZE PASSIE
HET RECHT
IS ONS VAK
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Trotse hoofdsponsor sc Heerenveen

Bedankt voor
jullie support, we
kijken uit naar een
sportief 2021!
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VOLOP VACATURES IN DE

techniek, bouw, schoonmaak,
horeca, productie en zorg

BUITENPOST • HEERENVEEN • LEEUWARDEN • WOLVEGA

WWW.WERKTIJD.NL

Atalanta
1010| |8472
CAWolvega
Wolvega
Atalanta
8472 CA
Tel +31
561-692800
wolvega@valk.nl
Tel +31
561-692800 ||wolvega@valk.nl

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

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

www.bordbusters.nl

Wij helpen u graag!

Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl

Grasmaaiers - Kettingzagen - Heggenscharen - Bladblazers - Bosmaaiers - Hogedrukreinigers
Diervoeders - Gereedschap - Doe-het-zelf materialen - Afrastering - Werkschoenen - Kleding

HOOFDSPONSOR

PARTNERS

BELOFTEN

CO-SPONSORS

