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sc Heerenveen – PSV
Goedemiddag en een digitaal welkom bij de
wedstrijd tussen sc Heerenveen en PSV.
Op het veld staan straks twee teams die beide
vorige week hun thuiswedstrijden in winst
wisten om te zetten.

Met kunst- en vliegwerk, hulp van paal en lat en
een voortreffelijke keepende Mous, bleef een
tegentreffer uit. Willem II kwam in de tweede
helft op voorsprong dankzij Nunnely. Nog geen
zeven minuten later stond het echter 2-1 voor
sc Heerenveen. Eerst wist linksbuiten Stefanovic

Het door blessures geteisterde PSV wist, met
voor het eerst tien buitenlanders in de basis,
Vitesse met een 2-0 nederlaag huiswaarts te
doen keren. De doelpunten kwamen op naam
van de Fransman Sangaré en de Portugees
Bruma, de laatste na een prachtige aanval over
rechts.

met rechts de verre hoek te vinden en even later
kopte Bakker uit een hoekschop binnen. Door de
overwinning begint sc Heerenveen de veertiende
speelronde als nummer 10.

sc Heerenveen speelde afgelopen zondagmiddag
thuis tegen Willem II. De ploeg van Johnny Jansen
moest na zo’n kwart wedstrijd met tien man
verder, nadat Musaba het veld was uitgestuurd.

Historie
sc Heerenveen en PSV troffen elkaar 28 keer
op het hoogste niveau in Nederland. Daarvan
wisten de Friezen zeven keer als winnaar het
veld te verlaten. Waar het eerste treffen, in
1990, in een 3-0 zege voor de Brabantse ploeg
zou eindigen, verloor sc Heerenveen de laatste
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Wedstrijdsponsoren

Wedstrijdsponsoren 21/22
Eisma Media Groep

Leeuwarden - Doetinchem

Budget Mobiel
sc Heerenveen Werkt
Colofon

(De netto opbrengst komt
ten goede aan de opleiding
van jeugdspelers bij
Sportclub Heerenveen)
Uitgave
Aktie ‘67
Acquisitie
Rikus de Vries
Ab Nijholt
Tjeerd Piek
Atze Vermaning
Bert Veenstra
Jos Boelhouwer
Redactie
Simon Bijker		
Gea de Jong		
Palle Mulder		
Bert Veenstra		
Frank Rietdijk		
Marc Stallinga
Ronald Belkega
Eric v/d Berg
Eline van der Wal
Pier Sije Schotanus 		
Rutger Oosting
Annabeth de Jong 		
Susan van Dijk		
Iris van Dijk		
Lieuwe Wiegersma		
Balder van Uitert		
Wouter Buist
Eindredactie
Annabeth de Jong - 06-57053846
itpompebledsje.eindredactie@gmail.com
Ontwerp lay-out
Grafische Groep Van der Eems
Drukwerk en opmaak
Van der Eems Heerenveen
Komeet 4, 8448 CG Heerenveen
Tel. 0513-646666
www.vandereems.nl
Foto’s
FPH
Verspreiding en verkoop
Medewerkers Aktie ‘67
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Leiding verkoop,
verlotingsprijzen
Jan Hoekstra
Joke schaap

zeven ontmoetingen niet van de Nederlandse
topclub.

deed een andere Scandinaviër, Rommedahl,
namens PSV wat terug.

Voor de meest memorabele wedstrijd tussen
beide ploegen moeten we zo’n 23 jaar terug.
Op 1 december 1998 troffen de ploegen van
respectievelijk Foppe de Haan en wijlen Bobby
Robson elkaar. Onder leiding van arbiter
Luinge ontwikkelde zich een spectaculaire
wedstrijd. PSV kwam door doelpunten van Nilis,
Khokhlov en Iwan, één minuut na rust, op een
0-3 voorsprong. Voor sommige mensen was
dat het teken om het stadion te verlaten. Zij
zullen ’s avonds, toen ze op de televisie keken,
raar hebben opgekeken, want sc Heerenveen
speelde na dat doelpunt vol op de aanval. Via
goals van De Visser, Talan en Samardzic sleepte
sc Heerenveen alsnog een gelijkspel uit het vuur.

De laatste nederlaag van sc Heerenveen tegen
PSV in het Friese Haagje is inmiddels alweer
tien jaar geleden.

Voor de grootste overwinning van sc Heerenveen
gaan we terug naar het jaar 2001. sc Heerenveen
was gretiger en toonde zich op alle fronten
sterker dan het zwalkende PSV. Drie van de
vier Friese treffers waren van Scandinavische
makelij. Allbäck, Denneboom, Jensen en
Nurmela waren trefzeker. Bij een 2-0 voorsprong

Net voor de kerst van 2011 wist PSV van sc
Heerenveen geen spaander heel te laten. sc
Heerenveen, dat speelde met onder andere de
latere internationals Dost, Janmaat en Narsingh,
kwam op achterstand door Toivonen, gevolgd
door twee treffers van Matavz en wederom
Toivonen binnen 4 minuten. Als net na rust ook
Wijnaldum en Marcelo voor PSV weten te scoren
is het pleit beslecht. Van La Parra maakt de
eretreffer voor sc Heerenveen: 1-5
Vorig seizoen, de dag nadat Sinterklaas
Nederland alweer had verlaten, ontmoetten
beide ploegen elkaar ook in het Abe Lenstra
Stadion.
Nadat sc Heerenveen, dat voor eigen doel
verdedigde, er via pijlsnelle counters uitkwam,
maar niet doeltreffend wist af te ronden, was

De laatste head to head
Za
Za
Zo
Za
Zo

22-8-2015
1-10-2016
10-9-2017
16-2-2019
6-12-2020

sc Heerenveen - PSV		
sc Heerenveen - PSV		
sc Heerenveen - PSV		
sc Heerenveen - PSV		
sc Heerenveen - PSV		

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

Zo
Za
Za
Zo
Zo

22-1-2017
17-2-2018
24-11-2018
24-11-2019
2-5-2021

PSV - sc Heerenveen		
PSV - sc Heerenveen		
PSV - sc Heerenveen		
PSV - sc Heerenveen		
PSV - sc Heerenveen		

4-3
2-2
3-0
2-1
2-2
5
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Tsjerkebourren 32, Twijzel, 0511 - 54 29 00

www.houtbouwhiemstra.com

Meer info: www.hummelhaulerwijk.nl

het de Duitse wereldkampioen Götze, die de bal
over keeper Mulder chipte en PSV op voorsprong
zette. Toch had sc Heerenveen in de eerste helft
een paar uitstekende kansen, maar werd er met
0-1 de kleedkamer opgezocht voor de thee.
In de tweede helft leek sc Heerenveen wat
hoger te staan, en het was Joey Veerman die
naamgenoot Henk door het centrum van de
verdediging richting het Eindhovense doel
stuurde: 1-1.
Als een kwartier voor tijd Van Bergen zijn eerste
van het seizoen maakt, lijkt een verrassing in de
lucht te hangen.
In blessuretijd lijkt Joey Veerman de wedstrijd
in het slot te gooien, echter zijn schot vanaf vijf
meter van het doel van PSV wordt geblokt. In de
daaropvolgende aanval gaat bij sc Heerenveen
werkelijk alles verkeerd, zodat invaller Piroe van
PSV zo vrij als een vogeltje de 2-2 binnen kan
tikken.

Scorend vermogen
Beide clubs hebben twintig doelpunten tegen
in de competitie. Het probleem ligt dus bij
sc Heerenveen in de productie, aangezien
sc Heerenveen nog niet eens de helft heeft
gescoord van het aantal dat PSV in het netje wist
te leggen, 16 om 33.
Rechtsbuiten Musaba zal worden gemist,
vanwege de dubbele geel kaart van vorige
week, wat automatisch een schorsing voor de
eerstvolgende wedstrijd betekent.
PSV is verwikkeld in een spannende strijd
met Feyenoord en Ajax om de koppositie. sc
Heerenveen zal moeten zorgen dat het het vizier
kan blijven richten op plekken boven hen in
plaats van naar beneden.
Kan sc Heerenveen, net als de laatste zeven
seizoenen, thuis ongeslagen blijven tegen
titelkandidaat PSV?
Ik wens u een bijzonder plezierige, fijne en
bovenal sportieve wedstrijd toe.

Palle Mulder

PSV
ADRES
Frederiklaan 10A
5616 NH Eindhoven
STADION
Philips Stadion
(35.000)
TECHNISCHE STAF
Roger Schmidt
Hoofdtrainer
Jörn Wolf
Assistent-trainer
Raimond van der Gouw Keeperstrainer
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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 15-11-2021

Programma standen
EREDIVISIE

Team
1. Ajax
2. PSV
3. Feyenoord
4. FC Utrecht
5. Vitesse
6. FC Twente
7. SC Cambuur
8. NEC
9. Willem II
10. Heerenveen
11. Go Ahead
12. AZ
13. Heracles
14. FC Groningen
15. RKC Waalwijk
16. Sparta R'dam
17. Fortuna Sit.
18. PEC Zwolle

#
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
13
13
13
12
13

W
9
10
9
7
7
6
7
5
5
5
5
5
4
3
2
2
2
1

G
3
0
1
2
1
3
0
4
3
2
2
1
2
5
5
4
3
1

V
1
3
2
4
5
4
6
4
5
6
6
6
6
5
6
7
7
11

Ptn Dv-Dt
30
42- 2
30 33-20
28 31-13
23 28-16
22 14-21
21 20-18
21 23-27
19 17-19
18 16-22
17 16-20
17 17-23
16 23-19
14 14-17
14 12-19
11 14-22
10 11-20
9 14-28
4
7-26

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.

Haller

(Ajax)

2. 		Linssen

(Feyenoord)

Til

(Feyenoord)

D.de Wit

(AZ)

4.

Ngonge

(FC Groningen)

Ramselaar

(FC Utrecht)

Seuntjens

(Fortuna Sittard)

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE

Team
1. FC Volendam
2. Excelsior
3. FC Emmen
4. Graafschap
5. Jong Ajax
6. ADO -6 +
7. FC Eindhoven
8. FC Den Bosch
9. Roda JC
10. MVV Maastr.
11. Jong AZ
12. NAC Breda
13. Jong PSV
14. Jong Utrecht
15. VVV-Venlo
16. Telstar
17. Helmond Sp.
18. Almere City
19. TOP Oss
20. FC Dordrecht

#
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

W
10
10
9
9
9
10
8
8
6
7
6
5
5
5
6
4
4
3
3
2

G
5
2
3
3
2
2
2
1
4
0
3
5
4
4
1
5
3
4
3
4

V
1
4
4
4
5
4
6
7
5
8
7
6
7
7
9
7
9
9
10
10

Ptn
35
32
30
30
29
26
26
25
22
21
21
20
19
19
19
17
15
13
12
10

Dv-Dt
40-22
41-23
24-13
27-17
39-29
32-19
31-24
20-23
28-22
18-33
14-16
24-22
23-25
20-24
17-22
19-34
15-27
28-36
17-28
18-36

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
9
8

1.
2.
3.
4.

7.
6

Dallinga
Mühren
Verheydt
Kuijpers
De Waal
Seuntjens
Van Landschoot
Van Mieghem
Van der Sande
Hilterman

(Excelsior)
(FC Volendam)
(ADO Den Haag)
(FC Den Bosch)
(Jong Ajax)
(NAC Breda)
Helmond Sport
(FC Volendam)
(FC Eindhoven)
(FC Emmen)

20
15
10

9
8

PROGRAMMA EREDIVISIE

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE

Vr 26/11 NEC - SC Cambuur

Vr 26/11

Za 27/11 Fortuna Sittard - FC Groningen

20.00 uur
18.45 uur

MVV Maastricht - Jong PSV

20.00 uur

Roda JC - VVV-Venlo

20.00 uur

FC Volendam - FC Den Bosch

20.00 uur

FC Eindhoven - Jong AZ

20.00 uur

PEC Zwolle - RKC Waalwijk

20.00 uur

Willem II - Go Ahead Eagles

21.00 uur

ADO Den Haag - FC Dordrecht

20.00 uur

12.15 uur

Excelsior - Jong FC Utrecht

20.00 uur

14.30 uur

De Graafschap - Jong Ajax

20.00 uur

14.30 uur

TOP Oss - Telstar		

20.00 uur

Zo 28/11 Sparta R'dam - Ajax
FC Twente - Feyenoord
FC Utrecht - Heracles Almelo
sc Heerenveen - PSV

16.45 uur

Vitesse - AZ		

20.00 uur

Za 27/11 NAC Breda - Helmond Sport

16.30 uur

Ma 29/11 MVV Maastricht - Roda JC

13.00 uur

FC Emmen - Almere City FC

20.00 uur
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VOLOP VACATURES IN DE

techniek, bouw, schoonmaak,
horeca, productie en zorg

BUITENPOST • HEERENVEEN • LEEUWARDEN • WOLVEGA

WWW.WERKTIJD.NL
VAN DER WAL TRANSPORT B.V.
HEERENVEEN

KIPPER, CONTAINER & WALKINGFLOOR TRANSPORT
LEEUWARDERSTRAATWEG 123 HEERENVEEN
INFO@VDWALTRANSPORT.NL
0513 67 20 20

De week van

Jeffrey Talan
Waar Jeffrey Talan de afgelopen jaren assistent-trainer
was, is hij met ingang van het huidige seizoen actief als
transitiecoach. Kort gezegd betekent dit dat hij rondom
de eerste selectie werkt met de talenten en wissels. Door
persoonlijke aandacht worden deze spelers geholpen bij
hun ontwikkeling en worden er momenten gecreëerd om
aansluiting bij die eerste selectie mogelijk te maken.
Dat voetbal centraal staat in de week van
Jeffrey Talan zal geen verrassing zijn.
Gevraagd naar zijn nieuwe functie zegt hij er
zelf het volgende over: ’Ik mag een brug zijn
tussen O21, de wissels en de spelers van de
eerste selectie.’ Het antwoord geeft eens
temeer aan dat de voormalig rechtsbuiten
dienstbaar is ten opzichte van spelers en club.
‘Het fenomeen transitiecoach is in Nederland
nog niet (heel) bekend, maar in Denemarken
bijvoorbeeld werken alle clubs ermee. In feite
verschilt mijn rol richting de jongens ook
niet veel in vergelijking mijn eerdere functie
van assistent-trainer. Ook toen pakte ik dat
contact al vaak op.’
Talan geeft aan dat hij nog steeds betrokken
is bij de trainingen en daarin vooral bezig
is met trainingsvormen. Het grote verschil
met zijn eerdere functie schuilt met name
in de individuele aanpak. ‘Rondom de vrije
momenten voor en na een training houd ik
me bezig met de aanvallers. We wijzen hen op
hun sterke punten en geven ook aan waar ze
zich nog kunnen verbeteren. Dat doen we op
basis van input die we vanuit de staf krijgen,
maar spelers komen ook zelf met initiatieven.
In feite werk ik nu dus ook weer samen met
de staf, zeker omdat er afstemming richting
de academie moet plaatsvinden.’

Pareltjes
Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen
PSV is de transitiecoach samen met Ronnie
Pander en Menno van Dam verantwoordelijk
voor de extra trainingen met O21 op
donderdagmiddag. Op maandag wordt er met
de wisselspelers gespeeld tegen Almere City
FC en ook dat doet Talan samen met Pander
en Van Dam. ‘Tussendoor is er dan ook nog
ruimte voor trainingen met onze aanvallers,
dat zijn met name techniektrainingen.’
Vanuit zijn huidige functie kan Talan natuurlijk
als geen ander iets zinnigs zeggen over
aanstormende talenten, noem het ”pareltjes”.
De namen van Timo Zaal, Filip Stevanović en
Arjen van der Heide passeren vervolgens de
revue. Alle drie hebben ze al hun speelminuten
in het eerste elftal gemaakt. ‘Natuurlijk is dat
mooi’, aldus Talan. ‘Maar je debuut maken
is één, het gaat er ook om hoe je carrière er
vervolgens uitziet.’
Marc Stallinga
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schijnwerper op

Xavier Mous

Van reserve naar vaste
waarde voor het team
Hij kwam als reserve, maar door een ongelukkige blessure van
doelman Erwin Mulder moet Xavier Mous er opeens staan. De
26-jarige goalie is na een wisselvallige periode in Zwolle daar
waar hij behoort te zijn: de basiself. Zijn rol als “back-up” is
vervangen door “dé waardige concurrent van Mulder”. In
deze editie gaat de schijnwerper op de route die Mous heeft
afgelegd, de ontbreking van supporters en zijn verleden in
Leeuwarden.
Toen Xavier tien jaar oud was, nam Ajax hem onder de
hoede. In Amsterdam ontwikkelde hij zich tot een prima
stopper, maar een debuut voor Ajax 1 bleef op zich wachten.
De keeper werd verhuurd aan Oss, waarna er na een goed
seizoen werd besloten om hem officieel over te nemen. Een
doorbraak wilde Mous het niet noemen, maar in Brabant
begon zijn carrière toch behoorlijk te draaien...
Keuze voor Heerenveen
Het doel is duidelijk: zich op een zo hoog mogelijk podium
bewijzen als waardige doelman. ‘Dat dit bij zo’n mooie club als
Heerenveen kan is extra mooi.’ De gesprekken tussen de club en
de geboren Haarlemmer verliepen soepel en er werd een reële
kans toegezegd op een mogelijke basisplaats. Die “reële kans”
wordt met beide handen aangepakt, want de stemming rondom
Mous is zeer goed gestemd. ‘Ik krijg veel positieve reacties, dat
is natuurlijk altijd een lekker gevoel. Ik wil mij bewijzen en eerste
keeper blijven, ook nadat Erwin is teruggekeerd.’ Uiteraard is
Mulder - die onder andere onder de lat stond in Rotterdam en
Swansea - niet de minste om naast je te hebben als concurrent.
Op de vraag of er punten zijn waarbij Mous kan leren van deze
ervaren doelman, is hij uitgesproken: ‘Natuurlijk kom ik zelf ook
niet net pas om de hoek kijken en elke keeper heeft zijn eigen
stijl. Daardoor leer je van iedere collega of keeperstrainer altijd
wel wat nieuws, zo word je uiteindelijk wel beter in dat wat je
doet.’
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Verleden in Leeuwarden
Het seizoen 2018-2019 kende de omgekeerde
wereld als het gaat om de club waar Mous
dienstbaar was. Het was namelijk niet
Heerenveen, maar Leeuwarden waar hij
onder de lat stond. Hierin is de doelman
niet de enige, want ook ex-superfriezen
Reza Ghoochannejhad, spits Henny Meijer
en linksbuiten Koko Hoekstra maakten
bijvoorbeeld de switch. Hoekstra wist zelfs voor
heel noordelijk Nederland uit te komen, want
het toenmalige Zwolle en rivaal Groningen
kwamen ook aan bod.
‘Ik weet natuurlijk van de relatie tussen
deze twee clubs, maar toch heb ik een hele
fijne tijd gehad in Leeuwarden. Ik heb me bij
Cambuur ontwikkeld en dat is uiteindelijk wel
de springplank geweest naar de Eredivisie.
Het team leverde goede prestaties en het is
gewoon een hartstikke leuk jaar geweest.’ Het
belangrijkste is dat het gezonde rivaliteit blijft
en er geen absolute haat gekoesterd wordt
na een aantal jaar niet meer tegen elkaar te
hebben gespeeld.
Bestemming
Een beetje cliché is het wel, maar de vraag
werd gesteld welk land het doel is om naar te
toe te kijken. De ambitie is er zeker, maar de
doelverdediger wil zich niet te veel binden aan
een specifiek land. ‘Wel steekt Engeland boven
alle competities uit naar mijn idee. Voetbal
wordt er zo mooi beleefd en dat is speciaal
om te zien.’ Ook delen (ex-)ploegmaten en

vrienden verhalen van hun avonturen in het
buitenland.
‘Pelle Clement heeft een jaar voor Reading FC
gespeeld en ook Siem de Jong heeft diverse
belevenissen gekend. Door de jaren heen kom
je in verschillende teams te zitten en er zitten
dan altijd wel wat jongens die ooit al naar het
buitenland zijn vertrokken. Daar hoor je vaak
de meest positieve verhalen over.’
Mous ontkent niet dat er ook jongens zijn die een
mindere ervaring eraan overgehouden hebben.
‘Als je naar het buitenland vertrekt schep je hoge
verwachtingen van jezelf en de omgeving. Het
gebeurt weleens dat het net niet is geworden wat
je ervan verwacht had en dat kan je als vervelend
ervaren, maar het kan ook een leerpunt zijn.’ Zelf
heeft de keeper deze ervaringen (gelukkig) nog
nooit zo extreem gekregen, maar de periode bij
PEC was niet altijd even leuk.
‘Achteraf is het makkelijk praten, maar het toe
zijn aan een nieuwe omgeving herkende ik wel
in Zwolle.’ Het eerste seizoen dat hij zich in
Overijssel begaf speelde hij meteen, alleen werd
die basisplek hem in de tweede seizoenshelft
alweer ontnomen. Het seizoen daarop ging het
de tegengestelde richting in en stond Mous
juist in de tweede seizoenshelft onder de lat.
In Heerenveen wil hij niet hetzelfde meemaken
en geeft hij zoals altijd zijn volledige hebben en
houwen in de strijd om dat ene doel te behalen:
die waardige doelman worden.

Wouter Buist

Wetenswaardigheden
Rugnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Positie
Doelpunten

22
4 augustus 1995
Haarlem
Keeper
0
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De toekomst

Xavi Woudstra
‘Gewoon je best doen in
alles wat je doet en altijd
in jezelf blijven geloven’
Hakim Ziyech, Jeremiah St. Juste en Daley
Sinkgraven zijn een paar mooie voorbeelden
van jongens die het vanuit de jeugd van
sc Heerenveen hebben geschopt naar het
eerste elftal. Een doel dat ook Xavi Woudstra
van de O17 nastreeft.
Xavi is opgegroeid in Krommenie. Hier begon
hij zijn carrière als voetbalspeler bij Sporting
Krommenie. Uiteindelijk ging hij van Sporting
Krommenie naar Ajax. Hier heeft hij maar
liefst zes jaar gevoetbald. Nadat hij bij Ajax
zijn carrière niet meer kon voortzetten, kwam
sc Heerenveen om de hoek kijken. Xavi had
een goed gevoel bij de club en daarom is hij
sinds dit seizoen onze nieuwste aanwinst bij
de O17.
Aangezien Krommenie niet om de hoek ligt,
woont Xavi doordeweeks bij een gastgezin in
Oranjewoud. In de weekenden is hij zoveel
mogelijk thuis bij zijn ouders, broer en zusje.
Xavi komt niet uit een voetbalfamilie, maar
ondanks dat is hij al van jongs af aan gek op
voetbal.
Aanvallende middenvelder
De altijd vrolijke Xavi is een middenvelder
die iets meer aanvallend dan verdedigend is
ingesteld. Hij beschikt over veel creativiteit.
Daarnaast zijn de sterke kanten van deze
jonge middenvelder het geven van (steek)
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passes en assists, maakt hij goals, kan hij
goed dribbelen en beschikt hij over een goed
schot. Als Xavi zichzelf met iemand moet
vergelijken dan zou dat Kevin de Bruyne zijn.
‘Binnen het eerste van sc Heerenveen is Joey
Veerman degene die het dichtst in de buurt
komt, vooral qua passes’, geeft de speler van
de O17 aan.
De verbeterpunten van Xavi liggen volgens
hem in het verdedigen en het omschakelen.
In de trainingen krijgt hij hier feedback op van
zijn trainers en probeert hij hier op te letten.
Ook in de gesprekken die hij voert met zijn
trainer Wilco Hellinga komen deze punten
naar voren. ‘Toch is het vooral iets wat je
gewoon moet gaan doen, oefenen’, geeft Xavi
aan.
017
Met het team O17 gaat het goed, maar ze zijn
nog niet constant genoeg volgens Xavi. ‘Dan
winnen we weer wel en dan weer niet. Hoe
dat komt is lastig te benoemen.’ De kracht
van het team zit hem in de omschakeling. ‘We
creëren van daaruit vaak een kans. Het is niet
altijd een goal, maar ook vaak genoeg wel.
Daarnaast zijn we goed in het zetten van druk.
De samenwerking kan nog wat optimaler.’
Dat vindt Xavi ook een onderdeel waarin hij
nog stappen kan zetten. Hij vindt het moeilijk
om ook nog op anderen te letten. Hier wil hij

zich graag nog in verbeteren.
Volgens Xavi beschikt trainer Wilco over
een goede ploeg. ‘Het kan een mooi seizoen
worden als we scherp blijven en onze taken
goed blijven uitvoeren.’
Speler van de maand
In zijn prille carrière bij sc Heerenveen heeft
Xavi toch al een mooie prijs te pakken. Zo
is hij al bekroond tot speler van de maand.
Misschien komt dat wel door zijn rol in de
wedstrijd tegen Feyenoord. Hij scoorde in deze
uitwedstrijd de 0-1 en 0-2. Bij de 0-1 wilde de
keeper van de tegenstander zijn verdediger
inspelen. Toen die vervolgens uitgleed stond

Xavi op de goede plek waardoor hij makkelijk
de bal kon overnemen en hij de bal zo in de
goal kon schuiven. Bij de 0-2 zat het team
even wat minder in de wedstrijd, maar Xavi
maakte een actie waarbij hij twee man voorbij
liep en vervolgens de bal in het dak van de
goal schoot. Uiteindelijk werd er met 1-3
gewonnen.
Toekomst
Het doel van Xavi is toch wel om zo snel
mogelijk in het eerste van sc Heerenveen te
voetballen. ‘Zodra het daar goed gaat, hoop
ik op een stap omhoog en uiteindelijk hoop ik
bij een topclub terecht te komen.’ De ultieme
droom van Xavi is om te voetballen bij een
topclub zoals Real Madrid. Xavi zou daarmee
zijn grote voorbeeld, Cristiano Ronaldo,
achterna gaan. Net als Ronaldo heeft Xavi
hard moeten werken voor zijn plek. ‘Het is
mij niet komen aanwaaien, maar aan het eind
van de dag moet je altijd door blijven gaan.’
Of zoals Xavi heel mooi zegt: ‘Gewoon je best
doen in alles wat je doet en altijd in jezelf
blijven geloven, dat is het allerbelangrijkste.’
Iris van Dijk
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We willen
allemaal live
voetbal 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*

Humor
Manchester United moet na het ontslag van
Ole Gunnar Solskjaer op zoek naar een nieuwe
manager. Zou het niets voor clublegende Roy
Keane zijn, werd voorgesteld in de studio van Sky
Sports. Collega-analyticus Micah Richards schoot
ervan in de lach: 'Hij heeft de halve kleedkamer
met de grond gelijk gemaakt!'
Ole Goner Solskjær
Een historische middag voor het Nederlandse
voetbal afgelopen zondag! Voor het eerst stond er
(bij Go Ahead Eagles-FC Groningen) een vrouwelijke
official op het veld: Franca Overtoom, de zus van
oud-voetballer Willie Overtoom. Laatstgenoemde
blikte bij ESPN terug op het begin van haar carrière.
‘Ze moest van mijn ouders gaan fluiten omdat ze
erg onzeker en heel emotioneel was. Om zekerder
te worden, moest ze dit gaan doen. Je hebt
natuurlijk intense ouders langs het veld staan en
spelers die intens reageren. Onder die druk
presteren, daar leer je wel van. Dat heeft zijn
vruchten wel afgeworpen.’

talkSPORT, waar de middenvelder goed in de
maling werd genomen. De presentatoren daagden
Wilshere uit om een poging te doen om het
wereldrecord voor het dragen van de meeste
voetbalshirts te breken. Dit wereldrecord bestaat
helemaal niet, maar daar was Wilshere niet van
op de hoogte en hij wilde het graag eens proberen.
Hij zou 31 shirts over elkaar moeten dragen om
het record te breken, zo werd Wilshere verteld en
de middenvelder trok onder meer de shirts van
Barcelona en Liverpool aan. Met de teller op
dertig shirts, en dus nog een shirt te gaan voor het
vermeende record, kreeg de voormalig Arsenalspeler een shirt van Tottenham Hotspur
aangereikt. Zo ver was Wilshere dan toch niet
bereid om te gaan voor een record.

Henk Fraser:
‘Beste Louis, anoniempjes druk ik weg.’

'Ze hebben een coach van wereldklasse met wie
ze heel gelukkig zijn. Als hij daar een contract
voor het leven tekent, zou ik heel blij zijn voor
hen.' Steven Gerrard ontkent dat Aston Villa voor
hem een opstapje is naar zijn geliefde Liverpool.
'Je zal mij nooit horen zeggen dat dit een opstapje
is. Ik ben heel trots en vereerd dat ik deze baan
heb gekregen.'

Oranje was een beetje als de bondscoach. Het liep
niet echt.

Feyenoord - PEC Zwolle leek wel een geweld(dad)
ig vrijdagavondje stappen in Rotterdam.

Dit kwam vooral omdat van Gaal aan de lijn hing
met een energieaanbieder en er niet in slaagde
het gesprek te beëindigen.

Louis van Gaal: ’Ik heb meer pijn aan mijn ogen
dan aan mijn heup.’

Pierre van Hooijdonk heeft een oplossing
gevonden voor Ajax, dat in de slotfase moeite
heeft om een doelpunt te forceren. ‘Ik denk
bijvoorbeeld dat Luuk de Jong voor Ajax geen
vreemde optie is. Je krijgt er een ander type bij en
dat is alleen maar goed’, zei hij tegenover de NOS.
De vraag is alleen of de voormalig aanvoerder van
PSV een warm ontvangst zou krijgen in
Amsterdam...

Jack Wilshere was deze week te gast bij

Simon Bijker

Het enige wat op rolletjes liep bij het Nederlands
elftal was Louis van Gaal.
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Keepers

1

Erwin Mulder

22 Xavier Mous

7
7

23 Jan Bekkema

Verdedigers

24 Jaimy Kroesen
2

Syb van Ottele

1

4

Sven van Beek

10

1

5

Lucas Woudenberg

8

1

13 Rami Kaib

8

2

14 Ibrahim Drešević

11

3 1

15 Nick Bakker

5 1

25 Paweł Bochniewicz
27 Milan van Ewijk

13 1

3

34 Timo Zaal

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

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

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

Middenvelders

6

Siem de Jong

10

10 Tibor Halilović

13 3 1 1

17 Rami Al Hajj

6

18 Hamdi Akujobi

2

19 Jan Ras
20 Joey Veerman

13 2 6 1

21 Rodney Kongolo

7

1 1

29 Nicolas Madsen

9

2

30 Stanislav Shopov

1

35 Djenahro Nunumete

1

7

Filip Stevanović

9 1 1 2

8

Benjamin Nygren

10

9

Henk Veerman

13 5

11 Anthony Musaba

9

16 Arjen van der Heide

10

3 1
1 1

Keepers

16 Joël Drommel

1

38 Yvon Mvogo

1

13 Vincent Müller

Middenvelders

Verdedigers

21 Maxime Delanghe
3

Jordan Teze

10

4

Armando Obsipo

7

5

André Ramalho

12 2 1 2

3
2

18 Olivier Boscagli

12 3

29 Philipp Mwene

11

1

31 Philipp Max

10

1 2

6

Ibrahim Sangaré

10 3

8

Marco van Ginkel

10 1 1 3

1

1

14 Davy Pröpper

9 1 1

15 Érick Gutiérrez

5

17 Mauro Júnior

6

27 Mario Götze

11 0 2 2

30 Ryan Thomas

6 1

34 Dante Rigo

1

3

Aanvallers

37 Richard Ledezma
7

Eran Zahavi

12 4 3

9

Carlos Vinícius

9 2 4 1

Dokkum
Heerenveen
Leeuwarden
Groningen
Emmeloord

10 Noni Madueke

7 2

11 Cody Gakpo

9 3 7

19 Bruma

11 5 1 1

Wedstrijdleiding

20 Maxi Romero

4

Scheidsrechter: Allard Lindhout

25 Ritsu Doan

7 2

32 Yorbe Vertessen

11 3 2

Assistent-scheidsrechters Roy de Nas en Carl Schaap
Vierde official: Clay Ruperti
VAR Edwin de Graaf / AVAR Erwin Zeinstra
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Vrije Rubriek

Hoe de Eredivisie volgens data
gerangschikt zou moeten staan
Een statistiek die na voetbalwedstrijden vaak
gebruikt wordt om de verhoudingen tussen twee
ploegen weer te geven, is schoten op doel. De
logica is dan vaak dat het team met meer schoten
de betere ploeg was in de wedstrijd, en dus had
moeten winnen. Probleem is echter dat een
schot vanaf de middellijn evenzeer telt als schot
op doel, als een intikker van een meter afstand,
terwijl elke leek weet dat de kans dat het schot
van de middellijn er in gaat aanzienlijk kleiner is.
Dat is waarom de statistiek Expected Goals (XG) is
bedacht. Hieronder leggen we Heerenveen onder
de meetlat van deze Expected Goals en de daaruit
voortvloeiende Expected Points.
Eerst een korte uitleg. Zoals gezegd bestaat
de statistiek Expected Goals om de grootte van
bepaalde kansen uit te drukken in cijfers. Dit in een
waarde tussen 0 en 1. Hierbij drukt de waarde 0 een
kans uit die er nooit in zal gaan, en 1 een zekere
scoringskans. Een penalty is bijvoorbeeld een kans
die er zeer vaak ingaat; zo ongeveer 78 procent van
de tijd. Logischerwijs heeft een penalty daarom
een XG-waarde van 0,78. Voor elk schot valt dus, op

basis van enkele bepalende factoren zoals afstand,
de plaatsing van tegenstanders en het soort schot
een XG-waarde te genereren. Als je dit bij elke kans
van de wedstrijd doet, kan je deze waardes bij elkaar
optellen en zo kijken welke ploeg de betere kansen
creëerde, en dus vaststellen welke ploeg op basis
daarvan had moeten winnen. Tegen Fortuna Sittard
creëerde Heerenveen dit seizoen bijvoorbeeld
enkele grote kansen, waar Fortuna weinig tegenover
stelde. Daarom kwam Heerenveen de wedstrijd uit
met een XG-waarde van 1,29, tegenover 0,61 van de
Limburgers. Op basis daarvan was het dus volledig
terecht dat Heerenveen desbetreffende wedstrijd
won. Doordat Heerenveen bij deze wedstrijd meer XG
had, krijgt Heerenveen hier 3 Expected Points (XP),
aangezien ze deze wedstrijd hadden moeten winnen.
Door bij alle wedstrijden van Heerenveen en andere
clubs uit de Eredivisie de XG te vergelijken, krijg je
voor elke club zo een XP totaal. Dit is hoeveel punten
elke ploeg eigenlijk zou moeten hebben, en geeft
dus een genuanceerder en toekomstbestendiger
beeld dan de huidige ranglijst, die deels ook door
geluk is beïnvloed. De XP-ranglijst volgt later, nu
eerst wat meer over Heerenveen.

Heerenveen
Tegenstander

XG

XGA

XP

Totalen

Go Ahead Eagles (U)
RKC Waalwijk
AZ
FC Groningen (U)
Fortuna Sittard
Feyenoord (U)
FC Twente
PEC (U)
Ajax
FC Utrecht (U)
Vitesse
NEC (U)
Willem II

1,57
2,26
0,93
0,42
1,29
0,56
1,37
0,57
1,50
1,05
0,95
1,10
1,11

0,65
0,88
2,60
0,77
0,61
1,55
2,07
1,01
1,57
2,21
2,21
2,26
0,99

3
3
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
3

XP
XG
XGA

13
14,68
19,38

Punten
Goals voor
Goals tegen

17
14
19

21
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Eredivisie
Club
Ajax
Feyenoord
AZ
PSV
FC Utrecht
FC Twente
Vitesse
Heracles Almelo
FC Groningen

XP-Plek
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plek
1
3
12
2
4
6
5
13
14

XP
37
31
28
27
24
23
19
19
19

Ptn
30
28
16
30
23
21
22
14
14

Als we kijken naar de XG en XP statistieken van
Heerenveen, dan vallen een paar opmerkelijke
dingen te zien. Ten eerste is het puntentotaal iets
hoger dan logisch zou zijn, volgens de statistieken
zou de club nu 13 punten moeten hebben, in realiteit
zijn dat er 17. De wedstrijden tegen Go Ahead, RKC,
AZ, Fortuna, FC Twente, FC Utrecht en Willem II
verliepen allemaal zoals dat volgens de data zou
moeten, terwijl de club tegen NEC en FC Groningen,
gebaseerd op doelpogingen, in plaats van gelijk te
spelen had moeten verliezen. Ook tegen PEC had
de ploeg van Johnny Jansen nipt moeten verliezen,
terwijl de ploeg in werkelijkheid won. Hier valt
echter een grote kanttekening te plaatsen, want
het doelpunt van Friese zijde werd niet in de data
meegenomen, aangezien dit een eigen doelpunt
was en geen schot van Heerenveen. Als deze kans
wel was meegerekend, zou de data waarschijnlijk
in het voordeel van Heerenveen zijn uitgekomen.
De laatste wedstrijd die volgens de data anders had
moeten eindigen, was die tegen Ajax. Hier scoorden
zowel Heerenveen als Ajax ongeveer 1,5 XG. Dit is
vanwege twee redenen uiterst knap van Heerenveen
te noemen. Ten eerste is dit het hoogste XG dat een
club tegen Ajax heeft behaald. Dit is ten tweede een
prestatie, omdat Heerenveen daarmee tot dusver de
enige ploeg in de Eredivisie is geweest die volgens
deze data gelijk had moeten spelen tegen Ajax. Zelfs
Utrecht, dat van de Amsterdammers won, speelde
feitelijk een mindere wedstrijd tegen de Ajacieden
dan Heerenveen. Dat is dus zeker een prestatie te
noemen.
Hierboven zien we de stand van de Eredivisie op
basis van Expected points. Terwijl Heerenveen dus
ongeveer staat waar het volgens de data hoort, zijn er

Sparta
NEC
sc Heerenveen
RKC Waalwijk
PEC Zwolle
Willem II
Go Ahead Eagles
SC Cambuur
Fortuna Sittard

10
11
12
13
14
15
16
17
18

16
8
10
15
18
9
11
7
17

15
14
13
13
13
12
12
10
6

10
19
17
11
4
18
17
21
9

hier wel twee grote uitschieters te ontdekken: AZ en
Cambuur. AZ staat in de werkelijkheid veel lager dan
volgens XG zou moeten. Als we vervolgens naar een
verklaring hiervoor zoeken, blijkt deze vooral in de
tegendoelpunten te vinden te zijn: Waar AZ een XGA
(verwachte tegendoelpunten) van slechts 9,66 heeft,
kreeg de ploeg uit Alkmaar tot dusver maar liefst
19 tegentreffers te incasseren. Dit zou dan kunnen
komen omdat AZ ofwel geweldige spitsen tegen zich
ziet staan, of een hele slechte keeper heeft, aangezien
XG de individuele spelers niet in ogenschouw neemt
bij de berekeningen. Beiden lijken echter niet het
geval, dus is de kans groot dat AZ de komende tijd
wél de punten zal pakken die ze eerst hadden moeten
pakken, en dus flink zal gaan stijgen in de ranglijst.
Anderzijds is Cambuur een grote uitschieter naar
boven. De ploeg uit Leeuwarden had, volgens de
data, slechts 10 punten moeten overhouden aan haar
duels (minder dan Heerenveen), terwijl er al 21 op de
ranglijst staan. Dit komt vooral doordat Cambuur veel
meer scoort dan logisch zou zijn. Aangezien Cambuur
geen geweldige spitsen op het veld heeft staan, lijkt
de kans dat dit vol te houden is klein, en zal onze
concurrent voor de Friese Derby waarschijnlijk nog
gaan zakken op de ranglijst.
Al met al valt er dus veel interessante kennis uit
de data van Expected Goals te halen. Feit is echter
dat data slechts data is en voetbal niet op papier,
maar op het veld gespeeld wordt. Toch blijkt vaak
dat men door naar Expected Goals te kijken een
beter beeld van verhoudingen tussen ploegen kan
krijgen, wat sowieso interessant, maar ook zeker af
en toe nuttig kan zijn.
Balder van Uitert
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3x GRATIS meespelen!
Speel mee in de
VriendenLoterij en steun
uw favoriete Eredivisie club!
Ga nú naar vriendenloterij.nl/
gratismeespelen om uw 3 gratis loten
te activeren. U speelt dan GRATIS
mee met de trekking van november,
december én de extra Kersttrekking.

Hiermee
maakt u GRATIS
kans op:

2x € 1 MILJOEN
9x

€ 100.000,-

9x

€ 25.000,-

62x

€ 10.000,-

x
1488 € 1.000,

+600.000 ANDERE
(GELD)PRIJZEN

Activeer uw loten op: vriendenloterij.nl/gratismeespelen
Ga naar vriendenloterij.nl/gratismeespelen en speel mee in de VriendenLoterij. De actie loopt tot
en met 30 november 2021 12:00 uur. U kunt per IBAN met maximaal 1 lot meespelen in de actie. Alle
prijzen volgen uit de maandelijkse trekking. De eerste 3 trekkingen speelt u gratis mee, daarna speelt
u automatisch betaald verder voor 14,50 euro per lot per trekking. Vanaf betaalde deelname steunt
u uw Eredivisie club. Voor meer informatie: bezoek vriendenloterij.nl of bel onze Ledenservice op
088 - 020 1020, elke werkdag van 09:00 - 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 - 16:00 uur. De
vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/12/2016
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Een 11-tal vragen

Johan Hansma
Hoi Johan, dat is lang geleden. Waar hou je je
tegenwoordig mee bezig?
Ik ben mede-eigenaar van Futuralis Football Group.
Wij begeleiden spelers en trainers in het betaalde
voetbal bij transferzaken, maar faciliteren ook bij
transfers van spelers die we niet begeleiden.
Wat is tot nu toe je mooiste transfer geweest?
We hebben veel transfers gedaan en elke transfer
levert weer mooie herinneringen en ervaringen op.
We hebben diverse spelers getransfereerd naar
Italië, Duitsland, België, Frankrijk en Engeland. Al
die transfers zijn mooi. Ook is het leuk om spelers
naar Nederland te transfereren. Zo hebben we Noni
Madueke naar PSV gebracht en Timon Wellenreuther
naar Willem II.
Wat betekent sc Heerenveen voor jou?
Heel erg veel. Als je bijna twintig jaar bij de club hebt
mogen spelen en werken dan zit de club echt in je
hart. Ik kom ook nog heel graag bij wedstrijden van
Heerenveen.
Wat zijn je mooiste herinneringen aan je tijd als
voetballer bij sc Heerenveen?
Och, dat zijn er zo ontzettend veel. Daar moet ik wel
even over nadenken. Ik heb altijd een geweldige
tijd gehad bij sc Heerenveen. Maar het absolute
hoogtepunt vond ik dat we ons plaatsten voor de
Champions League. Natuurlijk waren die wedstrijden
in de Champions League ook supergaaf. En persoonlijk
het winnen van de Zilveren Schoen in het Klassement
Voetballer van het Jaar.
Wie waren je beste medespelers in je tijd in
Friesland?
Ik heb met veel geweldige spelers samen mogen
spelen. Van Ruud van Nistelrooij tot Marcus Allbäck
en Arek Radomski of Jeffrey Talan.
Wat is je mooiste moment als technisch directeur bij
sc Heerenveen?
Ik heb na mijn carrière als speler eerst in een
commerciële functie bij de club gewerkt. Daarna
ben ik technisch directeur geworden. Het waren
succesvolle en mooie tijden. Er stond vrijwel altijd een
sterke selectie, aangevuld met eigen jeugdspelers

als Luciano Narsingh,
Hakim Ziyech en Jeffrey
Gouweleeuw. Het draait
om de juiste keuzes maken. Zo hebben wij op een
gegeven moment besloten om Roy Beerens te
verkopen en om Narsingh de kans te geven. Dat heeft
volgens mij wel aardig uitgepakt.
Wat is je beste inkomende transfer geweest?
Dat vond ik het mooiste van het werk als technisch
directeur: met beperkte mogelijkheden toch de parels
eruit weten te vissen. Zo hebben wij Mark Uth opgehaald
uit het tweede elftal van FC Köln en Alfred Finnbogason
was een spits die mislukt was in België en bij ons
floreerde. Ik was naast technisch directeur ook bekend
met de club en omdat ik al jaren bij Heerenveen zat wist
ik precies wat voor soort spelers het publiek graag wilde
zien en welke spelers bij Heerenveen pasten.
Waarom ben je destijds na zoveel jaar vertrokken bij
Heerenveen?
Mijn vertrek bij Heerenveen heeft mij heel veel pijn
gedaan. Er ontstond onenigheid tussen het bestuur
en Riemer van der Velde. Toen ben ik ongewild in een
bepaald kamp geplaatst en dat heeft uiteindelijk tot
mijn vertrek geleid.
Volg je sc Heerenveen nog altijd?
Het is nog altijd mijn club. Nog steeds vind ik het
jammer dat ik destijds weg moest. We waren op de
goede weg, daar ben ik van overtuigd. Het ging erg
goed met de jeugdopleiding, we speelden in het
linkerrijtje en het stadion was nog goed gevuld. Ik zie
ook hoe het nu met Heerenveen gaat en dan maak ik
mij soms wel zorgen…
Wat vind je van het sc Heerenveen van dit seizoen?
Vooral aanvallend is het op dit moment erg broos. n
als je moeilijk doelpunten maakt, dan is het winnen
van wedstrijden ook moeilijk. Daar moet in de
winterstop wel wat aan gedaan worden. Alles zit erg
dicht bij elkaar. Heerenveen zit in de grote groep clubs
die achtste kunnen worden, maar als het even wat
minder gaat ook zomaar vijftiende of zelfs nog lager
kan eindigen.
Rutger Oosting

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

Aktie Klassement

Dagwinnaar sc Heerenveen - Willem II: Deana Zwarts Lelystad 6 na loting
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10
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Voornaam

Woonplaats

Punten

Luthina
Lukas
Jorden
Dirk
Edwin
Bauke
Nynke
Hans
Dirk Jan
Goffe
Jorrit
Hielke
Herman
Jos
A.
Jente
Deana
Benjamin
Klaas
Ankie
Gerard
Piet
Joyce
Amanda
Susanne
Maas-Jan
Leon
Sanne
Quinten
Tieme
Jappie
J.
Wicher
Gerrit
A.
Anouk
Frans
Jordy
Janneke
Yannick
Hendrik
Boas
Patrick
Anneke
Lieuwe
A.
D.

Bles
van der Hoef
de Vries
Noteboom
Douma
Kooi
Leenstra
Felkers
Kuipers
Venema
Mulder
Felkers
Fledderus
Beerda
Popma
Bijker
Zwarts
Faas
Oevering
Bijker
Zijlstra
Veurman
Plantagie
Plantagie
Plantagie
Plantagie
Hoogstad
de Vries
de Jong
Bijker
van Hes
Wever
van der Hoef
ter Horst
Beerda
van der Woude
Hoekstra
Miedema
Westerhof-Stada
van Kammen
Bles
Fledderus
Kempink
vd Pol-Hofstee
Corperaal
Jetten-Drenth
Wynia

Scherpenzeel
Oldetrijne
Almere
Almere
Drachen
Wolvega
Haarlem
Stiens
Stiens
Grijpskerk
Wolvega
Leeuwarden
Wolvega
Burgum
Blauwhuis
Lelystad
Lelystad
Nieuwehorne
Idzega
Lelystad
Heeg
Heerenveen
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Wezep
Almere
Joure
Lelystad
Haskerdijken
Wolvega
Wolvega
Wolvega
Noordburgum
Gorredijk
Drachten
St. Annaparochie
Sneek
Feanwalden
Scherpenzeel
Wolvega
Feanwalden
Sneek
Haskerdijken
Gorredijk
Emmeloord
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Albert
Lammert
Jouke
Luink
J.Y.
Janny
J.
Marijke
Rick
Thijs
TW
Wietze
Sjoerd
Tjeerd
Roelof
Cas
Eline
Tineke
T.C.
Jelke
Tjerk
Thomas
R.
Luink
Ronny
Douwe Wiebe
Jan
Dirk
Jildou
Johan
K.
Femke
Simon
Stephan
Carla
Thijs
Albert
Leny
Dick
Agnes
Hanna Lysbeth
Rutger
P.
Koen
Jurjen
Atty
Pieter
Wietse

Praamstra
de Vos
Jorritsma
Venema
Hellinga-Veninga
Dijk
de Kleine
de Witte
Hellinga
Tjalma
Plantagie
Postma
Bouma
Benedictus
van Marrum
Kuipers
van Marrum
van Hes-Dijkstra
de Vries
Jetten
Dijkstra
Oosterkamp
de Boer
Pater
Tjalma
de Vries
Oosterhaven
Landman
Landman
Veenstra
vd Hoek
Boomstra
Bijker
Hoekstra
Hovinga
Werkman
Thibaudier
Mollema-Laagland
Zomer
de Vries
Visser
Wouda
Boersma
de Vries
Bos
Ekema
Stelma
Landman

Burgum
Jirnsum
Drachten
Roden
Oosterwolde
Haskerdijken
Dokkum
Feanwalden
Oosterwolde
Bakhuizen
Amersfoort
Munein
Tjerkwerd
Gorredijk
Franeker
Stiens
Franeker
Rotsterhaule
Almere
Gorredijk
Grijpskerk
Oldemarkt
Gorredijk
Nieuw Roden
Bakhuizen
Almere
Franeker
Noordwolde
Noordwolde
Drachten
Wapenveld
Roden
Lelystad
Heerenveen
Deinum
Joure
Heerenveen
St. Nicolaasga
Lemmer
Heerenveen
Broeksterwald
Sneek
Buitenpost
Steenwijk
Haskerhorne
Siegerswoude
Makkinga
Noordwolde
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Nader bekeken

Joël Drommel
Deze zomer maakte Joël Drommel de
overstap van FC Twente naar PSV. Zijn keuze
pakte goed uit. De 25-jarige doelman staat
vanaf het begin van het seizoen onder de lat
bij de Eindhovenaren en kan al een aantal
Europese wedstrijden en een oproep voor
Oranje bijschrijven op zijn CV. Trainer Roger
Schmidt is tevreden over zijn ontwikkeling.
Zelf kan Drommel deze inleiding alleen maar
beamen: ‘Het gaat goed met me. Ik heb het
erg naar mijn zin en ik zit bij een fantastische
club’, zo laat hij weten. Hij tekende een
contract dat hem voor maar liefst vijf jaar
verbindt aan PSV. Dat is een lange tijd.
Drommel: ‘De lengte van dit contract zegt, in
mijn ogen, veel over het vertrouwen van de
club in mij. Ik ben nog jong en ik kan mijzelf
de komende jaren nog verder te ontwikkelen.
Dat is mijn uitdaging. Ik heb ontzettend veel
zin om deze jaren successen te behalen met
PSV.’

‘Het is te leren uit de ervaringen die je
opdoet tijdens alle wedstrijden die je onder
de lat staat’, vindt Drommel. ‘Mentaal moet
je sterk zijn, want jouw ingrepen als keeper
hebben vaak direct invloed op de uitslag van
de wedstrijd. Daardoor is het belangrijk dat
je veel praat met mensen die het keepersvak
kennen, mensen met ervaring. Dit is niet te
leren uit een boekje of zo. Het is echt een
ervaringsvak. Het gaat erom dat je allerlei
situaties moet meemaken. Deze moet je leren
herkennen om vervolgens de juiste beslissing
te kunnen nemen.’
Keepergenen
‘Dat jouw handelen heel bepalend kan zijn
voor het resultaat van je team is juist ook een
leuk onderdeel van het keepersvak’, vervolgt
Drommel. Hij groeide hiermee op want

Ervaringsvak
Keepers moeten beschikken over een
sterk karakter. Het is belangrijk dat ze zich
niet snel van de wijs laten brengen en ze
moeten zich ook nog eens onmiddellijk over
teleurstellingen heen kunnen zetten. Ze
moeten letterlijk altijd op de been blijven
want een fout, hoe klein ook, kan grote
gevolgen hebben. Net als iedere doelman
heeft ook Joël Drommel wat dat betreft wel
eens iets voor zijn kiezen gekregen. Hij kan er
goed mee omgaan. Is dat iets wat hij altijd al
heeft gekund of heeft hij hier veel aan moeten
werken? Is zoiets trouwens überhaupt te
leren?
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Foto bron: www.willem-ii.nl

ook zijn vader was doelman in het betaalde
voetbal. ‘Of ik de keepergenen van hem heb
geërfd is een goede vraag. Een beetje wel,
denk ik. Maar vergeet niet dat je er zelf
gewoon ook heel hard voor moet werken.’
Trainen
Het leven van een profvoetballer bestaat uit
veel trainen. De speciale trainingen voor een
keeper behoren wat Joël Drommel betreft bij
zijn leukste trainingsvormen. ‘Maar ik kan
ook genieten van de partijtjes en wanneer
we trainen op het afwerken voor voor de
goal. Ik kan goed meevoetballen en heb wel
spelinzicht en dat kan ik op deze manier nog
beter ontwikkelen. Bovendien hebben we veel
plezier tijdens de trainingen en lachen we
veel. We doen wel eens hooghoudspelletjes,
waarbij we bijnamen moeten noemen van
elkaar voor je de bal speelt. En alles wat er
dan wordt geroepen, is echt heel grappig. Ik

werd laatst bijvoorbeeld “thee” genoemd,
omdat ik dat vaak drink op de club. Maar je
kunt je vast wel voorstellen dat er ook andere
dingen geroepen worden…’
sc Heerenveen - PSV
De uitwedstrijd tegen sc Heerenveen, die
vandaag zal worden gespeeld, is juist in deze
fase van de competitie enorm belangrijk voor
de Eindhovenaren. Er mogen geen punten
worden gemorst want de race om de landstitel
met Ajax is losgebarsten. Op het moment van
dit interview hebben beide clubs 27 punten.
Helaas zullen de Friese fans hun elftal niet
kunnen steunen in het eigen Abe Lenstra
stadion. De wedstrijd zal zonder publiek
worden gespeeld. Ondanks alles hopen we op
een mooie, sportieve wedstrijd vandaag!
Gea de Jong-Oud
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NU IN DE FEANSTORE
SHIRTS
vanaf €50,-

BROEKJES
€30,-

SOKKEN
€10,50

www.feanstoreonline.nl

Aktie Klassement
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

AKTIE KLASSEMENT
sc		
HEERENVEEN – SPARTA		
Goed dan
Resultaat
		
Ruststand 		
3 punten 			
Eindstand 		

3 punten 			

sc Heerenveen doelpunten 		
gescoord door 		

2 punten per			
goede speler 			

Stand op ranglijst 		
na deze speelronde		

3 punten

Man of the Match		

3 punten

Alles goed

5 punten

bonuspunten

		

Naam

TOTAAL

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 – Sparta moet voor donderdag 9 december 2021 bij
ons binnen zijn. Kijk op www.sc-heerenveen.nl/aktie-67 voor de stand in het Aktie Klassement. Informatie over het klassement: Sjoerd Nauta33
aktieklassement@gmail.com.

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

www.blaauwevenementenservice.nl

Samen maken we de cirkel rond
nnrd.nl
Tractoren - Landbouwmachines - Grondverzet - Heftrucks - Keuringsstation - Stalinrichting
Gas - Water - Elektra - CV - Warmtepompen - Sanitair - Dakbedekking - Zinkwerk - Rioolontstopping

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

www.bordbusters.nl

Wij helpen u graag!

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

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