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voor de aftrap

sc Heerenveen – Sparta Rotterdam
Welkom bij alweer de allerlaatste competitiewedstrijd van dit bijzondere seizoen. 
Traditioneel wordt de wedstrijd op zondag om 14.30 uur gespeeld, tegelijkertijd met alle 
andere wedstrijden. Heb je het over tradities dan heb je het over Sparta Rotterdam. De club 
werd opgericht in 1888 en is daarmee de oudste club in het betaald voetbal in Nederland. 
Vandaag mogen de mannen van Johnny Jansen het opnemen tegen de elf van Henk Fraser. 
Wie trekt er vandaag aan het langste eind en waar eindigen beide ploegen op de ranglijst? 

Glory days
Wat voor seizoen was dit nu eigenlijk? Viel 
het nu ontzettend mee of viel het allemaal 
best wel tegen? De beste dagen leken vooral 
in het begin te liggen en dat viel ontzettend 
mee na een dramatische voorbereiding. Zoals 
verwacht hield de superstart niet lang stand 
en zakten we helaas tot net onder de subtop. 
Ploegen als FC Groningen en Heracles Almelo 
wonnen vaker en waren over een heel seizoen 
genomen wellicht iets stabieler en nestelden 
zich zo knap in het linker rijtje. Toch was dit 
vanuit Fries oogpunt ook het seizoen van de 

bekerstunt tegen Feyenoord, de terugkeer 
van Lasse Schöne, de komst van Siem de 
Jong, de combinaties tussen Henk en Joey 
Veerman, spelers als Kaib en Halilovic, de 
ontwikkeling van zelf opgeleide spelers en 
zo waren er nog veel meer mooie momenten 
te noemen die het toch elke keer weer de 
moeite waard maken trouwe supporter te zijn 
van deze prachtige club. 

De Nooijer en andere Spartanen
In het 100-jarig bestaan van ús Hearrenfean 



Wedstrijdsponsoren Colofon
(De netto opbrengst komt 
ten goede aan de opleiding
van jeugdspelers bij 
Sportclub Heerenveen)

Uitgave
Aktie ‘67

Acquisitie
Jaap Vogelzang 
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
Redmer Wijnsma
Marc Stallinga 
Ronald Belkega
Eric v/d Berg 
Eline van der Wal
Pier Sije Schotanus
Rutger Oosting
Annabeth de Jong
Susan van Dijk

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

Leiding verkoop,  
verlotingsprijzen
Jan Hoekstra
Joke schaap

A'67 OSSH1006.pdf   08-01-2008   16:24:36

A'67 OSSH1006.pdf   08-01-2008   16:24:36

voor al uw reclame 
bij sc Heerenveen:

• supportersmagazine FeanFan 

• programmablad ‘it pompeblêdsje’

• stadion: vaste- en roterende boarding 

• wedstrijdsponsoring

• balsponsoring 

• sponsoring aanvoerdersband

Vereniging Aktie ‘67   
Abe Lenstra Boulevard 19, 8448 JA Heerenveen   
M 06  - 536 51 029   aktie67@sc-heerenveen.nl
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speelde de assistent van de tegenstander van 
vandaag eveneens een belangrijke rol. Gérard 
de Nooijer was namelijk niet alleen 10 jaar 
speler van Sparta Rotterdam, maar speelde 
ook ruim 4 jaar als speler van sc Heerenveen. 
Tweelingbroer Dennis speelde eveneens 
bij de Friezen. Zijn periode kenmerkte 
zich helaas door veel blessureleed, maar 
broer Gérard won veel en speelde veel. In 
het seizoen 1998/1999 speelde hij alle 34 
competitiewedstrijden en scoorde maar 
liefst 9 doelpunten. Dit is uitzonderlijk veel 
voor een verdediger. Europees speelde hij 11 
wedstrijden voor onze club en speelde samen 
met o.a. Jeffrey Talan in de Champions 
League, Europa Cup 2 en de UEFA Cup. 

Behalve de de Nooijers zijn ook Sherel 
Floranus, Michel Breuer, Geert Arend Roorda, 
Denzel Dumfries, Marten de Roon en René 
van der Gijp verbonden aan beide clubs. Het 
zijn clubs met fanatieke supporters en het 
zijn bovendien clubs die dichtbij het volk 
staan. Vanuit hun staat van dienst en de 
positieve uitstraling ontstaat er al snel iets 
van sympathie en daarmee zijn beide ploegen 

interessant voor investeerders, voor jonge 
talenten, maar ook voor gelauwerde spelers 
die nog een keer op een redelijk hoog niveau 
willen meedraaien. Onze nieuwe technische 
directeur dhr. F. de Haan wilde zelfs zijn 
geliefde Excelsior verlaten om hier aan de 
slag te gaan. Zijn naam heeft hij in ieder geval 
al mee. 

Opmars
De Rotterdammers klauterden in speelronde 
31 de Friezen voorbij op de ranglijst en dat 
bewijst dat dit elftal met een opmars bezig is. 
In de begin jaren ’90 speelden de Spartanen 
in deze fase van de competitie nog wel eens 
voor een fraaie klassering in het linker rijtje. 
Met namen als Winston Bogarde, Ernest 
Faber, Michel Valke en Glenn Helder was 
Sparta Rotterdam een ploeg om serieus 
rekening mee te houden. En ook vandaag 
de dag is de tegenstander niet een ploeg 
die je gemakkelijk opzij zet. De overwinning 
op Het Kasteel met maar liefst 1-4 was voor 
de Friezen een uiterst efficiënt duel. Elke 
kans was raak en hopelijk lukt het vandaag 
opnieuw het net makkelijk te vinden. Toch 

De laatste head to head
Za 14-3-2009 SC Heerenveen - Sparta Rotterdam 5-1 
Za 3-4-2010 SC Heerenveen - Sparta Rotterdam 4-1 
Di 4-4-2017 SC Heerenveen - Sparta Rotterdam 3-0 
Vr 26-1-2018 SC Heerenveen - Sparta Rotterdam 2-1
Za 9-11-2019 SC Heerenveen - Sparta Rotterdam 2-1 

Za 20-12-2008 Sparta Rotterdam - SC Heerenveen 4-1 
Zo 27-9-2009 Sparta Rotterdam - SC Heerenveen 0-2 
Vr 4-11-2016 Sparta Rotterdam - SC Heerenveen 3-1 
Vr 3-11-2017 Sparta Rotterdam - SC Heerenveen 0-0 
Zo 1-11-2020 Sparta Rotterdam - SC Heerenveen 1-4



Pompmakker 5 Heerenveen 
Telefoon: 0513 - 744108 

decokeuken.nl

Voor u op maat gemaakt door 

de jongens van Holtrop.

Tsjerkebourren 32, Twijzel, 0511 - 54 29 00

www.houtbouwhiemstra.com
 

Ruim 40 jaar Buiten Gewoon!Ruim 40 jaar Buiten Gewoon!Ruim 40 jaar Buiten Gewoon!Ruim 40 jaar Buiten Gewoon!

Kom langs en 

bekijk vrijblijvend

MEER DAN 25 

SHOWROOM-

MODELLEN!

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

Leitswei 9, 8401 CL Gorredijk

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

info@hjvanzwol.nl
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laten alle andere statistieken van dat duel, 
maar ook over de gehele competitie zien dat 
Sparta dit jaar minstens gelijkwaardig is. 
Geruststellende gedachte is dat Sparta nog 
nooit won bij sc Heerenveen. Aan de andere 
kant wint sc Heerenveen bijna nooit twee 
keer van dezelfde tegenstander in een jaar. 
Vorig jaar gebeurde dit niet en in het seizoen 
2018/2019 won het alleen twee keer van 
NAC. Dit jaar heeft het alleen nog kans in de 
allerlaatste week van de competitie om hier 
verandering in te brengen. 

Slot
En zo blijkt maar weer dat het elke week, elke 
maand en elk jaar weer een verrassing is. Wat 
hebben we geleerd van de vorige ontmoeting, 
hoe kun je de angel er bij de tegenstander 
uittrekken, hoe maak je ruimte, waar ontstaan 
de kansen, hoeveel mensen heb je voor of 
achter de bal en hoe fit ben je, hoe strijdbaar 
ben je als team en ten koste van wat wil je 

deze wedstrijd winnen. Voetbal is soms 
oorlog, soms een schaakspel en soms 90 
minuten lang theater en puur entertainment. 
Soms een drama, soms een klucht, maar toch 
altijd weer de moeite waard. Alleen daarom al 
verleng ik mijn seizoenkaart, omdat ik het live 
mee wil maken. Helemaal wanneer er weer 
iets meer kan en mag in de wereld. Dan wil ik 
er bij zijn. U toch ook? 

Fijne wedstrijd!

Ronald Belkega   

HENK FRASER

ADRES
Spartapark-Noord 1
3027 VW Rotterdam

STADION
Sparta Stadion (11.000 plaatsen)

TECHNISCHE STAF 
Henk Fraser Hoofdtrainer
Nico Jalink Assistent-trainer
Gérard de Nooijer Assistent-trainer
Frank Kooiman Keeperstrainer
Leen van Steensel Teammanager 
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schijnwerper op

Benjamin Nygren
Begin juli viert Benjamin Nygren zijn twintigste 
verjaardag. Over de vraag waar hij zichzelf over pakweg 
vijf jaar ziet, hoeft hij niet lang na te denken. “Dan wil ik in 
ieder geval spelen bij een club waar het goed voelt. Ik hoop 
mezelf dan ook verbeterd te hebben, als speler én persoon. 
Ik wil genieten van wat ik doe en hoop dan een plek te 
hebben veroverd in het Zweedse nationale team. Want 
dat is mijn doel: spelen in een van de vijf grootste 
competities, bij voorkeur ook Champions 
League en daarnaast Europese en 
Wereldkampioenschappen.”

Een ding is zeker: bij sc Heerenveen 
voelt de Zweedse vleugelaanvaller 
zich op z’n plek. Toen hij besloten 
had om uit zijn geboorteland 
te vertrekken en zijn geluk 
elders te beproeven, had sc 
Heerenveen ook al interesse 
getoond. Nygren koos in 
eerste instantie voor de 
Belgische landskampioen 
KRC Genk, maar belandde 
daar relatief snel op een 
zijspoor. Op zijn eigen 
verzoek werden vervolgens 
de verhuurmogelijkheden 
onderzocht. Toen sc Heerenveen 
onverminderd geïnteresseerd 
bleek, was de keus snel gemaakt. 
“De belangrijkste reden om verhuurd 
te worden, was voor mij dat ik wilde 
spelen. Als ik toch verhuurd zou worden 
dan wilde ik zelf ook graag naar een club 
waarbij het gevoel goed is. Dat heb ik hier 
zeker gevonden. De club gelooft in mij en ik 
geloof in de club. Bovendien is de Eredivisie 
een goede competitie. Dat weet ik al van 
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schijnwerper op

Benjamin Nygren

Wetenswaardigheden
Rugnummer 8
Geboortedatum 8 juli 2001
Geboorteplaats Gotenburg, Zweden
Positie Aanvaller
Doelpunten 3

kinds af en ik heb daar natuurlijk ook over 
gesproken met andere Zweedse spelers.”

Wat zijn landgenoten en collega’s over de 
Eredivisie in het algemeen en sc Heerenveen 
in het bijzonder vertelden, is ook van invloed 
geweest op de verwachtingen waarmee Benji 
- zoals Nygren ook wel wordt genoemd - naar 
Heerenveen is gekomen. “De club komt op 
mij heel familiair over. Men staat hier dicht 
bij de fans, maar ook binnen de organisatie is 
er sprake van nauw contact en wordt er naar 

elkaar omgekeken. Dat vind ik belangrijk. 
Want ik ben niet alleen een voetballer, ik 

ben ook een mens. Als voetballer is het 
mijn streven om hier zo goed mogelijk 

te spelen en hoop ik mezelf te kunnen 
verbeteren.” Gevraagd naar wat 
hij zichzelf daarbij ten doel heeft 
gesteld, antwoordt de Zweed: “In 
feite is alles te verbeteren. Dat is 
ook een van de redenen geweest 
waarom ik hier naartoe ben 
gekomen: om te spelen. Want 
tijdens het spelen wordt ook 
duidelijk wat je zoal kunt of 
zelfs moet verbeteren.”

Gelijk
Hoe kijkt de huurling, die 
overigens ook volgend 

jaar nog aan sc Heerenveen 
verbonden is, terug op het 

afgelopen seizoen? Nygren maakt 

daarbij onderscheid tussen zijn eigen rol en 
het team als groter geheel. “Voor mezelf vond 
ik dit seizoen best oké. Ik heb goede dingen 
kunnen laten zien tijdens de wedstrijden die 
ik heb gespeeld. Ik heb belangrijke goals 
gemaakt en assists gegeven. Als team 
hebben we het eveneens best oké gedaan. We 
kunnen alleen veel beter. Het komt erop neer 
dat we te veel gelijk hebben gespeeld. Op een 
bepaald moment hadden we elf wedstrijden 
achtereen niet gewonnen en zes daarvan 
gelijk gespeeld. Dan heb je zes punten, 
terwijl je die ook hebt als je twee keer wint. 
We hebben goede resultaten geboekt tegen 
grotere clubs, maar het ook laten liggen tegen 
lager geklasseerde. We hadden gewoon meer 
moeten winnen.”

Op de vraag wat de belangrijkste les is die hij 
tot nu geleerd heeft, komt de hoofdpersoon 
ook met een interessant antwoord: “Alles is 
mogelijk. Kijk maar naar de bekerwedstrijd 
tegen Feyenoord. We speelden best goed, 
maar stonden toch in no-time met 1-3 achter. 
Vervolgens kreeg Steven Berghuis een rode 
kaart en lukte het ons om alles om te draaien. 
En daar hadden misschien maar weinig 
mensen nog iets voor gegeven.” Met nog een 
wedstrijd te gaan, kijkt Benjamin Nygren nu 
al uit naar volgend seizoen. Onder het motto: 
‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’.

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 11-5-2021

Programma standen
EREDIVISIE 
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1.  Ajax 32  26 4 2 82 96-21
2.  PSV 32  20 8 4 68 69-32
3.  AZ 32  20 7 5 67 70-41
4.  Vitesse 32  18 6 8 60 48-32
5.  Feyenoord 32  15 10 7 55 60-35
6.  FC Utrecht 32  13 12 7 51 51-40
7.  FC Groningen 32  14 7 11 49 40-36
8.  Sparta 32  12 7 13 43 47-47
9.  Heracles Almelo 32  12 7 13 43 41-47
10.  Fortuna Sittard 32  12 4 16 40 46-53
11.  SC Heerenveen 32  9 12 11 39 41-44
12.  FC Twente 32  9 11 12 38 44-46
13.  PEC Zwolle 32  8 11 13 35 41-49
14.  RKC Waalwijk 32  6 9 17 27 31-51
15.  Willem II 32  6 7 19 25 34-66
16.  FC Emmen 32  5 9 18 24 33-67
17.  VVV-Venlo 32  6 5 21 23 42-84
18.  ADO Den Haag 32  4 10 18 22 26-69

PROGRAMMA EREDIVISIE

Do 13/5 Ajax VVV-Venlo 14:30

 PSV              PEC Zwolle 14:30

  FC Groningen  AZ 14:30

  Fortuna Sittard Vitesse 14:30

 Heracles Almelo Feyenoord 14:30

 Sparta R'dam FC Utrecht 14:30

 FC Emmen sc Heerenveen 14:30

 RKC Waalwijk FC Twente 14:30

 ADO Den Haag Willem II 14:30

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 

wo 12/5 MVV Maastricht FC Den Bosch 20:00

 NEC FC Dordrecht 20:00

 FC Volendam Jong AZ 20:00

 SC Cambuur  NAC Breda 20:00

 FC Eindhoven Jong FC Utrecht 20:00

 Excelsior Go Ahead Eagles 20:00

 De Graafschap Helmond Sport 20:00

 Telstar Jong Ajax 20:00

 TOP Oss Roda JC 20:00

  Almere City FC Jong PSV 20:00

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
1.  Mühren (SC Cambuur) 36
2.  Ómarsson (Excelsior) 22
3.  Verheydt (Almere City FC) 20
4.  Hornkamp (FC Den Bosch) 19
 Hilterman (Jong FC Utrecht) 
 Plet (Telstar)  
7.  Mulattieri (FC Volendam). 18
8.  Seuntjens (De Graafschap) 14
 Van Hooijdonk (NAC Breda) 

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.  Giakoumakis (VVV-Venlo  25
2. Malen (PSV)  18
3. Berghuis (Feyenoord) 17
4.  Danilo (FC Twente)  16
 Vloet (Heracles Almelo) 
6. T.Koopmeiners (AZ)  15
7. Tadic (Ajax)  14
 H.Veerman (sc Heerenveen) 
9. Boadu (AZ)  13
 Thy (Sparta R'dam)  

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Team # W G V Ptn Dv-Dt
1.  SC Cambuur 37  28 5 4 89 106-34
2.  De Graafschap 37  23 7 7 76 67-47
3.  Go Ahead Eagles 37  22 8 7 74 61-25
4.  Almere City FC 37  22 8 7 74 74-47
5.  NAC Breda 37  22 7 8 73 73-38
6.  FC Volendam 37  18 9 10 63 77-51
7.  NEC 37  19 6 12 63 66-44
8.  Roda JC 37  15 12 10 57 67-59
9.  Excelsior 37  14 6 17 48 65-65
10.  Helmond Sport 37  11 11 15 44 51-68
11.  TOP Oss 37  12 8 17 44 38-57
12.  MVV 37  12 7 18 43 47-71
13.  Telstar 37  10 11 16 41 56-59
14.  Jong PSV 37  10 9 18 39 53-64
15.  FC Eindhoven 37  10 9 18 39 48-60
16.  Jong AZ 37  11 5 21 38 55-90
17.  Jong Ajax 37  9 10 18 37 53-70
18.  Jong FC Utrecht 37  11 1 25 34 51-75
19.  FC Den Bosch 37  8 8 21 32 58-82
20.  FC Dordrecht 37  8 3 26 27 35-95
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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

Hennie Spijkerman
De zeventigjarige assistent-trainer vertelt over zijn rol, hoe 
zijn week is en zijn hoogtepunt van het seizoen. Het interview 
met Spijkerman stond al eerder op de planning. Echter, 
zijn vrouw overleed destijds. “Het gaat goed nu. De eerste 
maanden waren het lastigst. Het is een individueel proces 
waar je doorheen gaat met je gezin. Ik zit nu weer beter in 
mijn vel.”

Mijn rol
“Als assistent-trainer ben ik op het 
trainingsveld aanwezig, geef ik trainingen en 
ondersteun ik Johnny tijdens trainingen. Op 
het trainingsveld ben ik actief bezig met de 
groep.” Met name bij besprekingen van de 
komende tegenstander. “Dan hebben we een 
analyse van Ronnie Pander gekregen en gaan 
we kijken waar onze kansen en bedreigingen 
liggen. Bij de wedstrijd ben ik veel meer 
ondersteunend. Ik observeer wat er in het 
veld gebeurt en of dat overeen komt wat we 
verwachtten. Als dat niet zo is, proberen we 
daar adequaat op te reageren.” Bij de spelers 
is de wil er in ieder geval om het speelplan 
goed uit te voeren. “Er zijn onderdelen in het 
spel waar we beter in zijn, zoals verdedigen. 
Het instellen op een tegenstander kunnen 
we heel goed. Aan de andere kant kunnen 
we nog stappen maken bij het benutten 
van mogelijkheden bij balbezit die een 
tegenstander ons biedt. In de wedstrijd tegen 
PSV zag ik dat die ploeg problemen had met 
onze manier van spelen. Zij hadden niet 
verwacht dat wij met vijf verdedigers gingen 
spelen. Ook hadden we veel spelers op het 
middenveld waardoor we veel duels konden 
winnen. In de tweede helft zie je dat zij anders 
gaan spelen en dat ze spelers wisselen. Wij 
proberen dat weer te corrigeren en dat is wat 
ik doe op de bank.”

Mijn week en hoogtepunt
“Als we zondag een wedstrijd hebben gehad, 
gaan we maandag uittrainen. Na de training 
gaan we beelden bekijken over hoe we de 
tijdens de wedstrijd de tegenstander hebben 
geanalyseerd en wat beter kon. Woensdag 
trainen we onze systemen en bekijken we 
de beelden van de tegenstander. Donderdag 
stem je daar de training op af en ga je 
richting de wedstrijd.” Spijkerman heeft veel 
ervaring op het hoogste niveau. “Ik heb ruim 
honderd wedstrijden als keeper gespeeld 
in de Eredivisie bij Go Ahead Eagles. In het 
begin van mijn trainerscarrière ben ik wel 
keeperstrainer geweest, maar het trainen 
van groepen vind ik interessanter.” Het is 
nog niet duidelijk of Spijkerman volgend 
jaar assistent-trainer is. “De gesprekken 
moeten nog worden geopend, dus daar kan 
ik niks over zeggen. Dit is mijn tweede jaar 
bij sc Heerenveen, maar vooral een vreemd 
jaar. Door mijn privésituatie, de Corona en 
daardoor zonder publiek moeten spelen. Mijn 
favoriete wedstrijd was die tegen Feyenoord 
voor de beker. Het publiek werd daar echt 
enorm gemist, want je wil het feestje samen 
vieren. De steun van de twaalfde man hebben 
we hard nodig, dus verleng die seizoenkaart 
en kom ons volgend seizoen steunen!” 

Frank Rietdijk
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Michel Jansen (55) kwam drie jaar geleden bij sc Heerenveen en is van alle markten thuis. 
Noem een functie binnen het betaalde voetbal en hij heeft het wel vervuld. “Mede door alles 
wat ik daar tussenin heb gedaan, merk ik nu dat ik een betere hoofd jeugdopleiding ben 
geworden.”

Dat de Vriezeveen zichzelf zo heeft ontwikkeld 
in de afgelopen drie jaar is voornamelijk te 
danken aan alle functies die hij heeft mogen 
uitvoeren volgens hem. “Ik ben daardoor veel 
completer geworden en denk dat dit mij heeft 
geholpen om te groeien.” Naast alle functies 
die Michel al heeft vervuld zijn er nog steeds 
ambities. “Naast het hoofdtrainerschap bij 
een betaalde voetbalorganisatie is een andere 
ambitie van mij de functie van technisch 
manager, want ik denk dat ik me daar nog 
wel echt verder door kan ontwikkelen. Het is 
spijtig dat ze voor De Haan hebben gekozen, 
maar dat is ook hoe het kan gaan in de 
voetbalwereld.” Een kwaliteit van Michel die 
op deze positie meer aan bod zou komen is 
volgens hem zijn verbindingsfactor. “Ik denk 
dat verbinden echt een sleutelwoord kan 
zijn binnen de opleidingen waar ik heb 
gewerkt. Als je het onderling meer 
gaat verbinden, denk ik dat je als 
club veel meer kan en gaat 
bereiken.”

De Toekomst 

‘Als je geen fouten maakt, 
dan werk je niet’
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Dat de hoofd jeugdopleiding nu aan de zijlijn 
staat was eerst niet het plan. “Ik heb net als 
vele anderen eerst ook wel de droom gehad 
om profvoetballer te worden.” Terwijl hij nog 
voetbalde, studeerde hij CIOS en was hij druk 
bezig met trainersdiploma's te behalen. “Dit 
vergrootte wel steeds meer de interesse om 
iets naast het veld te doen, maar ik wilde wel 
zo lang mogelijk blijven voetballen op een zo 
hoog mogelijk niveau.” Toch was er die ene 
struggle die de uiteindelijke doorslag gaf. 
“Het is niet een ingewikkeld antwoord, want 
ik had kortweg het gevoel dat ik het altijd 
beter wist dan mijn eigen trainer”, grapt 
Michel. 

Puzzelen
Als hoofdverantwoordelijke van de opleiding 
is Michel de motor die alles draaiende houdt. 
“Ik ben er voor alle praktische zaken rondom 
de jeugd, praat mee over de manier van 
spelen en trainen, begeleid de trainers en 
kijk mee als het gaat over het scouten van de 
nieuwe jeugd. Het is een hele diverse functie 
en dat maakt het ook leuk.” De Vriezeveen zit 
bovenop de actuele ontwikkelingen binnen 
het voetbal om de jeugdopleiding telkens naar 
een hoger niveau te tillen. “Sc Heerenveen is 
geen club waar het geld aan de boom groeit, 
dus het is veel passen en meten, en kijken 

naar hoe andere clubs dit doen.” Het 
vergt dus ook veel creativiteit van 

Michel om deze puzzel telkens 
weer te laten passen. 

“Het is altijd kijken 
om een manier 

te vinden 
hoe we 

kunnen 
omgaan met 

de middelen 
die er zijn 
voor ons. 

Ondanks de beperkingen blijven we proberen 
om toch het maximale er uit te halen.” 

Als hoofd jeugdopleiding krijg je een 
behoorlijke verantwoordelijkheid over je 
heen, maar dat vindt Michel niet erg. “Ik zeg 
altijd ‘als je geen fouten maakt, dan werk 
je niet’. Dit is iets wat ik ook altijd probeer 
over te dragen naar de trainers, want je 
moet fouten durven maken. Zolang ik maar 
geen grote fouten maak is het niet erg. Net 
als iedereen heb ik fouten gemaakt, maar 
ik zie ook dat ik hierdoor een betere hoofd 
jeugdopleiding ben geworden.” Toch erkent 
Michel dat als hij terugkijkt naar het verleden 
dat hij wel prominenter had mogen wezen. 
“Ik heb voor sc Heerenveen twaalf jaar bij FC 
Twente gewerkt en ik ben echt een dienstbare 
werker, een teamspeler ook wel. Ik wil het 
toch altijd graag samen doen, maar net als de 
reden waarom ik trainer ben ik geworden, heb 
ik soms nog steeds het gevoel dat ik dingen 
beter kan dan de persoon die op een bepaalde 
functie zit.” Of het echt een fout is die Michel 
heeft gemaakt weet hij niet. “Maar soms heb 
ik er wel spijt van.”

Dat de Vriezeveen een teamspeler is, schijnt 
ook door als hij praat over de debutanten 
van afgelopen seizoen. “Het belangrijkste 
doel als jeugdopleiding is natuurlijk de jeugd 
laten doorstromen naar het eerste elftal. 
De jeugdspelers die nu hun debuut hebben 
gemaakt laten zien dat we als opleiding goed 
bezig zijn, maar het is nog maar mijn tweede 
jaar als hoofd jeugdopleiding. Dus de eer 
moet meer afstralen naar mijn voorganger 
en de andere trainers die dit mogelijk hebben 
gemaakt. Alleen omdat ik nu de hoofd 
jeugdopleiding ben straalt het naar mij af, 
terwijl zij dit voor elkaar hebben gekregen.”

Eline van der Wal
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Op het moment dat u dit leest is de Friese voetbalclub geëindigd in de middenmoot van de 
Eredivisie en staat er helaas niks meer op het spel deze laatste wedstrijd tegen Sparta 
Rotterdam. In deze column komt naar voren hoe volgend voetbalseizoen eruit gaat zien 
voor sc Heerenveen. Dit wordt beschreven aan de hand van drie thema’s: het publiek, de 
technische staf en de spelers. 

Het publiek
Samen met wat vrienden ben ik naar de 
wedstrijd sc Heerenveen tegen PEC Zwolle 
geweest. Dit bleek ook de laatste wedstrijd 
te zijn in het huidige seizoen waar publiek 
welkom was. Een schamel aantal van 3400 
mochten de wedstrijd bezoeken. Het bizarre 
was dat niet in Heerenveen getest kon worden 
terwijl hier wel een teststraat is. Hierdoor 
vonden mijn vrienden en ik ons terug met 
meerdere Heerenveenfans in ‘het hol van de 
leeuw’, zoals een supporter zei. Dit zorgde 
ervoor dat net iets meer dan tweeduizend 
supporters de Blue White Army toejuichten. 
Volgens de huidige vaccinatiestrategie is 
iedereen die dat wil gevaccineerd in juli. De 
eerste Eredivisiewedstrijden worden pas 
gespeeld op 14 en 15 augustus, dus het 
lijkt er sterk op dat we dan weer naar de 
thuiswedstrijden kunnen met publiek. Dit 
betekent dat u gerust uw seizoenkaart(en) 
kunt verlengen. Echter, in alle testwedstrijden 
is nog geen uitpubliek welkom, dus wellicht 
dat uitwedstrijden bezoeken pas mogelijk is 
na de winterstop vanaf 14 januari 2022.  

De technische staf
De Leeuwarder Courant heeft eerder 
gemeld dat trainer Johnny Jansen mocht 
aanblijven, terwijl gekeken zou worden naar 
een andere invulling voor de technische staf. 
Met een wissel van Ferry de Haan voor Gerry 
Hamstra is die andere invulling gegeven 

aan de technische staf. Nog niet duidelijk 
is of Hennie Spijkerman volgend seizoen in 
de dug-out zit. Echter, uit statistieken blijkt 
dat momenteel de verkeerde tactiek wordt 
gehanteerd. Zo staan we bijvoorbeeld één na 
laatste als het gaat om druk zetten (alleen 
ADO Den Haag zet slechter druk). Daarnaast 

Vrije rubriek  

Volgend seizoen 

voor luxe en comfort
AUTOJOUREXL.NL
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krijgen we meer kansen tegen 
dan vorig jaar en creëert de 
pomplêdenformatie minder 
kansen dan vorig jaar. Het 
lijkt erop dat sc Heerenveen 
op de counter speelt om de 
passing van Joey Veerman te 
benutten op de snelle Mitchell 
van Bergen. Juist, de speler 
met het lage rendement. De 
diepe ballen op Henk Veerman 
hebben wel succes. Ook al blijft 
de technische staf zoals die nu 
is, er moet anders gespeeld 
gaan worden. Juist in de wedstrijden dat we 
probeerden te voetballen zoals tegen Ajax en 
FC Groningen, hebben we goed gepresteerd 
en een vermakelijke wedstrijd laten zien. 

De spelers
Dit seizoen hebben we een spelerskern gehad 
van veertien spelers aangevuld met enkele 
jeugdspelers. Bij de keepers liggen eerste 
keeper Erwin Mulder en talent Jaimy Kroesen 
nog een jaar vast. Jan Bekkema en Ariel 
Harush zijn na dit seizoen transfervrij. Bij de 
verdedigers vertrekken Sherel Floranus en 
Jan Paul van Hecke. Van Floranus is al bekend 
dat hij het hogerop wilde zoeken. Bij Van Hecke 
gaan geluiden rond dat wordt gekeken naar 
een tweede huurperiode van Brighton and 
Hove Albion. Drie middenvelders lopen uit hun 
contract: Sieben Dewaele, Lasse Schöne en 
Oliver Batista Meier. Dewaele hebben we het 
afgelopen seizoen nauwelijks gezien, terwijl 
de Batista Meier alleen in het begin van het 
seizoen furore maakte. Verloren zoon Lasse zal 
hopelijk schitteren op het EK met Denemarken 
en verdient zijn contract en hiermee zichzelf 
terug. Zijn toekomst zal afhangen van zijn 
prestaties op het EK. Bij de aanvallers loopt 
niemand uit zijn contract waardoor daar geen 
drukte valt te verwachten. 

Op het gebied van transfers kan sc Heerenveen 
drukte verwachten rond Joey Veerman en 
in mindere mate Mitchell van Bergen. Joey 
Veerman heeft aan het begin van het seizoen 
zijn contract verlengd tot de zomer van 2024. 
Hierdoor is de onderhandelingspositie van 
de Friezen sterk. Daarbij hebben meerdere 
clubs te kennen gegeven interesse in de 
Volendammer te hebben. Dit zijn PSV, 
Atalanta Bergamo, Stade Reims en Rangers 
FC. Daarnaast moeten we Veerman verkopen 
om de boekhouding op orde te krijgen. Aan 
de andere kant wil Van Bergen zijn contract 
niet verlengen dat nu stopt aan het eind van 
volgend seizoen. Daarom zou sc Heerenveen 
hem nu nog kunnen verkopen. Echter, wellicht 
heeft Van Bergen door dat zijn plafond bij de 
Friese Eredivisionist ligt en gaat hij toch zijn 
contract verlengen. Door de komst van Milan 
van Ewijk van ADO Den Haag is de positie van 
rechtsback opgevuld. Voor volgend seizoen 
zijn we nog op zoek naar een tweede keeper 
en een nieuwe middenvelder.

Frank Rietdijk
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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
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1 Erwin Mulder 32 1

22 Ariel Harush

24 Jaimy Kroesen

Ve
rd

ed
ig

er
s

2 Sherel Floranus 29 1 4

3 Jan Paul van Hecke 26 1 1 5

4 Joaquín Fernández

5 Lucas Woudenberg 27 1 2

14 Ibrahim Drešević 28 3

25 Paweł Bochniewicz 29 2 2 1

29 Timo Zaal

41 Rami Kaib 14 1 1

42 Syb van Ottele

M
id

de
nv

el
de

rs

6 Siem de Jong 17 3 2 2

10 Oliver Batista Meier 15 1 1 1

13 Stanislav Shopov

15 Sieben Dewaele 7 1 1

17 Rami Hajal 21 1 1

18 Hamdi Akujobi 5

19 Jan Ras

20 Joey Veerman 29 7 9 3

21 Rodney Kongolo 29 1 4 5

43 Lasse Schöne 11 1 1

44 Tibor Halilović 17 2

Aa
nv

al
le

rs

7 Ulysses Llanez 5

8 Benjamin Nygren 26 3 2 1

9 Henk Veerman 29 14 5 3

11 Mitchell van Bergen 30 4 1 2

16 Arjen van der Heide 13 2 1

26 Rein Smit 5 2 1

37 Couhaib Driouech 5
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Wedstrijdleiding
Scheidsrechter: Manschot
Assistent-scheidsrechters: 

 De Nas  en  Lapar
Vierde official: Dröge

VAR: Van den Kerkhof / AVAR: Ketting

K
ee

pe
rs

- Tim Coremans - - - - -

30 Michael Fabrie 0 0 0 0 0

1 Benjamin van Leer 6 0 0 0 0

20 Maduka Okoye 26 0 0 0 0

Ve
rd

ed
ig

er
s

12 Dirk Abels 29 1 2 2 0

14 Tom Beugelsdijk 28 2 0 4 0

- Augustin Drakpe - - - - -

2 Jeffry Fortes 17 0 0 1 1

4 Michaël Heylen 27 0 0 4 1

- Aaron Meijers 22 0 4 0 0

5 Mica Pinto 24 1 2 5 1

3 Bart Vriends 21 0 0 1 0

M
id

de
nv

el
de

rs

6 Adil Auassar 29 0 1 4 1

13 Wouter Burger 27 2 0 2 0

8 Deroy Duarte 27 4 4 3 0

16 Laros Duarte 17 2 1 3 0

7 Abdou Harroui 30 6 2 1 0

18 Sven Mijnans 29 2 3 2 0

10 Bryan Smeets 24 4 2 2 0

Aa
nv

al
le

rs

21 Emanuel Emegha 14 1 0 0 0

11 Mario Engels 25 3 4 1 0

19 Danzell Gravenberch 20 4 0 2 0

17 Reda Kharchouch 17 2 0 1 0

9 Lennart Thy 32 13 3 0 0
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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 

Wim Anker 
Waarom is sc Heerenveen uw club?
Omdat de club staat voor begrippen die 
wij omarmen: historie, traditie, fatsoen, 
verbinding en saamhorigheid.

U komt al zo’n 40 jaar bij sc Heerenveen.  
Wat is uw meest memorabele moment?
Dat zijn er vele: de bekerwedstrijd Heerenveen 
– PSV. Voorjaar 1993, Tammer maakte 
vlak voor tijd gelijk. Heerenveen won in de 
verlenging en plaatste zich voor de finale in de 
Kuip tegen Ajax. Ook het seizoen met Afonso 
Alves en het bereiken van de Champions 
League onder Foppe de Haan. Tenslotte de 
penalty van Sibon in de bekerfinale van 2009.

Welke eredivisieclub speelt momenteel  
het beste voetbal?
Het kost mij enige moeite om Ajax te noemen. 
Daarnaast bij vlagen AZ en Vitesse.

Is de aanval de beste verdediging?
Jazeker, dat is ook de slogan die past bij ons 
advocatenkantoor.

Is de VAR van toegevoegde waarde voor het 
voetbal?
Ik was even bang dat bij de invoering ervan 
de emotie op en rond het veld zou afnemen. 
Inmiddels blijkt dat dat zeker niet het geval is!

Ziet u sc Heerenveen ooit kampioen worden?
Ik ben naast jurist ook realist: in het verleden 
zaten we er een paar keer dichtbij, thans zie 
ik die mogelijkheid niet.

U staat bekend als fanatiek en vurig 
supporter. Is het Heerenveenpubliek 
doorgaans te passief?

Ik vind dat het publiek 
veel meer steun 
moet geven als het 
tegenzit of niet goed 
loopt. Alleen juichen 
bij doelpunten is volstrekt onvoldoende. 
Soms moet je het team dragen of vooruit 
schreeuwen.

Doet de televisie afbreuk aan de beleving 
van het voetbal?
Er is niets mooier dan een thuiswedstrijd 
van sc Heerenveen op zaterdagavond. Het 
genieten duurt veel langer dan anderhalf uur 
voetbal, daar kan geen tv tegenop!

Wil de huidige generatie voetballers te snel 
hogerop?
Jazeker. Spelers zelf, maar ook familieleden 
en zaakwaarnemers moeten kijken naar 
al die jonge Heerenveenspelers die veel te 
vroeg naar het buitenland vertrokken. Van de 
meesten hoor je helemaal niets meer. Geld 
moet niet de eerste drijfveer zijn.

Slecht spelen en winnen óf verliezen na een 
goede pot voetbal?
Mijn broer en ik willen vrijwel steeds 
aanvallend voetbal zien en spektakel. Dus ik 
kies voor optie 2.

Gratis advies: waar heeft sc Heerenveen 
momenteel het meest baat bij?
Zoveel mogelijk punten. Dat is goed voor de 
bezieling, de beleving en de sfeer. Bovendien 
voor de rust in alle geledingen bij deze 
prachtige club.

Marc Stallinga



HYGIËNISCH SPORTEN 
ÉN SC HEERENVEEN STEUNEN?

Bestel nu uw hygiëneproducten op 
www.steunuwvoetbalclub.nl
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Drie jaar geleden stond hij nog elke zaterdag op het veld met z’n makkers uit Spijkenisse, 
vanmiddag speelt hij in het Abe Lenstra stadion. Net als Denzel Dumfries en Jan Paul van 
Hecke is Sven Mijnans (21) een laatbloeier. Toch heeft hij een voorsprong op een paar 
Champions League-finalisten. 

‘’Moet kunnen, zou ik zeggen’’, zei Mijnans 
eerder dit seizoen voorafgaand aan de 
wedstrijd tegen Heerenveen. Sparta had nog 
geen overwinning geboekt in de competitie 
en daar zou verandering in komen. Niet dus. 
Heerenveen won met 1-4. ‘’Dat viel even 
tegen, haha’’, geeft Mijnans toe. ‘’Danny 
Buijs zei laatst ook dat Sparta wel te doen 
moest zijn.’’ Sparta versloeg Groningen met 
1-2. ‘’Misschien is het beter om zulk soort 
uitspraken niet meer te doen.’’ Toch kijkt 
Mijnans ook met een positief gevoel terug 
op de heenwedstrijd, waarin hij zijn 
basisdebuut maakte. ‘’We stonden 
natuurlijk snel achter en verloren 
die wedstrijd met 1-4. Dat klinkt 
als een aardig pak slaag. Het was 
mijn eerste wedstrijd en ik vond 
het gewoon leuk om te spelen. Ik 
was heel gretig. Ik moet zeggen 
dat ik toen wel tevreden was over 
mijn wedstrijd.’’ 

‘’Dan maar nu!’’
Inmiddels is er veel veranderd. 
Sparta zou zomaar boven 
Heerenveen kunnen eindigen 
op de ranglijst. Bovendien is 
de ploeg van Henk Fraser in 
vorm. ‘’Als we jullie dan toch een 
keer moeten krijgen, dan maar 
nu!’’, roept Mijnans. ‘’Als wij in 

Nader bekeken Sven Mijnans

‘’Als we jullie dan toch een keer 
moeten krijgen, dan maar nu!’’
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goeden doen zijn, dan denk ik dat wij wel met 
2-1 kunnen winnen.’’ 

Presteren
Mijnans speelde pas op zijn 15e voor het eerst 
bij een profclub. ADO Den Haag pikte hem 
toen op bij Spijkenisse. Het verblijf in Den 
Haag duurde slechts één seizoen. Mijnans 
keerde terug bij Spijkenisse en kwam al 
snel in het eerste terecht. Daar speelde hij 
zich in de kijker bij Sparta, waar hij tekende 
toen hij 18 was. Na twee jaar bij Jong Sparta 
maakte Mijnans dit seizoen zijn debuut in de 
hoofdmacht. Bij Spijkenisse had hij het naar 
zijn zin, maar bij Sparta zit hij ook op zijn plek. 
Er zijn wel dingen anders. ‘’Het is nu allemaal 
wat serieuzer natuurlijk. Het draait niet meer 
om de lol. Het is presteren.’’ 

Dumfries-route
Mijnans nam een aangepaste route naar het 
profvoetbal, door lang bij de amateurs te 
blijven. Toch lijkt dit pad steeds populairder 
te worden. Drie jaar geleden speelde onze 
Jan Paul van Hecke ook nog bij de amateurs. 
Verder is natuurlijk het verhaal van Denzel 
Dumfries bekend. Bovendien bewandelden 
twee Champions League-finalisten dezelfde 
route. N’Golo Kanté (Chelsea) en Riyad 
Mahrez (Manchester City) speelden op hun 
21e nog bij de amateurs. Gaat Sven Mijnans 
ook richting de Champions League? Hij heeft 
een voorsprong op de twee wereldsterren. 
‘’Haha, ik loop inderdaad een jaar op hen voor. 
In dat opzicht zou het goed mogelijk kunnen 
zijn’’, zegt Mijnans lachend.

‘’Dat was zó mooi!’’
Hij speelde dit seizoen 29 competitie-
wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en 
drie assists gaf. Toch moet het qua goals en 
assists beter kunnen. ‘’Dit seizoen nog even 
één of twee erin peren, dat zou lekker zijn. 

Misschien wel tegen Heerenveen’’, grijnst 
Mijnans. Eerder dit seizoen stond AZ met 0-4 
voor tegen Sparta. Een verloren wedstrijd voor 
de Rotterdammers. Zou je zeggen. Wonder 
boven wonder kwam Sparta terug tot 4-4. 
Voor zover mogelijk ontplofte Het Kasteel toen 
Mijnans in minuut 90 de 4-4 maakte. Was dat 
zijn mooiste moment ooit op een voetbalveld? 
‘’Dat denk ik wel. Het is alleen zo jammer dat 
het zonder publiek was. Als je je dan voorstelt 
dat je ouders in het stadion zitten en de fans. 
Dat zou het moment nog drie keer mooier 
maken. Onze wedstrijd laatst tegen VVV, met 
publiek, dat was zó mooi. Dat was voor mij de 
eerste keer natuurlijk.’’

Dromen
Mijnans heeft nog een heel voetballeven 
voor zich. Wat zijn zijn dromen? Zoals iedere 
voetballiefhebber erkent hij de schoonheid 
van de Premier League, maar voetballen in 
de Spaanse competitie zou hem naar eigen 
zeggen beter liggen. ‘’Spanje zou voor mij 
echt top zijn. Daar een mooi leven opbouwen, 
over een jaar of vijf. Dat lijkt me tof. Dan is 
mijn voetbalcarrière wel geslaagd.’’ Voor 
het zover is, gaan we nog mooie dingen van 
Mijnans zien in Nederland. ‘’Ik heb volgens 
mij wel een goed zelfbeeld. Als ik het gevoel 
zou hebben dat iets niet haalbaar is, dan zou 
ik dat ook gewoon toegeven. Dit is mijn eerste 
jaar en ik heb het gevoel dat ik gewoon goed 
meekan. Over twee of drie jaar moet ik me 
zo goed ontwikkeld hebben dat ik een van de 
betere spelers van de eredivisie moet kunnen 
zijn. Dat gevoel heb ik wel.’’ Heerenveen 
is gewaarschuwd voor deze aanvallende 
middenvelder en zijn ploeg. 

Pier Schotanus
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Trotse hoofdsponsor sc Heerenveen

Vooruit met de  
geit, wij staan  
achter jullie!



Kidsclub
WORD LID VAN DE JUNIOR HEROES OF 
FEANATICS EN ONTVANG DE LAATSTE 

TWEE MAANDEN VAN DIT SEIZOEN GRATIS!!
Word nu lid van de Junior Heroes of Feanatics en ontvang de laatste twee maanden van dit seizoen (2020-
2021) gratis. 

JUNIOR HEROES (0 t/m 11 jaar)
Ben jij in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar dan kun jij lid worden van de Junior Heroes. Ruim 2.000 
leeftijdgenoten gingen je al voor. Als Junior Heroes-lid kun je profiteren van verschillende extra’s:
•  Welkomstpakket
•  Toegang tot speciale ledenactiviteiten 
•  Korting op bijvoorbeeld deelname aan de  

Kidsclub-voetbaldagen of het Sinterklaasfeest
•  3 keer per seizoen het Heero News
•  1 keer per seizoen het Heero Doeboek
•  Je eigen Junior Heroes-clubkaart,  

waarmee je verschillende kortingen kunt scoren
•  En natuurlijk nog veel meer!

FEANATICS (12 t/m 17 jaar)
Ben je in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar? Dan kun je lid worden 
van de Feanatics. En net als bij de Junior Heroes, kun je ook 
bij de Feanatics profiteren van vele extra’s:
•  Welkomstpakket
•  Toegang tot speciale ledenactiviteiten 
•  Je eigen Feanatics-clubkaart, waarmee je verschillende 

kortingen kunt scoren
•  Je mag deelnemen aan prijsvragen waarmee je leuke prijzen 

kunt winnen
•  En natuurlijk nog veel meer!

Voorwaarden actie
-  Je gaat een lidmaatschap aan voor het seizoen 2021-2022  

(1 juli 2021 t/m 30 juni 2022)
-  Je lidmaatschap gaat in op 1 mei 2021.
-  Je bent de laatste twee maanden van het seizoen 2020-

2021 gratis lid, voor het seizoen 2021-2022 betaal je 
een contributie van €16,50. Daarna is het lidmaatschap 
opzegbaar met een termijn van een maand.

Meer informatie, voorwaarden van het lidmaatschap en lid 
worden kan via www.juniorheroes.nl of www.feanatics.nl. 

Kidspartners 

Hoofdsponsor



www.blaauwevenementenservice.nl

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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