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voor de aftrap

sc Heerenveen - FC Twente
Springen en zingen terwijl we in de rij stonden voor een broodje beenham. De ruststand in de 
Grolsch Veste gaf er alle reden toe. Heerenveen stond terecht op een 0-1 voorsprong. Vlak 
na rust maakte Ejuke de 0-2, terwijl een enkele supporter nog bezig was om een broodje te 
bemachtigen. Ondanks de 0-3 van Joey Veerman werd het nog billenknijpen, maar uiteindelijk 
kwam alles goed. Een awayday waar je u tegen zegt. 

Vandaag, meer dan een jaar later, komt FC 
Twente bij ons op bezoek. Als er één ploeg 
is waar Heerenveen dit seizoen op lijkt, dan 
is het wel die van Ron Jans. Beide teams 
zijn behoorlijk wisselvallig, waardoor het 
verschil op de ranglijst slechts drie punten 
bedraagt. Hele goede wedstrijden worden 
afgewisseld met hele slechte. Ook FC Twente 
pakte veel punten in de eerste weken van de 
competitie en werd daarna slordig. De laatste 
overwinning van de Tukkers is alweer een 
dikke maand geleden. Opvallend genoeg werd 
er toen afgerekend met hoogvlieger Vitesse. 

Het is ons als Heerenveen-aanhangers niet 
vreemd.

Net bêst
De supporters van Twente zullen niet zo’n 
mooie awayday beleven als wij vorig jaar. 
Hoewel de eerste tests met fans in het 
stadion redelijk geslaagd lijken te zijn, blijven 
de tribunes voorlopig leeg. Dat is maar 
goed ook, zal de pessimistische supporter 
zeggen na vorige week. Heerenveen haalde in 
Tilburg maar 20 minuten een redelijk niveau, 
wat natuurlijk veel te weinig was voor een 
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overwinning. De optimistische supporter 
zal zich eraan vasthouden dat Twente vorige 
week ook belabberd voor de dag kwam. Het 
verloor met 4-1 van AZ.

Er wordt vaak gezegd dat Twente een tekort 
aan creativiteit heeft op het middenveld. 
Dat is bij Heerenveen niet het geval. Ook 
op mindere dagen komt de creativiteit van 
Schöne, Joey Veerman en De Jong naar 
boven. Misschien zijn deze mannen de sleutel 
naar een overwinning. 

Verbetering
Vanwege de gelijkenissen tussen beide 
ploegen zal het niemand verbazen dat de 
ontmoeting van eerder dit seizoen in een 
gelijkspel eindigde. In de Grolsch Veste werd 
wel gescoord, maar door toedoen van de 
VAR eindigde de wedstrijd in 0-0. Luciano 
Narsingh liep vanuit buitenspelpositie in 
de weg bij Floranus, waardoor het doelpunt 
van Menig werd afgekeurd. Sindsdien is er 
weinig veranderd, dus een gelijkspel zou 
ook vandaag niet verrassend zijn. Of heeft 

de ploeg van Johnny Jansen toch het licht 
gezien, na de afgang in Tilburg?

Er was veel onbegrip. Hoe was het mogelijk 
dat Heerenveen, dat nog alle zicht had op de 
play-offs, zich op deze manier liet verslaan? 
Mentaliteit lijkt het grote probleem. De 
scherpte ontbrak te vaak. Soms lijkt het 
alsof er te veel aardige jongens en te weinig 
klootzakken bij Heerenveen spelen. Gelukkig 
leken de spelers en staf dit na de wedstrijd 
ook in te zien. De wedstrijd van vandaag is een 
kans op verbetering. Bij winst zit je nog volop 
in de race voor de play-offs, hoe gek het ook 
klinkt. 

Narsingh, Jans en Pierie
Oude bekenden Luciano Narsingh, Ron Jans 
en Kik Pierie treffen vandaag hun oude liefde. 
Vooral voor Pierie, die voor het eerst in het 
Abe Lenstra stadion speelt als tegenstander 
van Heerenveen, zal dit wennen zijn. Als 
tiener maakte hij hier zijn debuut en veroverde 
hij een basisplaats. Zijn overstap naar Ajax 
heeft nog niet het gewenste resultaat. De 

De laatste head to head
Zo 17-5-2015 sc Heerenveen - FC Twente 1-3  
Za 6-2-2016 sc Heerenveen - FC Twente 1-3 
Za 10-9-2016 sc Heerenveen - FC Twente 3-1 
Za 3-2-2018 sc Heerenveen - FC Twente 1-0 
Za 24-8-2019 sc Heerenveen - FC Twente 0-0 

Za 7-11-2015 FC Twente - sc Heerenveen 1-4 
Za 18-2-2017 FC Twente - sc Heerenveen 1-0 
Za 18-11-2017 FC Twente - sc Heerenveen 0-4 
Za 29-2-2020 FC Twente - sc Heerenveen 2-3 
Zo 31-1-2021 FC Twente - sc Heerenveen 0-0



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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Amsterdammers verhuren de 20-jarige 
verdediger dit seizoen aan Twente, waar hij 
wel aan spelen toekomt. 

Luciano Narsingh en Ron Jans hebben ook 
goede herinneringen aan het Abe Lenstra 
stadion. Zo wonnen zij op 12 december 2010, 
in dienst van Heerenveen, met 6-2 van nota 
bene FC Twente. Narsingh scoorde en gaf een 
assist, maar de grote man van die wedstrijd 
was Oussama Assaidi. De frivole dribbelaar 
gaf twee assists, versierde een strafschop 
en maakte een hattrick. Normaal gesproken 
richten trainers zich op het collectief, maar 
Jans zei na afloop dat Assaidi een 10 had 
verdiend als rapportcijfer. 

Mes tussen de tanden
Kunnen Jans, Narsingh en Pierie hun oude 
club pijn doen, of knokt sc Heerenveen zich 
terug in de strijd om de play-offs? Beide teams 
zijn niet in hun beste doen. Ik verwacht dan 
ook een wedstrijd waarin details de doorslag 

zullen geven. Bij winst komt Heerenveen 
op gelijke hoogte met de Tukkers. Opeens 
is er dan weer van alles mogelijk. Eén ding 
is zeker: het mes zal nu toch echt een keer 
tussen de tanden moeten.

Pier Schotanus

FC TWENTE

ADRES
Colosseum 65
7521 PP Enschede

STADION
De Grolsch Veste
(30.205 plaatsen)

TECHNISCHE STAF 
Ron Jans Hoofdtrainer
Ivar van Dinteren Assistent-trainer
Andries Ulderink Assistent-trainer
Sander Boschker Keeperstrainer
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schijnwerper op

Rami Hajal
Een basisplaats afdwingen. Dat is het doel van Rami Hajal 
dit seizoen. Het is hem al een paar keer gelukt maar er is 
bijzonder veel concurrentie op het middenveld. Gelukkig laat 
hij zich daar niet door uit het veld slaan en beïnvloedt het zijn 
plezier in het voetballen op geen enkele manier. Want dat plezier 
heeft hij. Altijd. Zelf spreekt hij uit: “I’m living my dream.”

Rami Hajal was pas 16 jaar toen hij de beslissing nam om 
naar Friesland te komen om bij de jeugdopleiding 
van sc Heerenveen te gaan voetballen. “Ik heb 
de juiste keuze gemaakt”, blikt de Zweed 
van Libanese afkomst terug. Hij is niet de 
eerste speler uit Zweden in Friese dienst. 
Meerdere landgenoten gingen hem 
voor. Rami: “Ik heb nooit getwijfeld. Ik 
geloofde erin. En het is uitgekomen. Ik 
heb me hier goed kunnen ontwikkelen.”

Debuut
De stap naar het eerste elftal is groot 
voor jeugdspelers. Maar dat is iets, 
waar Rami Hajal niet mee bezig wilde 
zijn. “Daar heb ik niet teveel over 
nagedacht”, vertelt hij. “Ik ben er gewoon 
vol voor gegaan om bij de selectie van 
het eerste elftal aan te sluiten. Daar heb 
ik hard voor getraind en het is me gelukt. 
Mijn debuut tegen Feyenoord in een volle 
Kuip is een moment dat ik nooit zal vergeten. 
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schijnwerper op

Rami Hajal

Wetenswaardigheden
Rugnummer 17
Geboortedatum 17 september 2001
Geboorteplaats Beiroet, Libanon
Positie Middenvelder
Doelpunten 0

Een jongensdroom kwam uit.” Voor welk land 
de talentvolle speler in de toekomst eventueel 
zijn officiële debuut zal maken, is ook iets wat 
op dit moment niet zijn aandacht heeft. “Ik 
richt mij op het Zweedse Elftal O21. Dat is 
mijn focus. Daarna ga ik wel zien wat er op 
me afkomt.” 

Concurrentie
Voor de posities op het middenveld is 
momenteel veel concurrentie. Helemaal 
nu Siem de Jong en Lasse Schöne erbij zijn 
gekomen, voetballers met een schat aan 

ervaring. “Dat klopt”, beaamt Hajal. 
“En dat is aan de ene kant natuurlijk 

jammer voor mij. Want ik wil graag 
zoveel mogelijk spelen. Maar 
er is ook een andere kant. Het 
samen trainen en spelen met 
deze twee spelers, die zoveel 
jaren voetbalervaring op hoog 
niveau hebben, is voor mij 
heel leerzaam. Ik sta daarvoor 
open. Ik blijf scherp en als ik 
mijn kans krijg, dan sta ik er.”

I’m living my dream
Dat hij nog maar 19 jaar oud 
is, zie je niet terug in het veld. 
De jonge speler voetbalt met 

overtuiging en is graag aan de 
bal. Zelf zegt hij hierover: “Ik doe 

elke dag wat ik het allerleukste 
vind. I’m living my dream. Natuurlijk, 

je moet eraan werken om fysiek sterk te zijn 
en conditioneel sterk. Maar op de training 
vind ik de partijtjes, het tactisch trainen voor 
de komende wedstrijd en het bezig zijn met de 
bal fantastisch om te doen. Daar ligt ook mijn 
kracht. Ik ben graag aan de bal en ik ben een 
technische speler. Een man uitspelen en dan 
een goede pass geven of er in ieder geval voor 
zorgen dat het team goed vooruit kan spelen 
en dus lekker kan aanvallen, is de manier van 
voetballen die mij goed ligt.”

FC Twente
Op het moment van dit interview bereidt de 
selectie van sc Heerenveen zich voor op het 
uitduel tegen Willem II in Tilburg. Rami: “Dat 
zit nu in mijn hoofd. We moeten daar een goed 
resultaat zien te behalen. De wedstrijden 
komen een voor een. Hierna gaat de focus 
op FC Twente.” Ron Jans, de trainer van de 
Twentenaren, is voor de supporters van sc 
Heerenveen geen onbekende maar Rami 
Hajal heeft hem niet meegemaakt bij de club. 
Hij heeft op die manier dan ook geen beeld van 
hem, maar wil Jans en zijn elftal wel graag 
verslaan. “Wij willen zoveel mogelijk punten 
halen”, besluit Hajal. “We spelen thuis. Het 
is al meer gezegd, we missen de fans enorm. 
Hun steun betekent veel voor ons. We gaan 
vechten voor een overwinning. Voor het team 
en zeker ook voor de supporters.”

Gea de Jong-Oud
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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 15-3-2021

Programma standen
EREDIVISIE 
Team # W G V Ptn Dv-Dt
 1.  Ajax 25  20 3 2 63 78-19
 2.  PSV 26  16 7 3 55 59-28
 3.  AZ 26  15 7 4 52 61-38
 4.  Vitesse 26  16 3 7 51 44-27
 5.  Feyenoord 26  13 8 5 47 53-27
 6.  FC Groningen 26  12 7 7 43 33-28
 7.  FC Utrecht 25  9 10 6 37 39-33
 8.  FC Twente 26  9 9 8 36 41-37
 9.  Heracles Almelo 26  10 5 11 35 30-39
 10.  Fortuna Sittard 26  10 4 12 34 39-46
 11.  sc Heerenveen 26  8 9 9 33 36-38
 12.  Sparta 26  8 6 12 30 36-41
 13.  PEC Zwolle 26  5 11 10 26 33-42
 14.  RKC Waalwijk 26  5 8 13 23 23-39
 15.  VVV-Venlo 26  6 4 16 22 38-70
 16.  Willem II 26  5 6 15 21 31-56
 17.  ADO Den Haag 26  2 9 15 15 21-55
 18.  FC Emmen 26  2 8 16 14 23-55

PROGRAMMA EREDIVISIE

Vr 19/3 sc Heerenveen FC Twente     20.00

Za 20/3 Fortuna Sittard FC Utrecht  16.30

 Feyenoord   FC Emmen     20.00

 RKC Waalwijk     FC Groningen  21.00

Zo 21/3 PEC Zwolle    VVV-Venlo 12.15

 AZ       PSV         14.30

 Vitesse        Willem II      14.30

 Heracles Almel Sparta R'dam     16.45

 Ajax           ADO Den Haag  20.00

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 
Vr 19/1 Go Ahead Eagles  FC Dordrecht  20.00

 FC Volendam    NAC Breda    20.00

 Helmond Sport     Jong FC Utrecht   20.00

 De Graafschap   Excelsior       20.00

 Telstar            Roda JC     20.00

 TOP Oss          NEC            20.00

 Jong Ajax          MVV Maastricht   20.00

 Jong PSV         Jong AZ           20.00

 Almere City FC   FC Den Bosch     20.00

Ma 22/1 SC Cambuur        FC Eindhoven      20.00

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Team # W G V Ptn Dv-Dt
 1.  SC Cambuur 28  21 4 3 67 77-22
 2.  De Graafschap 28  20 3 5 63 57-36
 3.  NAC Breda 28  18 5 5 59 57-27
 4.  Almere City FC 28  18 5 5 59 63-38
 5.  NEC 29  17 5 7 56 58-31
 6.  Go Ahead Eagles 28  16 6 6 54 41-18
 7.  FC Volendam 29  13 8 8 47 62-40
 8.  Roda JC 28  12 9 7 45 54-41
 9.  Excelsior 28  11 3 14 36 53-49
 10.  Telstar 28  9 7 12 34 45-43
 11.  MVV 28  9 5 14 32 32-54
 12.  TOP Oss 28  9 4 15 31 30-48
 13.  Jong Ajax 29  8 7 14 31 46-58
 14.  Helmond Sport 28  7 9 12 30 38-51
 15.  FC Eindhoven 28  7 8 13 29 38-49
 16.  Jong FC Utrecht 29  9 1 19 28 39-60
 17.  Jong PSV 29  7 6 16 27 43-58
 18.  Jong AZ 29  7 5 17 26 42-76
 19.  FC Dordrecht 28  6 3 19 21 27-70
 20.  FC Den Bosch 28  4 7 17 19 33-66

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
1.  Mühren  (SC Cambuur) 26

2.  Ómarsson  (Excelsior)  18

3.  Verheydt  (Almere City FC)  16

4.  Hilterman  (Jong FC Utrecht) 15

5.  Mulattieri  (FC Volendam)           

     Plet  (Telstar) 14

7.  Seuntjens  (De Graafschap) 13

8.  Van Hooijdonk  (NAC Breda) 12

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.  Giakoumakis  (VVV-Venlo) 24

2.  Berghuis  (Feyenoord)               

      Malen  (PSV)  15

4.  T.Koopmeiners  (AZ) 14

5.  Danilo  (FC Twente)                 

     Henk Veerman  (sc Heerenveen)  13

7.  Tadic  (Ajax)                       

      Boadu  (AZ)                         

      Vloet  (Heracles Almelo)  12



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
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week van

Marten van der Kamp
Van directeur in het basisonderwijs naar Hoofd Jeugdscouting bij sc Heerenveen. Het lijkt een reuzen-
stap, maar luisterend naar het verhaal van de 50-jarige Marten van der Kamp blijkt die stap eigenlijk 
‘reuze’ mee te vallen. Simpelweg omdat voetbal de rode draad in zijn leven vormt. Tot groot plezier van 
Marten zelf, die sinds augustus 2019 bij de Friese eredivisionist werkzaam is.

Keeper, keeperstrainer, hoofdtrainer en voetballen 
in de spits, het staat allemaal op Van der Kamps 
voetbal-CV. Keepen deed hij onder meer bij de A-
junioren van zijn huidige werkgever en later ook als 
reservedoelman bij de hoofdmacht. Na Heerenveen 
keepte Van der Kamp tot zijn vijfendertigste op hoog 
niveau in het Friese amateurvoetbal. Bijzonder was 
daarnaast zijn optreden als spits in het tweede elf-
tal van het Nijbeetster Blue Boys. ‘Ik was toen met 
26 doelpunten topscorer van de competitie’, blikt hij 
lachend terug. ‘Daarmee werd ik winnaar van de 
Woudklankbokaal, destijds een felbegeerde trofee 
voor amateurvoetballers uit Opsterland.’

Naast zijn voetbalactiviteiten stortte Marten zich vol 
verve op het beroep van leerkracht in het basison-
derwijs, waar hij later op de directeursstoel beland-
de. De lokroep van een functie in de voetbalwereld 
kon Van der Kamp echter niet weerstaan toen hij 
bij zijn oude club de vacature Hoofd Jeugdscouting 
ontdekte. Van der Kamp: ‘Het leek me een gewel-
dige functie, dus ik besloot direct te solliciteren. Ik 
zat met vier andere kandidaten in de race en uitein-
delijk was ik de gelukkige.’ Van der Kamp laat er 
geen enkele twijfel over bestaan dat hij blij is met 
de stap die hij in de zomer van 2019 maakte. ‘Dit 
is de functie waarin ik me helemaal op mijn plek 
voel. Voetbal is mijn lust en mijn leven en als ik daar 
op deze manier invulling aan mag geven, kan ik me 
geen mooiere job wensen.’

Wat Marten van der Kamp als Hoofd Jeugdscou-
ting telkens weer opvalt, is dat sc Heerenveen qua 
jeugdopleiding een uitstekende naam heeft. Neemt 
niet weg dat er de nodige concurrentie is, zeker in 
Noord-Nederland, waar profclubs als FC Gronin-
gen, FC Emmen, Cambuur en PEC Zwolle in vrij-
wel dezelfde vijver vissen. ‘Dus is het zaak dat de 
talenten tijdig gesignaleerd worden’, weet Van der 
Kamp. ’Voor de leeftijd vanaf 0-10 tot en met 0-15, 
hebben we normaal gesproken ieder weekend zo’n 
twintig scouts op de velden rondlopen. Helaas staat 
dit vanwege corona nu al lange tijd stil. Maar dat wil 

niet zeggen dat 
ik de contacten 
met de scouts 
niet onderhoud, 
evenmin als 
met de ama-
teurclubs, tip-
gevers, ouders 
enzovoort. En 
natuurlijk ook 
met de scouts 
die landelijk voor ons opereren.’ Van der Kamp ver-
telt veel samen te werken met hoofdscout Karel 
Brandsma en Michel Jansen, Hoofd Jeugdoplei-
ding. ‘Dat bevalt van beide kanten prima.’ 

Doel van een Jeugdopleiding bij een BVO is natuur-
lijk dat een aantal daarvan in het eigen vlaggen-
schip doorbreekt. ‘Behalve op talent komt het dan 
aan op de wil om heel hard te werken en veel te 
trainen’, weet Marten van der Kamp. ‘Daarnaast 
is een goede mentaliteit eveneens onontbeerlijk.’ 
Wellicht dat een onlangs doorgevoerde wijziging 
in de KNVB-reglementen kan bijdragen aan de be-
oogde doorstroming van talentvolle jeugdspelers in 
het eerste elftal. ‘Die wijziging stelt ons in staat om 
jeugdspelers van de traditionele top vier te benade-
ren’, licht Marten toe. ‘Het gaat dan om jongens die 
de zeventienjarige leeftijd bereikt hebben, maar van 
hun club nog geen contract aangeboden hebben ge-
kregen. Mooi voorbeeld hiervan Is Marijn Dijkstra, 
die begin dit seizoen van Ajax is overgekomen. Een 
groot keeperstalent.’ 

Uiteraard volgt Marten van der Kamp de verrich-
tingen van de mannen van Johnny Jansen met veel 
belangstelling. ‘De resultaten zijn de laatste tijd 
helaas wat grillig, maar meestrijden in de play-offs 
is nog steeds mogelijk. Winst tegen Twente is daar-
voor noodzakelijk en dat moet kunnen.’

Bert Veenstra
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De Toekomst - Zion Smit

Van judomat naar de voetbalvelden 
van sc Heerenveen
Zion Smit (11) zat pas een halfjaar op voetbal toen de scouts van sc Heerenveen hem al aan 
de kant riepen om de contactgegevens van zijn moeder te krijgen. Sindsdien voetbalt hij bij  
sc Heerenveen onder 12 en is hij keihard aan het trainen om het eerste team te halen.

“Ik was altijd al aan het voetballen, 
zowel met vrienden op straat als 
trucjes oefenen met de bal in huis. 
Toen ik nog in Purmerend woonde 
had ik niet de mogelijkheid om op 
voetbal te gaan, dus koos ik eerst 
voor judo.” Ondanks dat Zion een 
andere sport beoefende bleef de 
liefde voor voetbal altijd groot. 
Het is dan ook niet gek dat toen 
hij naar Urk verhuisde direct judo 
omruilde voor de sport die hij het 
allerleukste vindt: voetbal. 

Dat hij er ook nog eens talent voor 
had bleek vrij snel, want tijdens 
een voetbaltoernooi speelde hij 
zichzelf al snel in de kijker bij sc 
Heerenveen. “Ik scoorde aardig 
veel en werd na het toernooi bij 
de scouts geroepen. Mijn trainer 
had het eerst als een soort 
geintje bij de scouts aangegeven 
van ‘Ik heb wel een leuk nieuw 
spelertje voor jullie’, maar dat dit 
eruit zou komen hadden we niet 
verwacht.” De voetballer ging 
eerst naar de voetbalschool en 
maakte uiteindelijk de overstap 
naar het team van sc Heerenveen 
onder 12. Waar hij nu drie keer 
in de week mee traint op de 
voetbalvelden van Skoatterwâld. 
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“Wedstrijden hebben we door corona nu 
alleen onderling, maar ik mis de wedstrijden 
tegen anders clubs wel heel erg. Niet alleen 
ik, maar het hele team heeft weer zin om dat 
wat je leert in een training te laten zien in een 
wedstrijd.”

Ontwikkeling naar debuut
Het eerste grote doel van Zion is natuurlijk 
zijn debuut maken bij het eerste team van sc 
Heerenveen, maar om daar te komen zijn er 
nog wel een paar stappen die hij moet maken 
vertelt de voetballer. “Ik moet leren om meer 
om me heen te kijken. Zodat ik weet wat er in 
het veld zowel voor als achter me gebeurt.” 
Ondanks dat Zion al meerdere keren heeft 
laten doorschemeren hoe leuk hij het vindt 
om te scoren, vertelt de voetballer dat hij 
soms nog wel wat te lief is als het gaat om 
scoren. “Als ik dan de bal heb speel ik die 
vaak nog af naar een teamgenoot. Terwijl ik 
eigenlijk zelf had moeten schieten. Ik mag 
nog wel wat egoïstischer worden in dit soort 
keuzes.”  

En dat egoïstischer worden zal wel moeten, 
want als ik vraag naar waarom voetbal zo 
leuk is komt weer het scoren naar voren. 
“Het gevoel dat je krijgt als je dan gescoord 
hebt en het hele publiek staat te schreeuwen, 
dat is niet te omschrijven. Natuurlijk ook 
het schieten en met de bal bezig zijn maakt 
voetbal zo leuk. Daar word ik heel blij van.” 

Toekomst
Zion weet al heel goed wat hij na zijn debuut 
bij sc Heerenveen wil. “Ik wil natuurlijk het 
eerste team van sc Heerenveen halen en 
daar zo’n vijf jaar voetballen, maar daarna 
zou ik graag naar Ajax willen en uiteindelijk 
eindigen bij fc Barcelona.” De liefde voor die 
laatste club is ook te zien als hij één speler 
moet kiezen waar hij tegenop kijkt. “Ik heb 

heel veel voetballers waar ik tegenop kijk. Het 
is lastig om er één te kiezen.” Maar na een 
tijdje te hebben nagedacht weet Zion toch één 
naam te noemen. “Mbappé! Hij is wel echt 
heel goed. Zijn techniek en hoe hij voetbalt 
vind ik heel mooi.” 

Linksbenig
In het team van sc Heerenveen onder 12 
zijn er nog geen vaste posities, maar als je 
alle genoemde punten van Zion bij elkaar 
optelt – veel scoren, Messi als voorbeeld 
en hard schieten – is het geen verrassing 
dat de voetballer zijn voorkeur uitgaat naar 
linksbuiten of het middenveld. “Aanvallen en 
veel aan de bal zijn vind ik erg leuk. Ik ben 
erg snel, sterk in één tegen één en heb een 
krachtig schot in mijn linkerbeen – wat vrij 
uniek is binnen het voetbal.” In 2020 had de 
voetballer een doel voor zichzelf gesteld: 
sterker worden met zijn rechterbeen. “Ik 
ben er meer mee gaan schieten en heb zelfs 
met mijn rechterbeen gescoord. Ik kan zeker 
zeggen dat dit doel is behaald.”

Dat voetbal een grote rol speelt in Zion zijn 
leven is te zien, de passie die de voetballer 
heeft als hij erover praat spat er van af. 
Voordat ik de vraag - ‘Zion heb je ook een plan 
b naast het voetbal?’ - heb kunnen stellen 
volgt er al snel een ‘nee’ vanuit de voetballer. 
“Voetbal is echt mijn leven en ik zou niks 
liever willen dan dit later ook doen.” 

Eline van der Wal



We willen
allemaal live 
voetbal kijken

De Eredivisie kijk je natuurlijk bij 
kpn. Het liefste met je vrienden
of familie in het stadion, maar
tegenwoordig steeds vaker thuis
op de bank. Kijk alle wedstrijden
uit de Eredivisie en veel meer
sport met ESPN Compleet.
Alleen bij kpn. Het netwerk
van het Nederlandse voetbal. /mnd*

12,99

kpn.com/espn
*Bij kpn Hussel € 5,00 extra korting op je Internet.

ESPN
Compleet

De Eredivisie kijk je natuurlijk 
bij kpn. Het liefste met je vrienden 
of familie in het stadion, maar
tegenwoordig steeds vaker thuis op 
de bank. Als hoofdsponsor van de 
Eredivisie bieden wij alle wedstrijden 
uit de Eredivisie en 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.

We willen
allemaal live 
voetbal kijken

We willen
allemaal live 
voetbal kijken

ESPN
Compleet

12,99
/mnd*

ESPN
Compleet
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Vrije rubriek 

Ik verleng
Ik verleng dit jaar mijn seizoenkaart niet, omdat ik al een aantal seizoenen zit te kijken naar voetbal 
dat niet aan mijn hooggespannen verwachtingen voldoet en de resultaten achterblijven bij die uit 
vervlogen decennia en betere tijden dat ik al op de tribune zat.

Ik verleng niet, omdat onze geliefde trainer heeft 
beweerd voetbal te willen spelen om het publiek 
te vermaken en de jeugd een kans te geven, 
maar daar in werkelijkheid maar bij kleine vla-
gen in slaagt.

Ik verleng niet, omdat twee seizoenkaarten 
mij ruim driehonderd euro kosten en ik 
diezelfde euro’s ook heel graag wil optellen 
bij het vakantiegeld dat ik deze zomer na alle 
coronaellende lekker ga uitgeven op Zuid-Franse 
terrasjes.

Ik verleng niet, omdat we onze beste aanvallende 
middenvelder waarschijnlijk wel weer kwijt zul-
len raken aan een club die daar dan weer drie-
honderd procent winst op gaat maken.

Ik verleng niet, omdat het nooit zo rustig is als dat 
het zou moeten zijn.

Ik verleng niet, omdat er beschamende hoeveel-
heden kritiek geleverd worden op spelers die net 
zo vaak schitteren als schutteren.

Ik verleng niet, omdat ik het stadion toch niet in 
mag.

Ik verleng niet, omdat we ook dit jaar weer geen 
Europees voetbal hebben zullen halen en dus 
weer een jaar geen duur vriendentripje mogen 
boeken naar een nietszeggende voorrondewed-
strijd in een leeg stadion in een buitenwijk van 
een Albanees provinciestadje.

Ik verleng niet, omdat we al jaren trainen in een 
complex dat net zo hard een opknapbeurt ver-
dient als de kamer van mijn jongste dochter.

Ik verleng niet, omdat ik hemelsbreed nu een-
maal dichter bij het stadion van het momenteel 
beter presterende FC Groningen woon dan bij het 
Abe Lenstra stadion.

Ik verleng niet, omdat er blijkbaar te veel suppor-
ters zijn die hun affiniteit met- en loyaliteit aan de 
club afmeten aan prestaties en individuen.

Ik verleng niet, omdat we al ongeveer zeshon-
derdtwaalf weken geen prijs van betekenis heb-
ben gepakt.

Ik verleng niet, omdat ik op kanaal vierhon-
derdeenentwintig ook prima de wedstrijden van 
mijn club kan kijken zonder ook maar iets aan 
sfeer of geluid te hoeven missen.

Ik verleng niet, omdat ik al jaren en jaren tegen 
dezelfde achterhoofden aankijk, dezelfde stem-
men achter me hoor en al jaren achter dezelfde 
langzame trapafdalers sta te wachten om naar 
beneden te komen.

Ik verleng niet, omdat clubs die nog nog niet zo 
lang geleden achter ons aan hobbelden ons nu 
voorbijgestreefd zijn op allerlei ranglijsten die veel 
of weinig met geld en voetbal te maken hebben.



KIJK ALLE WEDSTRIJDEN VAN SC HEERENVEEN LIVE OP ESPN
WWW.ESPN.NL
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Ik verleng niet, omdat ik nu toevallig eventjes niet 
weet wie er aan de technische touwtjes trekt.

Ik verleng niet, omdat het nu potverdikke al half 
maart is en er nog steeds geen speler aan ons is 
gelinkt uit de categorie ‘Schier Onhaalbare Spe-
lers Met Te Veel Eisen En Te Weinig Zefkennis’.

Ik verleng niet, omdat spelers tegenwoordig niet 
meer de moeite nemen om na de wedstrijd in 
een plaatselijke kroeg en beschonken toestand 
een gelijkspel te vieren met een handjevol dron-
ken supporters.

Ik verleng niet, omdat er nooit meer een Foppe 
zal komen. Of Riemer. Of Abe. Of Annie.

Ik verleng niet, omdat we niet langer het beloof-
de land zijn voor de toptalenten uit Scandinavië 
en andere windstreken.

Ik verleng niet, omdat we voor de talenten die 
nog wel willen komen niet meer dan een aan-
loopje zijn naar de financiële onafhankelijk die 
een vervolgtransfer naar een Europese midden-
moter met zich meebrengt.

Ik verleng niet, omdat ik in de rust van een wed-
strijd ellenlang in de rij moet staan voor een 
biertje waar de schuimkraag al af is voordat ik er 
weer mee op mijn stoeltje ga zitten.

Ik verleng niet, omdat ik net zo ellenlang moet 
wachten op alle medezwakkeblaasbezitters 
wanneer ik datzelfde biertje er dolgraag weer uit 
wil mikken in de hangende plasbakken op Zuid.

Ik verleng niet, omdat er zeldzaam weinig spe-
lersbank ons actief zijn op het aankomende EK.
Ik verleng niet, omdat dingen beter moeten dan 
ze gaan.

Maar ik verleng wel.
Ik verleng, omdat alle bovenstaande punten mij 
eigenlijk niets kunnen schelen. Omdat de mees-
te ervan zelfs helemaal niet waar zijn. Dat er za-
ken alleen maar staan, omdat ze zo veel geroe-
pen worden dat je geneigd bent ze daarom ook te 
roepen. Of zelfs vinden.

Ik verleng, omdat ik het nooit of te nimmer over 
mijn pompeblêdvormig supportershart kan ver-
krijgen om niet te verlengen. Simpelweg omdat 
ik supporter ben en ik daarom beschik over het 
eeuwige op hoop gebaseerde vertrouwen van 
een clubdiscipel. Omdat Heerenveen mijn club 
is. Wie er ook speelt, wie er ook traint en wie er 
ook de baas is.

Ik verleng, omdat dat al lang geen keuze meer 
is, maar een al jaren geleden bepaald voldongen 
feit. Omdat mijn verwachtingen onverminderd 
hoog zijn. Omdat mijn emoties de resultaten 
overstijgen. Omdat ik geloof dat alles altijd beter 
wordt.

Natuurlijk verleng ik.

Redmer Wijnsma

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
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1 Erwin Mulder 26 1

22 Ariel Harush

24 Jaimy Kroesen

Ve
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s

2 Sherel Floranus 23 1 3

3 Jan Paul van Hecke 20 1 1 5

4 Joaquín Fernández

5 Lucas Woudenberg 21 1 2

14 Ibrahim Drešević 23 2

25 Paweł Bochniewicz 25 2 1 1

29 Timo Zaal

41 Rami Kaib 9 1 1

42 Syb van Ottele

M
id

de
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de

rs

6 Siem de Jong 11 2 2 1

10 Oliver Batista Meier 15 1 1 1

13 Stanislav Shopov

15 Sieben Dewaele 6 1 1

17 Rami Hajal 15 1 1

18 Hamdi Akujobi 5

19 Jan Ras

20 Joey Veerman 25 7 7 3

21 Rodney Kongolo 25 1 4 4

43 Lasse Schöne 5 1

44 Tibor Halilović 11

Aa
nv

al
le

rs

7 Ulysses Llanez 5

8 Benjamin Nygren 22 3 2

9 Henk Veerman 26 13 5 3

11 Mitchell van Bergen 24 3 1 2

16 Arjen van der Heide 10 2 1

26 Rein Smit 3 1 1

37 Couhaib Driouech 5
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Wedstrijdleiding
Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof 

Assistent-scheidsrechters: 
Bas van Dongen en Sjoerd Nanninga

Vierde official: Nick Smit
VAR: Joey Kooij  / AVAR: Freek Vandeursen

K
ee
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rs

16 Joël Drommel 26 1

30 Ennio van der Gouw

22 Jeffrey de Lange

Ve
rd

ed
ig
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s

23 Tyronne Ebuehi 25 1 1 1

15 Kik Pierie 20 3

17 Jayden Oosterwolde 19 1 3 4 1

4 Julio Pleguezuelo 19 1 1 3

43 Dario Đumić 17 1 1

5 Gijs Smal 16 3

24 Nathangelo Markelo 8

35 Mees Hilgers 2

M
id
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de

rs

32 Jesse Bosch 25 2 4

20 Godfried Roemeratoe 24 2

19 Ramiz Zerrouki 23 1 4

8 Luka Ilić 17 2 2 1 1

37 Thijs van Leeuwen 15 3 1

6 Wout Brama 15 1 1

40 Casper Staring 3

38 Max Bruns 1

Aa
nv
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rs

9 Danilo P. da Silva 26 3 5 3

11 Queensy Menig 24 8 2

7 Václav Černý 16 6 6 2

25 Luciano Narsingh 9 3

10 Issah Abass 7 1

39 Daan Rots 5 1



 

 

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

NEW RELEASE 
JAKO Corporate teamwear

jako.nederland Jako Nederland

OOK UW BEDRIJF 
SPORTIEF AANKLEDEN?

VERKRIJGBAAR VANAF APRIL
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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 

Nico-Jan Hoogma
Hoe herinner je jouw geboorteplaats Heer-
enveen?
Ik ben geboren op de Gaasterlandlaan, met 
een mooi pleintje achter ons huis waar ik het 
voetballen heb geleerd.

Wat is je belangrijkste taak als directeur 
topvoetbal bij de KNVB?
Verantwoordelijk voor de stafsamenstelling 
van het Nederlands mannenelftal, vrouwen-
elftal, Jong Oranje, O20 en O19. Daarnaast, 
samen met Art Langeler (directeur Voetba-
lontwikkeling), zorgen voor een rode draad 
door alle nationale teams.

Wat vind je het mooist aan je baan?
De periodes wanneer we met onze nationale 
teams wedstrijden spelen, daar leef je samen 
naartoe.

Wat is op dit moment je grootste uitdaging 
bij de KNVB?
Alles rondom de nationale teams die nu nog 
wel mogen spelen zo goed mogelijk facilite-
ren. Daarnaast zijn we in het Directieteam 
druk met de begrotingen die onder druk staan 
en acties die daaruit voortvloeien.

Wat is jouw persoonlijke mooiste sportieve 
herinnering?
Als speler met HSV spelen in de Champions 
League. Als directeur het bereiken van het EK 
met zowel Oranje als Jong Oranje. En uiter-
aard met de Leeuwinnen tweede van de we-
reld in 2019.

Je weet wat het is om kampioen te worden. 
Hoe voelt dat?
Geweldig! Je beleeft het samen als team en 
het maakt je trots. Zoiets is blijvend en gaat 

voor altijd de geschiedenisboeken in.

Hoe is het om vader te zijn van een zoon die 
het ook tot profvoetballer heeft geschopt?
Ik ben trots op al mijn drie kinderen: Robin, 
Justin en Amber. Profvoetballer of niet. Maar 
ik weet uit ervaring hoe mooi het is om als 
kind je droom te zien uitkomen.

Waar gaat het in huize Hoogma over als het 
níet over voetbal gaat?
Lastig, zeker toen Robin en Justin nog thuis 
woonden. Maar nu ben ik alleen met Monique 
en Amber en trek ik aan het kortste eind, ha-
haha! Gelukkig houden zij ook heel erg van 
voetbal.

Op de website van FC Twente word jij om-
schreven als club-icoon. Wat doet dat met 
je?
Dat betekent voor mij dat je daar iets achter-
gelaten hebt, dat is mooi.

Je loopt inmiddels al even mee in de voetbal-
lerij. Hoe zou je ‘het wereldje’ omschrijven?
Mooi en bijzonder, met een totaal eigen dyna-
miek.

Je hebt een uitgesproken mening over het 
vak van profvoetballer. Zit het al wat meer 
in de lift?
Dat denk ik zeker. We leiden in Nederland 
heel goed op en nemen het vak zeer serieus.

Marc Stallinga
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Wout Brama speelde voor Zwolle en Utrecht. De middenvelder 
speelde zelfs aan de andere kant van de wereld bij Central 
Coast Mariners in de  Australische staat nieuw-Zuid-Wales. 
Maar Brama is boven al een Twent. Hij begon er zijn loopbaan 
en speelde er al meer dan 250 duels  “Twente is echt mijn 
club en ik denk dat hier mijn carrière afmaak”.
 
Bijna huis in Heerenveen! 
Wout was in 2014 bijna speler van Heerenveen. 
Nadat zijn contract bij Twente was aflopen 
had hij een gesprek met de toenmalige 
Heerenveen-trainer Dwight Lodeweges. “Ik 
wilde graag met Dwight werken, super fijne 
man en een hele positieve goede trainer. We 
moesten het financieel nog afronden, 

nader bekeken - Wout Brama

Twente-Icoon Wout Brama droeg 
bijna pompeblêdshirt

Foto: Feyenoord.nl
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maar ik was zelfs naar huizen in de omgeving 
van Heerenveen aan het kijken. Maar toen 
beslotren ze dat ze met toch niet willen 
hebben. Ik zou de ontwikkeling van Marten 
de Roon in de weg staan. Dat had ik ook wel 
begrip voor hoor, alleen had ik dat wel iets 
eerder willen weten!”.

Ron Jans 
Bij Zwolle kwam Wout bij Ron Jans terecht, 
de man onder wie hij nu ook weer bij Twente 
speelt. “Ron is de meest sociale trainer 
met wie ik ooit heb gewerkt. Hij straalt veel 
positiviteit uit.  Dat vind ik heel prettig. Hij 
neemt echt de tijd om spelers goed te leren 
kennen. Ook als er buiten het voetbal iets is 
met spelers dan wil hij weten wat er aan de 
hand is.

In Oranje in het Abe Lenstrastadion
Eind 2009 werd Brama voor het eerst 

opgeroepen voor het Nederlands 
elftal. Er waren oefeninterlands tegen 
Italië en Paraguay. De wedstrijd 
tegen Paraguay werd gespeeld in het 
Abe Lenstrastadion en Wout Brama 
maakte daar zijn debuut. Hij viel in 
voor Mark van Bommel. Het duel 
bleef steken op 0-0. 

Ellende in 2020
In seizoen is Brama vaste waarde 
en aanvoerder, maar het seizoen 
verloopt desastreus voor de  Tukker. 
Hij stond vaak niet op zijn favoriete 
'zes-positie'.  Na de winterstop werd 

hij zelfs buiten de selectie gehouden, 
wat niet goed viel bij de supporters. 

Dat escaleerde na de met 2-0 verloren 
uitwedstrijd tegen FC Emmen. De 

supporters wachtten de spelersbus op om 
verhaal te halen bij de trainer. 

Herenigd met Ron Jans
Dat Ron Jans werd aangesteld in Twente was 
voor Wout een geschenk uit de hemel. “Na 
zijn aanstelling zei hij voor de camera dat ie 
mij meteen zou gaan bellen. Dat deed hij ook. 
Ik zat nog bij de kapper en hij hing al aan de 
lijn.Ik heb hem alleen maar gevraagd of ik een 
eerlijke kans kon krijgen. Dat was geen enkel 
probleem en ik heb dit seizoen inderdaad veel 
gespeeld op wat blessures na”.

Een dochter! 
Wout is met zijn vriendin Paulien eind 
februari voor het eerst ouders geworden. Hij 
trakteerde de selectie op beschuit met roze 
muisjes: “Drie weken geleden is onze dochter 
Bo geboren! Ron was daar zo enthousiast 
over dat hij het voor de camera´s al bijna 
verklapte voordat ik het tegen iedereen had 
kunnen zeggen! Geweldig toch!  Als ik een 
uurtje eerder krachttraining wil doen of even 
iets andere wil regelen voor Bo dan is dat 
geen enkel probleem”.

Verwachtingen
De verwachtingen lagen bij ons denk ik 
voor het seizoen lager dan bij Heereveen. 
We hadden 13, 14 nieuwe spelers. Maar het 
ging in het begin boven verwachting goed. 
Nu zitten we net als Heerenveen in een wat 
moeilijkere fase. Hopelijk gaan de we de 
laatste wedstrijden weer punten pakken en 
kunnen we bij eerste 8 eindigen.  

Heerenveen heeft goed ingekocht in de winter 
met Lasse Schöne en Siem de Jong. En ze 
hebben met Joey Veerman en Henk Veerman 
ook een erg goed koppel dat kan scoren. Ik 
weet niet of ik de hele wedstrijd  kan meedoen. 
Ik ben geblesseerd geweest en heb de vorige 
wedstrijd nog niet helemaal meegedaan.

Eric van den Berg

Foto: Feyenoord.nl





   VOETBAL IS  
 ONZE PASSIE
     HET RECHT  
IS ONS VAK



30

trotse
hoofdsponsor

1 JAAR

N O U R I S H I N G  L I F E  &  G R O W T H



31

trotse
hoofdsponsor

1 JAAR

N O U R I S H I N G  L I F E  &  G R O W T H



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
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