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voor de aftrap

sc Heerenveen - Ajax
Goedemiddag en wat fijn dat u ons weer heeft weten te vinden. Ditmaal de voorbeschouwing 
van de wedstrijd sc Heerenveen tegen Ajax. Een potje die op voorhand al lijkt beslist? Niet 
wat sc Heerenveen betreft. De statistieken zijn absoluut niet in het voordeel van de Friezen, 
maar dat is voor vandaag wellicht een vorm van scorebordjournalistiek. Statistieken hebben 
ongetwijfeld bewezen dat ze de helft van de tijd niet kloppen, dus heeft de ploeg van Johnny 
Jansen het vertrouwen dat er vandaag wel eens een stuntje in de maak zou kunnen zijn.

Hervatten
Na de drie wedstrijden van het Nederlands 
Elftal is het tijd om de laatste zeven 
wedstrijden van dit seizoen te spelen. 
Vermoedelijk zal Ajax de schaal digitaal 
omhoog tillen. sc Heerenveen hoopt nog op 
een paar zelf afgedwongen meevallers om zo 
nog de playoffs te bereiken. 

Een interlandweek als tussendoortje kan 
soms verfrissend en positief werken en aan 
de andere kant kan dit soms zorgen voor 

blessures en een onprettige breuk van de 
bekende alledaagse patronen bij de eigen 
club. De ene speler barst van de energie en 
heeft het ook nodig om twee keer per week 
te vlammen. De andere speler heeft in dit 
stadium van het seizoen behoefte aan rust die 
dat niet altijd krijgt. 

In speelronde 27 verdiende sc Heerenveen 
een puntje tegen FC Twente, Ajax verpletterde 
ADO Den Haag met 5-0 waarin met name 
de jongere spelers zich konden laten zien. 
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Devyne Rensch en Brian Brobbey zijn nog 
maar 18 en 19 jaar en wisten beiden het net 
te vinden. Coach Ten Hag heeft dus alleen een 
luxeprobleem. Wie stelt hij vandaag weer op?

Beker(s)
De laatste ontmoeting tussen beide clubs 
ligt nog redelijk vers in het geheugen. 
Een eenvoudige 0-3 overwinning voor de 
bezoekers. Helaas geen vierde bekerfinale 
voor de Friezen. De Ajacieden kunnen de 
'dennenappel' deze maand voor de 20e keer 
winnen. Zij wonnen de KNVB-beker al 19 
keer, maar verloren ook zes finales. Wat 
vooral op voorhand en achteraf besproken 
werd tijdens de onderlinge ontmoeting was 
het strijdplan. Hoe win je nu van dit Ajax? 
Er werd gesproken over een vechtwedstrijd, 
maar kan sc Heerenveen dat eigenlijk wel en 
heeft het daar de spelers wel voor? De Zuid-
Amerikanen van Ten Hag laten immers niet 
met zich sollen. Martinez, Antony, Neres, 
Alvarez en Tagliafico worden geroemd om 
hun kwaliteit en worden al gekscherend het 
Zuid-Amerikaanse geldpakhuis van Ajax 

genoemd. De verschillen worden op het veld, 
maar ook in en op de beurs alleen nog maar 
groter. Zelfs Europees staat Ajax keurig haar 
mannetje en dat is voor sc Heerenveen al weer 
behoorlijk lang geleden. In augustus 2012 
verloor het tweemaal van het Noorse Molde 
en daar strandde het Europese bekertoernooi 
van de Friezen. Hopelijk niet voorgoed. In de 
100-jarige clubgeschiedenis voetbalde het 
dus bijna 17 jaar in Europa en dat is absoluut 
iets om trots op te zijn.

Full focus
Daar waar de grote clubs voorafgaand een 
Europese wedstrijd het nog wel eens lieten 
afweten in hun strijd om het landelijke 
kampioenschap laat Ajax vandaag de dag toch 
weinig steken vallen. Natuurlijk ligt de focus 
in de maand april op het tweeluik tegen AS 
Roma om zo weer een stap verder te komen 
in de Europa League. Daarnaast zal er nog de 
bekerfinale tegen Vitesse worden gespeeld en 
is de wedstrijd van vandaag misschien net een 
paar procent minder belangrijk voor sommige 
spelers. Het speelse gemak waarmee Ajax 

De laatste head to head
Wo 20-4-2016 sc Heerenveen - Ajax  0-2
Zo 27-11-2016 sc Heerenveen - Ajax  0-1
Zo 1-10-2017 sc Heerenveen - Ajax  0-4
Za 20-10-2018 sc Heerenveen - Ajax  0-4
Za 7-3-2020 sc Heerenveen - Ajax  1-3

Zo 16-4-2017 Ajax - sc Heerenveen  5-1
Zo 11-3-2018 Ajax - sc Heerenveen  4-1
Zo 20-1-2019 Ajax - sc Heerenveen  4-4 
Za 14-9-2019 Ajax - sc Heerenveen  4-1 
Zo 18-10-2020 Ajax - sc Heerenveen  5-1



Pompmakker 5 Heerenveen 
Telefoon: 0513 - 744108 

decokeuken.nl

Voor u op maat gemaakt door 

de jongens van Holtrop.

Leitswei 9, 8401 CL Gorredijk

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

info@hjvanzwol.nl

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!

Sponsoren of adverteren bij Aktie ‘67
Een advertentie in It Pompeblêdsje Aktie ’67 verzorgt dit graag voor u.
It Pompeblêdsje heeft u nu in uw handen. Het programmablad 
van sc Heerenveen wordt iedere thuiswedstrijd uitgegeven 
en heeft een oplage van /- 75.000 exemplaren per seizoen

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op met ons.
Tjeerd Piek: T 0513-625360 M 06-53808296
Of mail naar aktie67@sc-heerenveen.nl

www.hummelhaulerwijk.nl
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de vorige onderlinge confrontatie won sterkt 
ongetwijfeld het vertrouwen dat de drie 
punten in de tas richting Amsterdam gaan. 
Hoe anders is het voor de ploeg van Jansen. 
Geen bekerstunt, misschien geen playoffs 
en hiermee geen kansen op Europese 
wedstrijden in het vooruitzicht. Toch zijn er 
vandaag genoeg belangen. Jezelf laten zien 
in een fraai affiche tegen de kampioen van 
Nederland is wat elke speler en trainer graag 
wil. Of je nu in de basis start of vanaf de bank 
mag invallen. Iedereen wil het graag goed 
doen of beter gezegd iedereen wil excelleren 
in dat wat hij goed kan. Hopelijk alles in het 
belang van het team, maar wanneer er weinig 
meer als team op het spel staat kan de individu 
het soms nog verrassend overnemen. Een 
bevlieging van Van Bergen, een voordeeltje 
van de VAR, een monsterredding van Mulder. 
Voetbal blijft gelukkig mensenwerk en daar 
waar mensen actief zijn worden fouten 
gemaakt. Maar omdat het glas halfvol is 
eindig ik positief. Daar waar topsport wordt 

bedreven komen er emoties naar boven. 
Verbazing, verwondering, vreugde, en geluk. 
Er wordt volop geappt en we twitteren en 
Instagrammen er lustig op los. 

Omdat we van het spelletje houden en vooral 
omdat we dit plezier graag willen delen met 
anderen.

April doet wat hij wil en laten we genieten 
van elke grasspriet en elke glimlach die ons 
pad kruist. Voor nu wens ik eenieder een 
waanzinnige voetbalwedstrijd toe.

Ronald Belkega

AJAX

ADRES
Johan Cruijff Boulevard 1 
1101 DL Amsterdam

STADION
Johan Cruijff ArenA (55.000 plaatsen)

TECHNISCHE STAF 
Erik ten Hag  Hoofdcoach
Christian Poulsen  Assistent-trainer
Michael Reiziger  Assistent-trainer
Winston Bogarde Assistent-trainer
Anton Scheutjens  Keeperstrainer
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schijnwerper op

Rein Smit
De sportieve planning van Rein Smit is glashelder: “Mijn 
belangrijkste doel op dit moment is voetballen in het eerste 
elftal van sc Heerenveen en een vaste waarde worden voor het 
team”. Hij heeft hierover ook gesproken met Johnny Jansen. 
“De trainer heeft gezegd dat het belangrijk is dat ik wedstrijden 
speel, dat doe ik momenteel vooral bij de beloften. Want je kunt 
je een slag in de rondte trainen, maar je leert het meest van 
het spelen van wedstrijden.”

De uitspraak kenmerkt de jonge Castricummer. 
Sinds 2014 speelt hij voor sc Heerenveen 
waar hij zijn opwachting maakte in alle 
vertegenwoordigende teams. Op de vraag 
wat het belangrijkste is wat hij tot nu toe 
heeft geleerd, antwoordt hij: “Discipline. 
Dat geldt voor de trainingen, maar 
bijvoorbeeld ook bij het letten op je 
voeding.” Kortom: het leven als prof. 
En laat dat nou net de droom zijn die 
Rein Smit al van jongs af aan koestert. 
Waarbij hij de hoop uitspreekt dat die 
droom hem uiteindelijk in de Bundesliga 
of de Premier League brengt. Maar: eerst 
slagen bij de club met het Abe Lenstra 
Stadion als thuisbasis.

Voortbordurend op de toekomst: waarom 
Duitsland of Engeland? Rein Smit: “Ik 
denk dat die competities het beste bij mij 
passen. Het spel is er fysieker en je moet er 
hard werken.” Met collega spits Henk Veerman, 
die de afgelopen jaren óók bij onze Oosterburen 
voetbalde, sprak hij nog niet specifiek daarover. 
“Maar ik kan natuurlijk wel van hem leren. Ik kijk 
wat hij doet in de zestien, hoe hij kijkt en hoe hij 
schiet.” Dat scout Dirk Jan Derksen momenteel 
ook bijspringt als spitsentrainer wordt door beide 
vakbroeders als een verrijking gezien. 
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schijnwerper op

Rein Smit

Wetenswaardigheden
Rugnummer 26
Geboortedatum 5 januari 2001
Geboorteplaats Castricum
Positie Aanvaller
Doelpunten 0

Doelen stellen
In een interview werd de spits gevraagd wat 
hem kenmerkt als voetballer. Het antwoord 
van Smit: “Ik ben een harde werker”. Dan rijst 
de vraag hoe je jezelf daartoe motiveert. Ook 
daar heeft de hoofdpersoon wel een antwoord 
op: “Van nature zit dat er al wel in. Maar het 
heeft ook te maken met wat je doet buiten 
het voetbal om. Schenk je aandacht aan je 
herstel, zorg je goed voor je lichaam. En dan 
niet alleen bij de club, maar ook – of misschien 
wel juist – thuis. Verder is het belangrijk dat 
je jezelf doelen stelt en er vervolgens aan 

werkt om die te halen. Voor een spits 
is dat natuurlijk niet zo moeilijk, die 

moet doelpunten maken. Dan is het 
zaak om te blijven kijken waar je 
jezelf kunt verbeteren.”

Voormalig Heerenveen spits 
Klaas-Jan Huntelaar wordt door 
Rein Smit als een voorbeeld 
gezien. “Omdat hij altijd op 
de goede plaats staat.” Ook 
van hem heeft de aanvaller 
het nodige opgestoken, zij 
het digitaal. “In het verleden 
heb ik wel beelden van hem 
bekeken, de laatste tijd doe ik 
dat wat minder.” Dan is er nog 
een andere (ex-)voetballer 

die een belangrijke rol speelt 
in het leven van Rein Smit: zijn 

zaakwaarnemer Wesley Verhoek. 

Ook hij speelde in de voorhoede, voor ADO 
Den Haag, Feyenoord, FC Twente en Go Ahead 
Eagles. “Met hem heb ik wekelijks contact en 
dat kan zakelijk zijn, maar ook sportief. Dan 
praten we over de wedstrijden, vraagt hij me 
of ik beelden op kan sturen en geeft hij me 
tips.”

Lamborghini
Omdat Rein Smit nog jong is (begin januari 
werd hij twintig), weten we natuurlijk nog lang 
niet alles van hem. Daarom voor de liefhebber 
nog een aantal trivia tot besluit. Maatjes 
binnen de selectie zijn Syb van Ottele, Hamdi 
Akujobi, Jan Ras en Arjen van der Heide. “Met 
hem speel ik al sinds de jeugdopleiding”. 
De Noord-Hollander heeft gamen als hobby 
en zijn favoriete muziek is hiphop en rap. 
Momenteel rijdt hij in een VW Polo van de 
club die hem in de weekenden nog steevast in 
Castricum brengt. En als geld in de toekomst 
geen rol meer speelt, staat er misschien wel 
een Lamborghini voor de deur van huize Smit. 

Marc Stallinga
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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

Kroon leverworst
zit boordevol gezelligheid

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

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

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

de gezelligstede gezelligstede gezelligstede gezelligste

• Balsponsor
• Aanvoerdersband sponsor
• Vaste Borden
•  Adverteren in it Pompebledsje / FeanFan
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statistieken per 29-3-2021

Programma standen
EREDIVISIE 
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1.  Ajax 26  21 3 2 66 83 -19
2.  PSV 27  16 7 4 55 59 -30
3.  AZ 27  16 7 4 55 63 -38
4.  Vitesse 27  16 4 7 52 44 -27
5.  Feyenoord 27  13 9 5 48 54 -28
6.  FC Groningen 27  12 7 8 43 34 -31
7.  FC Utrecht 26  10 10 6 40 40 -33
8.  FC Twente 27  9 10 8 37 41 -37
9.  Heracles Almelo 27  10 6 11 36 31 -40
10. SC Heerenveen 27  8 10 9 34 36 -38
11. Fortuna Sittard 27  10 4 13 34 39 -47
12. Sparta 27  8 7 12 31 37 -42
13. PEC Zwolle 27  6 11 10 29 35 -43
14. RKC Waalwijk 27  6 8 13 26 26 -40
15. Willem II 27  5 7 15 22 31 -56
16. VVV-Venlo 27  6 4 17 22 39 -72
17. FC Emmen 27  2 9 16 15 24 -56
18. ADO Den Haag 27  2 9 16 15 21 -60

PROGRAMMA EREDIVISIE

Za 3 apr VVV-Venlo FC Groningen 18:45

 Willem II AZ 20:00

 FC Twente Vitesse 20:00

 Sparta Rotterdam PEC Zwolle 21:00

Zo 4 apr Feyenoord Fortuna Sittard 12:15

 PSV Heracles Almelo 14:30

 ADO Den Haag FC Utrecht 14:30

 SC Heerenveen Ajax 16:45

 FC Emmen RKC Waalwijk 16:45

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 
Ma 5/4 NEC  Telstar 12:15

 Jong FC Utrecht De Graafschap  14:30

 Jong PSV MVV Maastricht  14:30

 TOP Oss FC Volendam 14:30

 NAC Breda Go Ahead Eagles 14:30

 Helmond Sport Jong Ajax 14:30

 FC Dordrecht FC Eindhoven  14:30

 SC Cambuur Excelsior 14:30

 Jong AZ FC Den Bosch 14:30

 Roda JC Kerkrade Almere City FC 16:45

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
1.  SC Cambuur R. Mühren 27

2.  Excelsior E. Ómarsson 18

3.  Almere City FC T. Verheydt 17

4.  Jong FC Utrecht J. Hilterman 15

 FC Volendam S. Mulattieri 15

 SC Telstar G. Plet 15

5.  De Graafschap  R. Seuntjens 15

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.  VVV-Venlo G. Giakoumakis 24

2.  Feyenoord S. Berghuis 15

  AZ T. Koopmeiners 15

  PSV D. Malen 15

5.  FC Twente Danilo 13

  Ajax  Dusan Tadic 13

 sc Heerenveen  Henk Veerman 13

 Heracles Almelo  Rai Vloet 13

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1.  SC Cambuur 30  22 4 4 70 81-25
2.  De Graafschap 30  20 4 6 64 59-40
3.  NAC Breda 30  19 5 6 62 61-30
4.  Almere City FC 30  19 5 6 62 65-40
5.  Go Ahead Eagles 30  17 7 6 58 49-22
6.  NEC 30  17 5 8 56 59-33
7.  FC Volendam 30  14 8 8 50 64-41
8.  Roda JC 30  13 9 8 48 58-45
9.  Telstar 30  10 7 13 37 48-45
10. Excelsior 30  11 4 15 37 54-53
11. Helmond Sport 30  9 9 12 36 43-52
12. TOP Oss 30  10 5 15 35 32-49
13. MVV 30  10 5 15 35 37-58
14. Jong Ajax 30  9 7 14 34 50-61
15. Jong PSV 30  8 6 16 30 46-58
16. FC Eindhoven 30  7 9 14 30 38-52
17. Jong FC Utrecht 30  9 1 20 28 40-62
18. Jong AZ 30  7 5 18 26 42-79
19. FC Dordrecht 30  7 3 20 24 29-75
20. FC Den Bosch 30  4 8 18 20 36-71
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We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol 

kracht en overgave. Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme 

voedt ons bloed. Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw 

product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, 

gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want samen komen we verder. 

Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN

Sponsoren of adverteren bij Aktie ‘67
Een advertentie in FeanFan magazine Aktie ’67 
verzorgt dit graag voor u.

Het FeanFan magazine is een magazine voor de 
leden van de supportersclub FeanFan en de leden 
van de Ondernemers Sociëteit Sportclub 
Heerenveen (OSSH). Daarnaast is het blad 
los te koop in onder andere de Feansjop van 
sc Heerenveen. Het magazine verschijnt 
zes keer per jaar. Per nummer worden er
4.750 exemplaren uitgegeven.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact op met ons.
Tjeerd Piek: T 0513-625360 
M 06-53808296
Of mail naar aktie67@sc-heerenveen.nl
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week van

Cees Roozemond
“Het is nooit saai, er is altijd wat.” Algemeen 
directeur Cees Roozemond vertelt over wat hem 
allemaal bezighoudt bij sc Heerenveen.

Het seizoen
Het is een bijzonder en grillig seizoen. “Je 
hebt een heel goede start, boven verwachting. 
Daarna hebben we een terugval gekregen. Je 
wisselt een hoogtepunt af, zoals de kwartfinale 
tegen Feyenoord, met een wedstrijd zoals tegen 
PEC. Het is altijd lastig om te zeggen waar dat 
precies aan ligt, zoiets kent meerdere oorzaken. 
Sinds de winter hadden we de selectie op orde. 
We konden in januari nog extra besteden 
door de verkoop van Chidera Ejuke. Een groot 
gedeelte van dat bedrag is weer geïnvesteerd in 
nieuwe spelers. Dan loop je tegen het feit aan 
dat je nieuwe patronen moet inslijpen en nieuwe 
spelers moet inpassen in je team. Dat geeft wel 
een verklaring waarom het soms wat grillig is. 
Als de vastigheden beter kunnen, moet je het in 
ieder geval niet op inzet laten liggen. We hebben 
een goed gesprek over passie en beleving gehad 
met de staf, de spelers en supporters. Laten we 
hopen dat het bijdraagt aan onze doelstelling de 
play-offs te bereiken om Europees voetbal.”

Technische taken
“Het is mooi om te zien dat ongelooflijk veel 
mensen de wens en de ambitie hebben om bij 
sc Heerenveen te werken. De teller van open 
sollicitaties staat bijna op veertig. Daarnaast 
hebben we een shortlist van kandidaten. Voor 
deze gesprekken nemen we de tijd. We zoeken 
iemand die zich voor een langere tijd aan de 
club wil verbinden. Met de werkgroep die we 
nu hebben (Karel Brandsma, Johnny Jansen en 
Michel Jansen) kunnen we heel veel lopende 
zaken klaren.” 

Toekomst van de club
Er is een intentieverklaring getekend voor 
Sportpark Skoatterwâld. “We zijn afhankelijk 
van meerdere partijen: vv Heerenveen, 
sc Heerenveen Vrouwen en Gemeente 
Heerenveen. We willen meer velden en meer 
faciliteiten.” Er ligt nu een geaccepteerd plan 
van eisen. “Volgende week verwacht ik een 
financiële projectie. We zijn nu aan het kijken 
of externe partijen hieraan kunnen bijdragen, 
zoals partners of de gemeente. De huur van 
het stadion is 2,4 miljoen per jaar, dus twee ton 
per maand. Vanaf eind vorig jaar betalen we de 
helft, maar we moeten nog overeenkomen of 
dat uitstel of korting is. Wij zijn van mening dat 
het een coronakorting moet zijn.”

Dankbaar
“We zijn ongelooflijk dankbaar dat sponsoren, 
de supporters en de vrijwilligers zo trouw 
zijn geweest het afgelopen seizoen en dat is 
hartverwarmend. Zij hebben ons gemaakt tot 
wat we nu zijn: een geweldige club die kan 
rekenen op een heel trouwe schare. Tachtig 
procent van de seizoenkaarthouders ging voor 
goud. Dat geeft aan hoe onvoorstelbaar trouw 
en bijzonder onze supporters zijn. Ik heb wel 
goede hoop op het perspectief dat geboden 
wordt door de vaccinaties. Hopelijk kunnen we 
er komend seizoen weer een feest van maken 
in een vol Abe Lenstra stadion!”

Frank Rietdijk



14

De Toekomst - Wim Reckers

‘Het trainerschap past echt bij mij’
Hij ademt voetbal en de passie zit in zijn bloed. Volgens Wim Reckers, keeperstrainer bij 
de jeugdopleiding van sc Heerenveen, kun je zonder passie en enthousiasme dit vak niet 
uitoefenen. ‘’Ik krijg veel energie van de jongens waarmee ik werk. Die energie geef ik graag 
door aan anderen. Dat is de basis van alles.’’

‘’Jij moet ook trainer gaan worden,’’ zei zijn 
toenmalige trainer tegen hem. ‘’Door de 
manier waarop jij in een groep bent en met 
andere spelers praat, zie ik dat jij iets kunt 
overbrengen op anderen. Je kunt ze iets 
leren, je weet hoe iemand in elkaar zit en hoe 
mensen reageren.’’ Zelf had Reckers hier 
nog nooit over nagedacht. ‘’Zolang je aan het 
voetballen bent, denk je dat je je leven lang 
kunt blijven voetballen. Dat is natuurlijk niet 
zo. Je kunt geblesseerd raken en op een 
gegeven moment gaat de leeftijd meespelen. 
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Dat was bij mij ook zo. Ik was 35 toen ik 
stopte. Mijn trainer had blijkbaar gezien dat 
het trainerschap echt bij mij past. Los van het 
feit dat het dicht bij het voetbal ligt, is het ook 
ontzettend leuk om met mensen bezig te zijn. 
De jongens elke dag ondersteunen in hun 
ontwikkeling is echt het allermooiste om te 
doen. Zij geven mij energie en inspireren mij 
ook.’’

Kroon op zijn werk
Het trainers avontuur begon bij de 
amateurclub waar Wim toen ook speelde. 
Na twee jaar deed de kans zich voor om bij 
FC Emmen als keeperstrainer aan de slag te 
gaan. ‘’Dat was voor mij iets heel bijzonders 
omdat ik nog maar twee jaar trainer was.’’ 
Vier jaar later kwam het telefoontje van 
sc Heerenveen: ‘we zoeken iemand als 
keeperstrainer bij de jeugdopleiding en jouw 
naam is hier gevallen, zou je daar iets voor 
voelen?’ ‘’Zo is het begonnen en ik ben nooit 
meer weggegaan. Ik ben er trots op dat ik dit 
al zo lang mag doen en mij bij de visie van sc 
Heerenveen aan heb kunnen laten sluiten.’’ 
Ook is Reckers trots dat hij sinds twee jaar 
ook keeperstrainer bij het Nederlands 
elftal onder 18 is. Voor Reckers een kroon 
op zijn werk. Alle kennis en ervaring die hij 
daar opdoet, kan hij weer projecteren op de 
keepers bij sc Heerenveen. Het is een soort 
‘’kruisbestuiving’’ zoals hij het zelf noemt.

Altijd op het veld
De ambitie om de beste keeperstrainer 
van Nederland te worden is er nog steeds. 

‘’Zolang ik fit blijf, wil ik dit blijven doen. 
En zolang ik denk dat ik energie kan geven 
en er ook energie van krijg, heb ik nog niet 
nagedacht over wanneer het gaat stoppen.’’ 
Wat als een paal boven water staat, is dat Wim 
de rest van zijn leven bij voetbal betrokken zal 
blijven en ook op keepersgebied actief zal 

zijn. Op lange termijn zou dit kunnen gaan om 
een coördinerende functie of het begeleiden 
van andere keeperstrainers in hun loopbaan.

Coachen
‘’Mijn werk bestaat voor 30% uit trainen en 
voor 70% uit coachen. Coachen is voor mij de 
jongens helpen, begeleiden, met ze praten en 
een ontwikkelplan maken. Niemand is gelijk. 
De kunst aan mij, en andere trainers, is om 
te onderzoeken wat het best bij iemand past 
waardoor hij zich het best kan ontwikkelen. 
Ze hebben allemaal dromen en mijn taak is 
om ze daar zo goed mogelijk bij te begeleiden 
en ze soms een spiegel voor te houden. Wat 
ik nog belangrijker vind dan dat ze een goeie 
keeper gaan worden, is dat ze goede mensen 
gaan worden. Mensen die open in het leven 
staan, met volle overgave dingen aanpakken 
en dingen willen leren. Ik vergelijk het 
wel eens met rijles. In het begin trap je als 
instructeur op de rem en uiteindelijk hoef je 
er alleen maar naast te zitten want dan kan 
iemand het zelf.’’

De top bereiken
Dat de jongens zich altijd voor 100% geven, is 
wat Wim belangrijk vindt. Hij vraagt ze elke 
dag hun ogen, oren en mond open te doen. 
‘’Je kunt niet elke dag fantastisch trainen 
want dan zou het alleen maar steeds beter 
gaan. Wat je 100% op die dag ook is, geef het 
gewoon. Ik ben ook wel eens ontevreden over 
een training die ik heb gegeven, maar dan 
zeg ik tegen mezelf: misschien is dit wel mijn 
100% van vandaag. Morgen kijk ik weer hoe ik 
het voor mezelf weer beter kan maken. Als je 
er hard voor werkt, kom je ergens en kun je 
jezelf nooit verwijten dat je de top niet hebt 
gehaald, waar die top dan ook is. Je top kan 
uiteindelijk ook ergens anders zijn dan je nu 
denkt, misschien nog wel hoger. Ga ervoor!’’
Susan van Dijk
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Vrije rubriek 

Wat voor seizoen was dit?
Het is een vreemd seizoen doordat we niet naar het Abe Lenstra stadion mogen. Hierdoor 
kunnen we de helden van onze club helaas niet naar voren schreeuwen. Dit is een gemis. 
Niet alleen voor ons, maar ook voor hen. In deze column ga ik het hebben over het seizoen 
dat we allemaal hebben aanschouwd voor de televisie en van verderaf dan we hadden 
gewild met zijn allen. 

Sprankelende start
Laten we eerlijk zijn, na de voorbereiding van het 
seizoen zag menig fan het somber in na dikke 
verliezen tegen De Graafschap en FC Utrecht. 
Dit was ook wel te verwachten met een veredeld 
jeugdelftal. Echter, door de verkoop van Chidera 
Ejuke konden toch nog de nodige versterkingen 
worden gehaald. Zo kwamen oude bekenden van 
de club terug: Erwin Mulder en Henk Veerman. 
Ook werd sinds tijden geld gespendeerd aan een 
centrale verdediger: Pawel Bochniewicz. Met en-
kele huurlingen erbij werd de eerste wedstrijd 
van het seizoen gewonnen van Willem II, toen 
nog met publiek. Lucas Woudenberg maakte de 
eerste goal van het seizoen. Vervolgens werd 
ook gewonnen in Sittard. Na de eerste twee wed-
strijden stond sc Heerenveen zelfs eerste in de 
Eredivisie! De laatste wedstrijd voor publiek werd 
ook gewonnen, namelijk van Venlo. Na een knap 
gelijkspel in en tegen Utrecht had de Friese voet-
balclub al tien punten na vier wedstrijden. Na een 
ingecalculeerd verlies tegen Ajax werden de dik-
ste uitslagen op het scorebord gezet: 4-0 tegen 
FC Emmen met 15.000 beren als toeschouwer. 
Dit was overigens de eerste keer dat we van Em-
men wonnen in de eredivisie. Daarna werd ook 
Sparta over de knie gelegd door uit te halen met 
1-4. Door deze goede reeks was bijna sprake van 
de allerbeste seizoensstart ooit van de pompe-
blêdenformatie. 

Spannende bekerclashes
Inmiddels weten we wel beter. Na de sprankelen-
de start is Heerenveen in een vormdip gekomen. 
Al negen keer werd gelijkgespeeld. Het voetbal 
kan maar niet overtuigen. Daartussen zit ook het 
gelijkspel tegen PSV in het Abe Lenstra stadion. 
De Eindhovenaren hebben wederom niet weten 
te winnen in Heerenveen. Ook wist de Friese for-
matie met 3-0 te winnen van Feyenoord. De Rot-
terdammers konden maar geen antwoord vinden 
op de vraag hoe de middenvelders van sc Heer-
enveen op te pakken. De vormdip van de club is 
ook te zien bij onze rappe vleugelflitser Mitchell 
van Bergen. Zijn lage rendement heeft er zelfs 
voor gezorgd dat zijn waarde met een miljoen 
is gedaald. Wel scoorde hij in de hierboven ge-
noemde wedstrijden tegen PSV en Feyenoord. 
Gelukkig deed de Friese club actief mee in de 



KIJK ALLE WEDSTRIJDEN VAN SC HEERENVEEN LIVE OP ESPN
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KNVB-Beker. Door de spannende bekerclashes 
kon sc Heerenveen haar revancheren voor het 
fletse spel in de competitiewedstrijden. De eer-
ste ronde werd zakelijk gewonnen van Oss met 
3-1. Vervolgens werden amateurploegen uit de 
beker geknikkerd waardoor negen ploegen een 
ticket kregen naar de volgende ronde. Sc Hee-
renveen was daar ook één van. Daarna werd FC 
Emmen onze tegenstander. Deze wedstrijd leek 
uit te monden in een gelijkspel totdat Ricardo van 
Rhijn, die vorig seizoen nog onze kleuren verde-
digde, een onverklaarbare handsbal maakte na-
mens FC Emmen. Via een penalty werd in regu-
liere speeltijd gewonnen. De meest krankzinnige 
wedstrijd dit seizoen moest dan nog komen. De 
4-3 overwinning op wederom Feyenoord was een 
achtbaan van emoties. Blijheid, boosheid, gela-
tenheid, opluchting, nog meer blijheid en extase! 
Dit resulteerde er voor de achtste keer in dat wij 
de halve finale in de KNVB-Beker bereikten. 

Venijn zit in de staart
De staart van de Eredivisie is aangebroken. In die 
zeven wedstrijden zit de kraker tegen Ajax en een 
uitwedstrijd tegen PSV. Verder zitten daar nog 
drie wedstrijden bij tegen de noordelijke ploegen 
met de noordelijke derby in Groningen als hoog-
tepunt. Tevens is het belangrijk om boven Hera-
cles Almelo te eindigen zodat ruim zeven ton 
meer tv-gelden kunnen worden geïncasseerd. 
Momenteel scheelt het tien punten in de huidige 
stand van de tv-ranking. Dit komt overeen met 
één plek hoger in de competitie. Ook is het span-
nend om te zien hoeveel goals Henk Veerman 
dit seizoen nog gaat maken. De targetman van 
de Friezen heeft dertien goals en zes assists dit 
seizoen. Hiermee staat hij qua goals op een ge-
deelde vijfde plek met Danilo van Twente. Onze 
centrumspits heeft dit aantal kunnen bereiken 
zonder penalty’s te nemen zoals collega top-
scorers Danilo, Koopmeiners en Berghuis wel 
nodig hadden. Zoals het nu lijkt, gaat de Griekse 
Giakoumakis er met de topscorerstitel vandoor. 

Echter, Henk Veerman kan nog steeds als twee-
de eindigen boven Malen van PSV, dus het venijn 
zit in de staart.

Frank Rietdijk

voor luxe en comfort
AUTOJOUREXL.NL
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McDonald’s

Heerenveen

2 MINUTEN VANAF HET
ABE LENSTRA STADION

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

Saturnus 4-11
8448 CC Heerenveen

P.O.Box 528
8440 AM Heerenveen

The Netherlands

K
ee
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rs

1 Erwin Mulder 27 1

22 Ariel Harush

24 Jaimy Kroesen

Ve
rd

ed
ig

er
s

2 Sherel Floranus 24 1 3

3 Jan Paul van Hecke 21 1 1 5

4 Joaquín Fernández

5 Lucas Woudenberg 22 1 2

14 Ibrahim Drešević 23 2

25 Paweł Bochniewicz 26 2 2 1

29 Timo Zaal

41 Rami Kaib 10 1 1

42 Syb van Ottele

M
id

de
nv

el
de

rs

6 Siem de Jong 12 2 2 1

10 Oliver Batista Meier 15 1 1 1

13 Stanislav Shopov

15 Sieben Dewaele 6 1 1

17 Rami Hajal 18 1 1

18 Hamdi Akujobi 5

19 Jan Ras

20 Joey Veerman 27 7 7 3

21 Rodney Kongolo 26 1 4 4

43 Lasse Schöne 6 1

44 Tibor Halilović 12

Aa
nv

al
le

rs

7 Ulysses Llanez 5

8 Benjamin Nygren 25 3 2

9 Henk Veerman 26 13 5 3

11 Mitchell van Bergen 25 3 1 2

16 Arjen van der Heide 11 2 1

26 Rein Smit 3 1 1

37 Couhaib Driouech 5
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Wedstrijdleiding

Scheidsrechter: Kamphuis
Assistent-scheidsrechters: De Vries en Bluemink

Vierde official: Dieperink
VAR: Martens / AVAR: Van Dongen

K
ee

pe
rs

24 A. Onana 2 1

1 M. Stekelenburg 6

52 C. Raatsie

35 K. Scherpen

33 D. Kotarski

Ve
rd

ed
ig

er
s

3 P. Schuurs 23 1 2

17 D. Blind 23 1 1 3

31 Tagliafico 2 1 2 2 1

21 L. Martínez 18 2 1

4 Álvarez 18 1 2 1 1

12 N. Mazraoui 15 1

2 Timber 12

5 S. Klaiber 11 2 1

15 D. Rensch 1 1 2

M
id

de
nv

el
de

rs

29 R. Gravenberch 24 3 5 3

6 D. Klaassen 22 9 2 2

19 Z. Labyad 2 5 5

26 J. Ekkelenkamp 12 3 1

2 M. Kudus 1 2 3 2

25 K. Taylor 2

41 Llansana

42 Q. Timber

Aa
nv

al
le

rs

1 D. Tadić 26 13 12 1

39 Antony 24 8 8 1

7 Neres 17 3 4 1

23 L. Traoré 12 7 4

22 S. Haller 11 6 5 2

3 Brobbey 8 3 1

9 O. Idrissi 4



 

 

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: 0031/6 54 33 21 86
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Ontvang gegarandeerd een 
geldbedrag tot wel € 25.000,- en

speel mee voor sc Heerenveen!

€€ 5.000,-

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

 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,-
€€ 20,- 20,-

 of scan deze 
QR-code

Trap jij het 
seizoen af met

€€ 25.000, 25.000,--€ 25.000,- ???

Een lot kost 14 euro per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar. Je speelt mee zolang je wilt.
*Ma. t/m Vr. van 9.00 tot 21.00 uur en Za. van 10.00 tot 16.00 uur.

€€ 100,- 100,-

Binnen 1 minuut 
weet je welk bedrag 

voor jou is.
weet je welk bedrag 

 5.000,-
€€ 25.000,-€ 25.000,-

€€ 1.000,-
€€ 500,- 500,-

Zo werkt het:

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

2  Speel mee in de VriendenLoterij voor sc Heerenveen

3  Ontdek binnen 1 minuut welke van de bovenstaande bedragen
jij gegarandeerd ontvangt

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

vriendenloterij.nl/voetbal

Advertentie_sc Heerenveen_148x210_V2320_01.indd   1Advertentie_sc Heerenveen_148x210_V2320_01.indd   1 10/09/2020   11:2510/09/2020   11:25
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Een 11-tal vragen aan 

Johan Hansma
Johan Hansma (51) speelde in 10 jaar tijd bij sc Heerenveen 224 wedstrijden, maakte het Champions 
League avontuur mee en was na zijn actieve carrière onder meer technisch manager bij Heerenveen. 
Nu is hij directeur bij Sportmanagementbureau Futuralis. 

1 Welke voetballer wilde je vroeger zijn?  
Dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad, maar het was 
meer dat je voor een team was en in mijn tijd waren 
dat FC Barcelona en AC Milan.

2 Wat is het meest indrukwekkende stadion waar 
je speelde?
Estadio Mestalla, stadion van Valencia in het 
buitenland en in Nederland was het altijd geweldig 
om in een vol Abe Lenstra stadion te spelen.

3 Hoe ziet je favoriete Heerenveen-elftal eruit van 
spelers waarmee je zelf gespeeld hebt? 
Doel: Hans Vonk Achterhoede; Ole Tobiasen, 
Johan Hansma, Tieme Klompe, Tom Sier. 
Middenveld; Arek Radomski, Daniel Jensen, Jon 
Dahl Tomasson. Voorhoede: Jeffrey Talan, Marcus 
Allbäck, Radoslav Samardzic.

4 Wie zijn de drie beste Nederlandse trainers 
aller tijden?
Louis van Gaal, Guus Hiddink, en Johan Cruijff.

5 Wat is de mooiste wedstrijd die je met 
Heerenveen hebt gespeeld?
Onvergetelijk was de eerste thuiswedstrijd in 
de Champions League tegen Valencia. Met sc 
Heerenveen uitkomen in de Champions League was 
een droom voor supporters, sponsors en spelers 
en daarmee hebben we historie geschreven.

6 Op welke tegenstander kreeg je nooit vat?
In Nederland Ronaldo die toen bij PSV speelde en 
in de internationale wedstrijd Sonny Anderson die 
toen bij Lyon speelde. Beiden waren waanzinnig 
goed.

7 Wat het mooiste doelpunt dat je voor Heerenveen 
hebt gescoord? 
Ik heb in de competitie in totaal 16 doelpunten 
gemaakt voor sc Heerenveen en ik was blij met elk 
doelpunt.

8 Hoeveel regels van het Frysk Folksliet ken je?
Ik heb jarenlang bij thuiswedstrijden het Fryske 
Folksliet gehoord en zal het zo weer mee kunnen 
zingen.

9 Als je opnieuw carrière zou maken en je moest 
kiezen tussen een aan de lopende band scorende 
spits of een onpasseerbare keeper?  Wat koos je? 
Geen van beide, ik zou wederom graag weer als 
centrale verdediger willen spelen want vond en 
vind dat nog steeds een prachtige positie waarbij je 
invloed hebt op het spel.

10 Welke geruild shirtje bewaar je het meest 
zorgvuldig?
Ik heb meerdere shirts geruild maar de drie meest 
bijzondere blijven de drie van de Champions League 
van Valencia, Olympique Lyon en Olympiakos.

11 Op welke prestatie in je voetballoopbaan ben 
je meest trots?
Ik heb vele mooie herinneringen van onze 
successen die wij als team hebben behaald, maar 
persoonlijk is het winnen van de Zilveren Schoen 
in klassement voetballer van het jaar (98/99) iets 
waar ik persoonlijk erg trots ben.

Eric van den Berg 



HYGIËNISCH SPORTEN 
ÉN SC HEERENVEEN STEUNEN?

Bestel nu uw hygiëneproducten op 
www.steunuwvoetbalclub.nl
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Voor veel Nederlanders was het een dag om snel te 
vergeten: 24 maart 2021. Turkije versloeg het Nederlands 
elftal met 4-2, in de eerste kwalificatiewedstrijd voor 
het WK. Toch is er een landgenoot die deze wedstrijd 
voor altijd zal onthouden. De naam van deze landgenoot 
is Ryan Gravenberch.

#14
De 18-jarige Ajacied maakte zijn debuut in 
Oranje. Gravenberch betrad het veld met 
rugnummer 14, precies 5 jaar na het 
overlijden van die andere nummer 14. 
Ik stond ervan te kijken dat dit pas 
Gravenberchs eerste interland was. 
We hebben te maken met één van de 
grootste talenten van Nederland.

Gravenberch vs. Gravenberch
Ook zijn broer, Danzell Gravenberch 
(27), werd gezien als groot talent. Hij 
speelde jaren in de jeugdopleiding 
van Ajax, maar tot een debuut in 
het eerste kwam het niet. Via clubs 
in Roemenië, Engeland en België is 
Danzell terechtgekomen bij Sparta 
Rotterdam. Dit seizoen maakte hij 4 
doelpunten, waarvan 2 tegen Ajax, in 
de Johan Cruijff ArenA. Ryan staat dit 
seizoen op 3 eredivisie goals, dus zijn 
broer heeft een kleine voorsprong. Welke 
Gravenberch maakt dit seizoen de meeste 
goals? ‘’Haha, dat is een goede vraag. Wie 
staat er op 1 na dit seizoen? Ja, hij staat nu 
natuurlijk een doelpuntje voor op mij, maar ik 

    nader bekeken - Ryan Gravenberch

‘‘  Mijn vader zei altijd dat 
ik naar Zidane moest 
kijken’’
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hoop dat ik hem kan inhalen. Ik ga ervan uit 
dat ik nog wel ga scoren, dus ik denk dat ik op 
1 eindig’’, zegt Ryan lachend.

Zijn voetballoopbaan geeft alle reden tot lachen. 
Als broekje van 16 maakte Ryan zijn debuut 
voor Ajax I, waarmee hij de jongste debutant 
ooit is in de clubgeschiedenis. In de jaren die 
volgden kon hij die goede lijn doortrekken. Het 
is mede aan hem te danken dat Frenkie de Jong 
nauwelijks wordt gemist in Amsterdam. 

Voorbeeld
Gravenberch wordt veel vergeleken met grote 
spelers. De één vindt hem lijken op Frank 
Rijkaard, de ander op Frenkie de Jong en weer 
een ander op Paul Pogba. Gravenberch zelf is 

altijd fan geweest van Messi en Ronaldo, 
maar rond zijn veertiende kreeg hij 

een nieuw idool. ‘’Toen ik meer 
voetbalinzicht en al die dingen 

kreeg, zei mijn vader altijd dat 
ik een keer naar Zidane moest 
kijken. Dus toen ging ik filmpjes 
van hem kijken op YouTube en 
daardoor is Zidane nu wel echt 
een voorbeeld voor mij. Ook 
omdat ik een beetje dezelfde 
stijl heb die hij vroeger had.’’

Terugblik
Gravenberch laat zich vaak 

uitzakken aan de linkerkant 
van het veld. Dit geeft hem de 
ruimte om met zijn dribbels 
voor gevaar te zorgen. Begin 

vorige maand liet hij dat kunstje 
ook zien in ons Abe Lenstra 

stadion. U weet wel, tijdens die 
halve finale van het bekertoernooi 

waar we reikhalzend naar uit keken. 
Ajax deed wat het moest doen en won vrij 

gemakkelijk. Tenminste, zo zag het eruit. 

‘’Haha, misschien leek het wel makkelijk, 
maar dat was niet zo. Heerenveen is gewoon 
een hele goede ploeg, waar je altijd ready 
voor moet zijn. Nee, het was niet zo makkelijk 
als het leek’’, vertelt Gravenberch. 

Vooruitblik
Ook over vanmiddag is hij duidelijk. ‘’Ik denk 
niet dat het een soortgelijke wedstrijd wordt. 
Heerenveen heeft natuurlijk die wedstrijd 
verloren met 3-0, dus ik denk dat ze gewoon 
met een andere instelling en misschien ook 
wel met een ander tactisch plan die wedstrijd 
ingaan. Wij moeten daar goed op voorbereid 
zijn en laten zien dat we in deze flow lekker 
verder kunnen gaan en weer die wedstrijd 
kunnen winnen.’’

Lang niet alle talenten maken hun belofte 
waar. Ook voor Gravenberch is de weg nog 
lang, maar hij lijkt alles te hebben om een 
goede voetballer te worden. Hij presteert 
steeds constanter, werkt aan zijn zwakke 
punten en komt over als een nuchtere kerel. 
Veel talent, weinig toeters en bellen.

Geen idee
Het mooie is dat hij werkelijk geen idee 
heeft wat hij zou zijn geworden in een wereld 
zonder voetbal. ‘’Ik zou het niet weten 
eigenlijk. Voetbal is gewoon nummer 1 en 
ik heb echt geen idee wat ik was geworden 
als ik geen voetballer was. Géén idee.’’ Het 
contrast met Gianni Zuiverloon, die vorige 
maand belicht werd in deze rubriek, kan bijna 
niet groter. Zuiverloon, weliswaar 34 jaar, is 
naast voetballer ook mental coach, storyteller 
en zakenman, al ligt de focus natuurlijk 
ook bij hem op de sport. Gravenberch is 
alleen voetballer. Een hele goede, nuchtere 
voetballer met een hele grote glimlach.

Pier Schotanus
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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

techniek, bouw, schoonmaak, 
horeca, productie en zorg

VOLOP VACATURES IN DE  

BUITENPOST • HEERENVEEN • LEEUWARDEN • WOLVEGA

WWW.WERKTIJD.NL

www.bordbusters.nl

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

Atalanta 10 | 8472 CA Wolvega  
Tel +31 561-692800 | wolvega@valk.nl

Atalanta 10 | 8472 CA Wolvega  
Tel +31 561-692800 | wolvega@valk.nl



HOOFDSPONSOR

CO-SPONSORS

BELOFTEN

PARTNERS




