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voor de aftrap

sc Heerenveen - ADO Den Haag
Goedenavond en welkom bij de wedstrijd tussen sc Heerenveen en ADO Den Haag. Na 
de bekerwedstrijd tegen Ajax staat er wederom een wedstrijd op het programma die  
sc Heerenveen op papier zou moeten kunnen winnen. Maar daar zit de nou juist de crux voor 
de ploeg van Johnny Jansen. Waar sc Heerenveen, tiende op de ranglijst, punten weet te 
sprokkelen tegen ploegen die veelal hoger op de ranglijst staan, weet de Friese formatie zich 
veelal geen raad met de clubs onder hen staan. Zo ook vorige week, waarin het, nadat het nog 
op voorsprong was gekomen, kansloos met 4-1 van PEC Zwolle verloor. 

ADO Den Haag wist met een 0-0 een punt 
over te houden aan hun krachtmeting met 
RKC Waalwijk, echter het betekende ook de 
negende wedstrijd op rij zonder overwinning 
voor de mannen van trainer Ruud Brood.

Historie
sc Heerenveen en ADO Den Haag ontmoetten 
elkaar zeventien keer in het Friese Haagje 
voor een competitiewedstrijd op het hoogste 
niveau. Daarvan wist sc Heerenveen er negen 

om te zetten in winst, er werd vier keer 
gelijk gespeeld en delfde het twee keer het 
onderspit. Wat opvalt bij de overwinningen 
is dat die allen werden behaald zonder een 
tegentreffer te incasseren.

De allereerste wedstrijd tussen sc Heerenveen 
en ADO, toen nog FC Den Haag geheten, vond 
plaats op 7 april 1991. Het duel eindigde in 
een 3-0 zege voor de thuisclub. Nadat Joop 
Gall tweemaal het net had doen bollen, was 

Op de foto missen Ruud Brood, Adrie Bogers, Gianni Zuiverloon, Daryl Janmaat, Marko Vejinović, 
Tomislav Gomelt, Martin Fraisl, Bobby Adekanye, Youness Mokhtar, Nasser El Khayati en Juan Familia-Castillo. 
© ADO Den Haag / Laurens Lindhout
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het de Roemeen Rodion Cămătaru die de 
laatste Friese treffer voor zijn rekening nam. 
Scheidsrechter Van Vliet legde de wedstrijd 
na rust even stil, omdat grensrechter Hubers 
door Haagse fans met stenen werd bekogeld.

Pas twaalf jaar later, nadat ADO Den Haag 
weer was gepromoveerd naar de eredivisie, 
troffen beide clubs elkaar weer in het Abe 
Lenstra Stadion. sc Heerenveen, met onder 
andere Jos Hooiveld, Mark-Jan Fledderus 
en Marcel Seip in de gelederen, won dankzij 
doelpunten van in de eerste helft Sibon en 
tien minuten voor tijd Sameras. Diezelfde 
Georgios Sameras was een jaar later 
matchwinnaar tegen de Hofstedelingen door 
de enige treffer van de wedstrijd te maken.
In 2007 leed sc Heerenveen voor het eerst 
puntverlies tegen de Hagenezen. Het was 
voor het eerst dat twee oud-sc Heerenveen-
spelers het groengele tenue droegen. 
Santi Kolk maakte de enige ADO-treffer. 
Daarnaast was het Said Bakkati die een 
gele prent pakte. Dit alles vond plaats nadat 
Braziliaans international Afonso Alves voor 

de openingstreffer had gezorgd. In mei 2009 
waren er sommige mensen die in de rust al 
vertrokken. De ruststand was 0-2 en enkele 
Friese supporters geloofden niet meer in 
een Friese wederopstanding. sc Heerenveen, 
dat een hele reeks spelers miste vanwege 
blessures en schorsingen, rechtte de rug 
na de thee. Nadat eerst Pranjiç een penalty 
op de binnenkant van de paal had gemikt, 
scoorde Henrique en deed Bak Nielsen dit 
drie minuten voor tijd, waardoor de terechte 
2-2 op het scorebord kwam te staan.

In oktober 2011 vierde sc Heerenveen de 
grootste overwinning op ADO Den Haag. De 
basiself van sc Heerenveen, dat gedurende 
het seizoen niet veel wisselingen kende, won, 
na een moeizaam begin met 4-0. Met drie 
treffers in het laatste kwartier was Bas Dost 
de gevierde man. Eind februari 2020, net voor 
corona, met alle gevolgen van dien, speelden 
beide ploegen ook tegen elkaar. Het zou 2-2 
worden.
Na een klein half uur was het Goosens 
die vanuit een vrije trap de bal zo in het 

De laatste head to head
Zo 20-12-2015 sc Heerenveen - ADO Den Haag 0-4
Za 14-1-2017 sc Heerenveen - ADO Den Haag 2-0
Di 17-4-2018 sc Heerenveen - ADO Den Haag 2-0
Za 29-9-2018 sc Heerenveen - ADO Den Haag 1-1
Za 22-2-2020 sc Heerenveen - ADO Den Haag 2-2
     
Za 24-9-2016 ADO Den Haag - sc Heerenveen 0-3 
Za 26-8-2017 ADO Den Haag - sc Heerenveen 1-2
Za 9-3-2019 ADO Den Haag - sc Heerenveen 2-3 
Zo 3-11-2019 ADO Den Haag - sc Heerenveen 1-1 
Za 28-11-2020 ADO Den Haag - sc Heerenveen 1-1 



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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drukbezette vijfmetergebied wist te slingeren, 
dat deze het doel invloog. Dat Bogle de bal 
nog toucheerde, maakt de Engelsman tot 
doelpuntenmaker. De 0-2 kwam weer voort 
uit een vrije trap van Goosens. En wederom 
kwam het doelpunt niet op naam van hem, 
want deze keer was het Kongolo die de bal 
verkeerd raakte en zo achter zijn eigen keeper 
Bednarek werkte.

Maar op slag van rust deed sc Heerenveen 
wat terug, door dat Joey Veerman de bal 
van buiten de zestien meter binnen weet 
te krullen. Het doelpunt van Veerman zou 
echter verbleken bij het doelpunt dat Alen 
Halilovic een kwartier voor tijd zou maken. 
Met maar liefst drie man voor hem en de bal 
onder zijn lijf, weet de Kroaat de bal vanaf de 
rechterhoek van het strafschopgebied in één 
keer in de verre kruising te draaien. 

De wedstrijd in Den Haag, eerder dit seizoen, 
eindigde in 1-1. Het doelpunt van de Friezen 
werd gemaakt door Joey Veerman.

Laatste tien wedstrijden
Wil sc Heerenveen op de ranglijst in de 
eredivisie nog een rol van betekenis spelen, 
dan zal het vanavond drie punten moeten 
pakken. 

Voor ADO Den Haag zijn er echt zorgen, 
daar de club op een zeventiende positie 
staat en die de club aan het einde van het 
seizoen rechtstreeks doet degraderen naar 
het tweede niveau. Ook bij dit duel zijn de 
belangen groot.

Ik wens u een bijzonder plezierige, fijne en 
bovenal sportieve wedstrijd toe.

Palle Mulder

ADO DEN HAAG

ADRES
Haags Kwartier 55
2491 BM Den Haag

STADION
Cars Jeans Stadion 
(15.000 plaatsen)

TECHNISCHE STAF 
Ruud Brood Hoofdtrainer
Adrie Bogers Assistent-trainer
Hans Segers Keeperstrainer

© ADO Den Haag /Laurens Lindhout
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schijnwerper op

Paweł Bochniewicz
Pawel Bochniewicz kwam afgelopen zomer voor velen als 
grote onbekende binnen bij sc Heerenveen. De international 
van Polen beleeft tot nog toe een sterk eerste seizoen in het 
Abe Lenstra stadion en droomt ondertussen van deelname 
aan het Europees kampioenschap van komende zomer.

“Het bevalt mij heel goed in Heerenveen. Zowel op het veld 
als buiten het veld.  Het is hier misschien wat saai, maar dat 
ben ik wel gewend”, begint Bochniewicz, die op jonge leeftijd al 
de overstap maakte vanuit Polen naar Italië. “Mijn leven ziet er 
al acht jaar zo uit. Al sinds ik naar Italië vertrok. Iedereen 
denkt dat je als voetballer het meest mooie 
leven hebt. Maar ik ga naar de training, ga 
naar huis en dat is het. Je moet je focus 
houden op het voetbal en dat lukt hier 
in Heerenveen heel goed. Voor mij is 
die focus belangrijk om het beste uit 
mezelf te kunnen halen.”

Polen
Bochniewicz kwam in de voorbereid-
ing op het huidige seizoen over 
van Gornik Zabrze. “Wat het 
grootste verschil is tussen Gornik 
en Heerenveen? Dat is dat er op 
dit moment geen fans zijn. Dat 
vind ik verschrikkelijk. Dat is toch 
waarom je voetbal speelt. Ik heb in 
Heerenveen twee wedstrijden met 
publiek gespeeld. En in Polen zijn de 
fans geweldig. Ik ben benieuwd hoe dat 
in Heerenveen is als er weer publiek 
welkom is”, vervolgt de mandekker. 
“Verder lijken de clubs op elkaar. Het zijn 
beide clubs die jonge spelers kopen om ze 
te ontwikkelen en door te verkopen. Zo staat 
Heerenveen ook bij ons in Polen bekend. Dat is 
ook een van de redenen waarom ik hier naar toe 
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schijnwerper op

Paweł Bochniewicz

Wetenswaardigheden
Rugnummer 25
Geboortedatum 30 januari 1996
Geboorteplaats Dębica, Polen
Positie Verdediger
Doelpunten 2

wilde komen. Scouts van grote clubs zitten 
hier op de tribune om spelers te bekijken. Er 
zijn maar weinig spelers die vanuit de Poolse 
competitie naar de Premier League gaat. 
Daarom denk ik dat Heerenveen voor mij de 
juiste stap is geweest.”

Europees kampioenschap
Sinds afgelopen jaar is de verdediger van 
sc Heerenveen international van Polen, dat 
komende zomer actief zal zijn op het Europees 
kampioenschap. “Ik hoop dat ik geselecteerd 
ga worden door de nieuwe bondscoach. 
Het geeft zo’n magisch gevoel als je voor je 
land uit mag komen. Het is een droom die is 
uitgekomen”, gaat Bochniewicz verder. “De 

concurrentie is groot. De jongens met 
wie ik concurreer spelen in de Serie A 
en de Premier League. Het is moeilijk 
om je plekje te bemachtigen. Maar ik 
ga er alles aan doen en hoop dat ik 
bij de selectie zit. Maar het toernooi 
is pas in juni. Tot die tijd kan er veel 
gebeuren.”

Polen treft op het toernooi Spanje, 
Slowakije en Zweden. “Ik denk 
dat Spanje de favoriet is. Maar de 
andere landen zullen aan elkaar 
gewaagd zijn. Ik denk dat we een 
goede kans maken met de huidige 
selectie. Ik hoop dat ik erbij 
mag zijn en mezelf op zo’n hoog 
podium mag gaan laten zien. Dat 

zijn de wedstrijden waar je vroeger van hebt 
gedroomd.”

Nieuw duo achterin
Terug naar Heerenveen, waar Bochniewicz 
zichzelf in de kijker moet spelen voor dat 
Europese kampioenschap. “Volgens mij 
gaat het goed. Mijn eigen prestaties zijn vrij 
stabiel”, gaat de verdediger verder. “Als team 
zijn we nog te wisselvallig. Al spelen we soms 
niet eens onaardig, maar dan pakken we de 
punten niet. Of we spelen een helft goed en 
een helft niet goed. Dat zou in de toekomst 
beter moeten. Ik hoop dat we nog een paar 
plekken kunnen stijgen en aan het einde van 
het seizoen mee kunnen doen in de play-offs 
voor Europees voetbal.”

Centraal achterin heeft Bochniewicz een 
nieuwe man naast zich staan. Jan Paul van 
Hecke is sinds kort rechtsback en hierdoor 
is Ibrahim Dresevic de nieuwe man naast 
Bochniewicz. “Ibi is de meest technische 
centrale verdediger met wie ik ooit heb 
samengespeeld. Echt ongelooflijk. Hij kan 
ook op ‘nummer tien’ spelen. Hij heeft zoveel 
talent. Van Hecke is wat harder en richt zich 
eerst op het verdedigen. Een echte ‘warrior’. 
Maar met beiden kan ik goed samenspelen. Ik 
heb geen voorkeur. Ik laat het aan de trainer.”

Rutger Oosting
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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 
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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 2-3-2021

Programma standen
EREDIVISIE 
Team # W G V Ptn Dv-Dt
 1.  Ajax 23  18 3 2 57 73-18
 2.  PSV 24  15 6 3 51 55-26
 3.  AZ 24  14 7 3 49 56-35
 4.  Vitesse 24  14 3 7 45 39-25
 5.  Feyenoord 24  12 7 5 43 46-26
 6.  FC Groningen 24  12 6 6 42 31-24
 7.  FC Twente 24  9 8 7 35 39-32
 8.  FC Utrecht 23  8 10 5 34 36-29
 9.  Fortuna Sittard 24  9 4 11 31 35-42
 10.  sc Heerenveen 24  7 9 8 30 32-35
 11.  Heracles Almelo 24  8 5 11 29 26-37
 12.  PEC Zwolle 24  5 11 8 26 32-38
 13.  Sparta 23  6 5 12 23 32-40
 14.  RKC Waalwijk 24  5 8 11 23 22-35
 15.  VVV-Venlo 23  6 4 13 22 37-60
 16.  Willem II 24  4 5 15 17 27-54
 17.  ADO Den Haag 24  2 9 13 15 20-50
 18.  FC Emmen 24  2 6 16 12 21-53

PROGRAMMA EREDIVISIE

Vr 5/3 FC Emmen  Sparta R'dam  20.00

Za 6/3 Feyenoord  VVV-Venlo  16.30

 FC Twente  Willem II  18.45

 sc Heerenveen  ADO Den Haag  20.00

 RKC Waalwijk  FC Utrecht  21.00

Zo 7/3 Ajax  FC Groningen 12.15

 Fortuna Sittard  PSV  14.30

 Heracles Almelo  PEC Zwolle  14.30

 Vitesse  AZ  16.45

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 
Vr 5/3 Helmond Sport     NEC 18.45

 Jong FC Utrecht MVV Maastricht 18.45

 SC Cambuur       Telstar      21.00

 TOP Oss        Go Ahead Eagles 21.00

Za 6/3 Almere City FC    Excelsior      14.00

 FC Volendam     Roda JC          16.30

Zo 7/3 De Graafschap   FC Eindhoven  20.00

Ma 8/3 Jong Ajax      FC Den Bosch   18.45

 Jong AZ        NAC Breda        21.00

Di 9/3 Jong PSV        FC Dordrecht    21.00

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Team # W G V Ptn Dv-Dt
 1.  SC Cambuur 26  20 3 3 63 74-21
 2.  De Graafschap 26  18 3 5 57 54-35
 3.  Almere City FC 25  16 5 4 53 55-34
 4.  NAC Breda 26  16 5 5 53 51-23
 5.  Go Ahead Eagles 26  15 5 6 50 37-18
 6.  NEC 26  14 5 7 47 48-31
 7.  FC Volendam 25  11 8 6 41 52-33
 8.  Roda JC 26  11 8 7 41 48-36
 9.  Telstar 26  9 7 10 34 43-38
 10.  Excelsior 26  10 3 13 33 50-45
 11.  Helmond Sport 26  7 9 10 30 36-41
 12.  Jong Ajax 26  8 6 12 30 42-52
 13.  FC Eindhoven 26  7 8 11 29 37-45
 14.  Jong FC Utrecht 26  9 1 16 28 38-51
 15.  TOP Oss 26  8 4 14 28 27-43
 16.  MVV 26  7 5 14 26 28-52
 17.  Jong PSV 26  6 6 14 24 37-54
 18.  Jong AZ 26  6 5 15 23 36-69
 19.  FC Dordrecht 26  5 3 18 18 25-67
 20.  FC Den Bosch 26  3 7 16 16 30-60

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
1.  Mühren  (SC Cambuur) 25

2.  Ómarsson  (Excelsior) 18

3.  Hilterman  (Jong FC Utrecht) 15

4.  Verheydt  (Almere City FC)          

      Plet  (Telstar) 14

6.  Seuntjens  (De Graafschap) 13

7.  Van Hooijdonk  (NAC Breda) 12

8.  Mulattieri  (FC Volendam)  10

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.  Giakoumakis  (VVV-Venlo)  23

2.  Malen  (PSV) 14

3.  T.Koopmeiners  (AZ) 

  Danilo  (FC Twente) 

  Berghuis  (Feyenoord) 13

6.  H.Veerman  (sc Heerenveen) 12

7.  Tadic  (Ajax) 

  Boadu  (AZ) 11

9.  Vloet  (Heracles Almelo) 10



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

Jeroen van Os
De performance coach houdt zich bezig met alles behalve het technische en tactische verhaal 
omtrent de trainingen en wedstrijden. “Het is onder andere periodisering, kracht, herstel en 
loopscholing.”

Werkzaamheden
“Ik sta het liefst op het veld.” Door middel van 
gps-data meet hij de spelers tijdens trainingen 
en wedstrijden. “Ik doe dat in samenwerking 
met Sam Feringa. Die doet het bij sc Heeren-
veen 1 en ik doe een deel bij de onder-21 en de 
jeugd. In die data lezen wij af hoeveel kilometer 
een speler heeft gelopen. Dat doen we middels 
week- en maandoverzichten van trainingen en 
wedstrijden. Sprintafstand, het aantal sprints, 
acceleraties, hoge hartslag. Het gaat over de 
belasting die spelers hebben en daarvoor de 
training zo optimaal mogelijk te maken. Dat 
is wat anders dan zo maximaal mogelijk, want 
dat is iemand moe maken. Zo optimaal trainen 
is waar onze uitdaging ligt.” De onder-21 speelt 
momenteel geen wedstrijden. “Het spelen om 
het echt zit er nu even niet in en dat is een 
component dat ook zwaar weegt, het mentale”. 
Zijn week ziet er als volgt uit: “Maandagoch-
tend is het voor mij opstarten met het eerste 
elftal of de onder-21, maandagmiddag heb ik 
de jeugd onder-18. Dinsdagochtend hebben we 
de wedstrijdvoorbereiding voor het bekerduel 
tegen Ajax en in de middag heb ik de onder-17. 
Woensdag is dan de bekerwedstrijd tegen Ajax. 
Donderdagochtend is de hersteltraining en de 
training voor de wisselspelers. In de middag 
heb ik weer de onder-17 en de onder-18. Vrij-
dag is de wedstrijdvoorbereiding van het eerste 
voor het duel met ADO den Haag, in de middag 
dan de onder-21 en de onder-17.”

Tijd bij Heerenveen
Zijn mooiste moment bij sc Heerenveen is een 

eenvoudige: “Dit 
is mijn tweede 
periode bij Hee-
renveen. Ik heb 
hier ook gezeten 
tussen 2007 en 
2010 en nu vanaf 
augustus 2019. 
Dus dan voel je 
hem al aankomen, dat is de bekerwinst! Des-
tijds heette het fysiek trainer en zat ik bij het 
eerste elftal. Het was een heel leuk feestje.” 
Jeroen is bij sc Heerenveen gekomen, want 
hij zat bij het CIOS. “Ik werd gevraagd om te 
solliciteren bij Henk Heising, na een jaar bij de 
jeugd ben ik bij het eerste gekomen in 2008. 
De laatste paar jaar heb ik rond de wereld ge-
zworven bij diverse clubs. Ik zat in Abu Dhabi 
bij Al Jazira en Jurgen Streppel zou daar trai-
ner worden. Ik belde Johnny Jansen om het 
nummer van Streppel. Niet lang daarna werd 
mijn contract ontbonden en toen was het belle-
tje met Johnny snel gemaakt”. De groep staat 
er momenteel goed voor. “Zeker als je bedenkt 
dat we in januari zeven wedstrijden hebben ge-
speeld onder wisselende omstandigheden. Die 
zijn ze goed doorgekomen als je kijkt naar de 
fysieke waarden. De wedstrijd tegen Gronin-
gen was wel even wat minder als je kijkt naar 
totaal gelopen afstand, maar nog wel boven 
seizoensgemiddelde. Dat zegt genoeg over 
hoe we nu presteren en bijna iedereen is fit uit 
deze reeks wedstrijden gekomen. Alleen Lasse 
Schöne had toen wat lichte klachten.”
Frank Rietdijk
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De Toekomst

Komen en gaan
Afgelopen week kwam een al eerder verwacht bericht naar buiten: Yoram Boerhout vertrekt 
naar Ajax. Wie hem nog niet kende, werd slechts op de hoogte gesteld. Wie hem wel kende, 
werd misschien zelf teleurgesteld. Wie hem nog wat beter kende, gunde hem dit volledig. Wie 
snapt hoe voetbal in elkaar zit, snapt deze overstap volkomen. Al jaren wordt er niet alleen 
binnen de lijnen, maar zeker ook buiten aan het shirtje van Yoram Boerhout getrokken. Eens 
komt dan de dag dat de hardste trekker wint. Die won dus afgelopen week.

Vooropgesteld is het natuurlijk onwijs jammer 
dat de club te maken heeft met het vertrek van 
één van de grootste talenten van het moment. 
Misschien wel één van de grootste talenten 
van de laatste jaren zelfs. Boerhout mocht 
aan het begin van dit seizoen ruiken aan het 
grotemannenwerk. Nou ja, ruiken… Hij stond 
met zijn neus tussen de lichaamsgeuren 
van twintig jaar oudere verdedigers en die 
geur smaakte naar meer. Maar meer kwam 
er niet. Het bleef bij enkele optredens in het 
voorbereiding en dat was natuurlijk maar 
goed ook. De reden dat Yoram Boerhout mee 
mocht doen, was nog niet de goede. Hoewel 
iedereen zijn talent al jarenlang herkende en 
onderkende, wist diezelfde iedereen ook dat 
zijn tijd nog wel zo komen. Eerder sneller dan 
later.

Vooralsnog komt die tijd echter voorlopig 
helemaal niet. Yoram Boerhout is dus op 
weg naar Ajax en staat op het punt om daar 
furore te maken. Hij staat in ieder geval 
op het punt om daar degene te zijn waar 
reikhalzend naar uitgekeken wordt. Voor 
ons is dat jammer. Natuurlijk is dat jammer. 
Voor een opleidingsclub als Heerenveen 
is er niets jammerder dan met lede ogen 
kijken naar het vertrek van de grootste 
talenten. Aan de andere kant is dat vertrek 
ook juist het primaire doel van het opleiden 
van spelers. Jonge spelers krijgen bij ons 

de kans om aan zichzelf te werken en 
daarmee een goed en stevig fundament te 
leggen voor een succesvolle carrière als 
professioneel voetballer. Dat beroep oefenen 
ze dan eventjes uit bij ons en gaan daarna 
hun kunsten vertonen in een andere stad 
in een andere kleur shirt. Daar krijgen ‘wij’ 
dan op onze beurt weer veel geld voor, zodat 
iedereen op zijn manier toch de vruchten van 
het hele avontuur plukt: de kopende club, de 



15

verkopende club en niet in de laatste plaats 
de speler in kwestie zelf.

Van bovenstaand scenario is iedereen binnen 
sc Heerenveen zich bewust en daar zijn we in 
zekere zin ook trots op. Zo doen we het al ja-
ren, zo doen we het graag en zo staan we ook 
graag bekend. En we houden er niet zelden 
een flinke bom duiten aan over. Het verschil 
van nu met al die andere keren is dat er nu 
een speler vertrekt waarvan we nog niet eens 
de tijd hebben gehad om hem te zien spelen. 
Sterker nog: waarvan we nog niet eens de tijd 
hebben gehad om hem goed te leren kennen. 
Nog sterker nog: de meesten van ons wis-
ten nog niet eens dat er iemand was om ons 
handenwrijvend op te verheugen. Zo ging het 
eerder al eens met Albert Gudmundsson. Ook 
hij was eens het grote talent waar wij onze 
hoop voor een goede 
toekomst aan 
op durfden 
te hangen. 
Maar ook hij 
stond, net 
als Boer-
hout, op de 
radar van 
clubs die 
een groter 
aanzien 
hadden en 
hebben. Gud-
mundsson 
vertrok naar 
PSV,

hing daar een paar jaar de grote belofte uit en 
lost die belofte nu weer voorzichtigjes in bij 
AZ in Alkmaar. Ondertussen is iedereen bijna 
vergeten dat hij door ons naar Nederland is 
gehaald. 

Wij doen als club precies wat Ajax en alle 
andere clubs ter wereld ook doen. Ook wij 
halen spelers bij andere clubs vandaan om 
bij ons te slagen. Ook wij pikken spelers op 
jonge leeftijd op bij veelal kleinere clubs om 
ze op iets minder jonge leeftijd weer door te 
sturen naar veelal grotere clubs. Zo werkt het 
voetbal en we zouden naïef zijn om daar zuur 
of verbitterd over te doen. Er zijn smaken 
die beter passen bij de waardering voor de 
jeugdopleiding.

Yoram Boerhout gaat naar Ajax om daar te 
slagen en iedereen hoopt dat het dat gaat 
lukken. Dat hij ooit ontdekt en begonnen is in 
de jeugd bij sc Heerenveen is, wanneer hij in 
het eerste elftal van Ajax speelt, misschien 
door de meeste mensen al lang vergeten. 
Maar hij weet dat nog wel. En Ajax weet dat 
nog wel. En ook wij weten dat allemaal nog 
wel. Ook dan is het een blijk van waardering 

aan onze jeugdopleiding, waarmee we nog 
steeds bewijzen dat we heel goed weten 
wat de toekomst nodig heeft. En dat we nog 
steeds grote delen van onze en andermans 

toekomst zelf in handen hebben. 

Redmer Wijnsma
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Vrije Rubriek – Column 

Door de ogen van…. 
Aangenaam, je kent me wel. Dat plastic blauwe stoeltje dat aan het begin van de 
voetbalwedstrijd nog redelijke oké zit, maar aan het eind je een houten kont heeft bezorgd. 
Ja, dat ben ik. Al maanden sta ik koud en kil tussen mijn mede stoelen in het Abe Lenstra 
stadion. Niemand die mij komt opwarmen met een kussentje of een paar warme billen. 

Er was laatst wel een moment dat een paar 
stoelen weer wat opgewarmd werden, maar ik 
viel buiten de boot en kreeg geen knuffelbeer 
op schoot. Terwijl veel sc Heerenveen 
supporters trouw hun seizoenkaarten hebben 
verlengd, blijft het al ruim een jaar stil in het 
Abe Lenstra Stadion en moet ik mezelf maar 
een beetje warm houden. Hoe ik mezelf warm 
hou? Dat is vrij simpel. Soms vind ik het 
ook heel erg verdrietig en stom om terug te 
denken aan de tijd voor de pandemie, maar 
toch geeft het mij ook een gevoel van hoop. 
Hoop dat het op een dag weer kan. Ik genoot 
er altijd zo erg van dat het hele stadion gevuld 
was en elk stoeltje tot zijn recht kwam. Warm 
en gezellig, kijken naar een sport waar 
iedereen in het stadion een band mee heeft. 
Oh, wat mis ik die tijd. 

Kletsen met wildvreemden die uiteindelijk 
je stadion kennissen werden, samen lachen, 
juichen, balen en keihard aanmoedigen. Het 
samenzijn bracht bij velen een glimlach op het 
gezicht en dat deed mij altijd goed. Ik ving met 

liefde een liter bier op wanneer er gescoord 
werd en ik vond het oké dat jullie mij even koud 
achterlieten als jullie stonden te juichen. Het 
euforische gevoel van blijdschap dat door heel 
het stadion galmde gaf me altijd enorm veel 
rillingen. Ook al beweren de andere stoelen 
om mij heen dat ik deze rillingen verwar met 
de trillingen die ontstaan door al het gespring 
van de toeschouwers. Toch weet ik vrij zeker 
wat ik altijd voelde: een soort vreugde die niet 
te omschrijven is in woorden. 

Perspectief
De eerste testevenementen zijn sinds kort 
van start gegaan in de cultuursector en de 
volgende staan in de planning. Eerder werd 
er al eens aangegeven dat dit soort testen 
ook eventueel kunnen plaatsvinden bij 
voetbalwedstrijden, wat mij geweldig lijkt. 
Want ik heb niks liever dan dat ik weer even 
de warmte en liefde kan voelen. Ook al zou er 
niemand bij mij op schoot zitten, dat ene beetje 
sfeer proeven van het x-aantal toeschouwers 
dat mag komen kijken zou ik al super vinden. 



KIJK ALLE WEDSTRIJDEN VAN SC HEERENVEEN LIVE OP ESPN
WWW.ESPN.NL
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Ik gun het iedereen om weer even terug te 
gaan naar de oude realiteit. De realiteit dat 
we weer samen voetbal kunnen kijken en sc 
Heerenveen mogen aanmoedigen, zoals we 
het liefst doen: vanaf de zijlijn in het stadion. 

Dit soort evenementen biedt toch weer wat 
perspectief heb ik het idee. Je weet vaak 
pas wat je mist, als het er niet meer is. Zo 
had ik voor corona nooit tegen mijn mede 
stoelen gezegd dat ik jullie billen nog eens 
zou missen. Het afgelopen jaar heeft me doen 
beseffen hoe erg ik het eigenlijk waardeerde 
om in het stadion te zijn. Toen het in maart 
begon dacht ik net zoals velen: ‘Oh, dat duurt 
vast een paar maanden en dan kunnen we 
weer door.’ Alleen toen stof langzaamaan 
mijn felblauwe kleur begon te bedekken, zag 
ik in dat het wel eens langer kon duren dan 
dat ik had voorspeld. 

Toch lijkt er vagelijk een stip op de horizon 
te ontstaan, al moet ik toegeven dat ik niet 
zeker weet of het nou echt een stip is of een 
hoopje stof. Maar stel dit hele test gebeuren 

bij voetbalwedstrijden gaat door en ik ben 
niet uitgekozen om één van de stoelen zijn 
waar het publiek op moet zitten. Doe mij 
dan alsjeblieft een beetje plezier: loop naar 
stoelnummer 88, veeg die tien centimeter 
stoflaag van me af en spetter een beetje bier 
over me heen. Niet alleen de voetballers 
missen jullie, ook ik mis jullie aandacht en 
liefde. Ik kan niet wachten op het moment dat 
ik om de week jullie billen weer voel en zie, in 
plaats van de hele voetbalwedstrijd. 

Eline van der Wal

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 24 1

22 Ariel Harush

24 Jaimy Kroesen

Ve
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2 Sherel Floranus 22 1 3

3 Jan Paul van Hecke 18 1 1 5

4 Joaquín Fernández

5 Lucas Woudenberg 20 1 2

14 Ibrahim Drešević 21 2

25 Paweł Bochniewicz 23 2 1

29 Timo Zaal

41 Rami Kaib 7 1 1

42 Syb van Ottele

M
id

de
nv

el
de

rs

6 Siem de Jong 10 1 2 1

10 Oliver Batista Meier 15 1 1 1

13 Stanislav Shopov

15 Sieben Dewaele 6 1 1

17 Rami Hajal 15 1

18 Hamdi Akujobi 5

19 Jan Ras

20 Joey Veerman 23 5 7 2

21 Rodney Kongolo 23 1 4 4

43 Lasse Schöne 3 1

44 Tibor Halilović 9

Aa
nv

al
le

rs

7 Ulysses Llanez 5

8 Benjamin Nygren 20 3 2

9 Henk Veerman 24 12 4 3

11 Mitchell van Bergen 22 3 1 1

16 Arjen van der Heide 10 2 1

26 Rein Smit 3 1 1

37 Couhaib Driouech 5
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Wedstrijdleiding
Scheidsrechter: Björn Kuipers

Assistent-scheidsrechters: 
Sander van Roekel en Erwin Zeinstra

Vierde official: Jesse Rozendal
VAR: Erwin Blank / AVAR: Christian Dobre

K
ee
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rs

1 Luuk Koopmans 19

22 Robert Zwinkels

35 Youri Schoonderwaldt

90 Martin Fraisl 5

Ve
rd

ed
ig
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s

2 Milan van Ewijk 24 1 2 2

3 Peet Bijen 6

4 Boy Kemper 17 1 2 1

5 Juan Familia-Castillo 8 2

15 Dario Del Fabro 17 1

19 Shaquille Pinas 18 3 4

25 Jamal Amofa 4 1

43 Lassana Faye 12 1 1

51 Gianni Zuiverloon 2

53 Daryl Janmaat 2

M
id

de
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de

rs

8 John Goossens 17 3 1

10 El Khayati 3

14 Kees de Boer 12 2

23 Pascu 9 1 1

17 Ilay Elmkies 9 1

88 Marko Vejinović 9 1

95 Tomislav Gomelt 6 1 1

Aa
nv
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le

rs

9 Jonas Arweiler 16 1 1

18 David Philipp 13 2 1

20 Vicente Besuijen 21 1 1 3

21 Bilal Ould-Chikh 14 1

24 Bobby Adekanye 5 1

29 Michiel Kramer 23 5 2 3

30 Youness Mokhtar 4

31 Ricardo Kishna 10 1

34 Amar Catic 12 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 

Clubfotograaf Mustafa Gumussu
Hi Mustafa, hoe is het?
Het gaat heel goed. Ik ben heel erg blij dat ik 
nog wel bij de wedstrijden van Heerenveen mag 
zijn. Maar ik kan je vertellen: het is niks zonder 
publiek. Je mist de spanning en sfeer in het sta-
dion. Normaal gesproken heb je spanning voor 
en achter je. 

Hoeveel jaar ben je inmiddels 
clubfotograaf bij sc Heerenveen?
Inmiddels al bijna 22 jaar. Sinds tien jaar doe ik 
ook Heerenveen TV. Ik ben elk jaar weer blij als 
ik er een nieuw seizoen aan vast kan plakken. 
Elk jaar voelt voor mij als een jubileum.

Hoe ben je destijds clubfotograaf geworden?
Ik heb mezelf aangeboden. Ik zag dat in het pro-
motiemagazine van destijds maar heel weinig 
foto’s stonden en ik vond dat dat anders moest. 
Ik ben namelijk een man van beeld. Nu 22 jaar 
later zit ik er nog steeds en nog altijd met heel 
veel plezier. 

Wat maakt sc Heerenveen zo bijzonder?
Dat is niet samen te vatten. Ik ben besmet met 
Heerenveen. Ik draag Heerenveen ook overal uit. 
Ik ben trots dat de club nog steeds staat. Ik heb 
zelfs een soort van slogan. Ik zeg altijd tegen de 
mensen: ‘je weet pas wat je mist als het er niet 
meer is’. Dat heb ik ook altijd voor de coronatijd 
gezegd. Als je beseft dat je later niet meer naar 
Heerenveen kan, met je eigen kinderen, dan 
gaan mensen hun waarde voor de club voelen. 
Op dit moment beseft iedereen dat onze club 
moet blijven bestaan. En ik kan je de garantie 
geven: als er straks weer publiek mag zijn, zit 
het stadion vol!

Het gemis van dit seizoen gaat dus 
goedgemaakt worden als het weer mag?
Dat denk ik wel. Dat probeer ik ook over te bren-
gen. Vraag je geld niet terug van je seizoenkaart. 
Zorg dat de club overeind blijft. Het is geen geld 
wat je weggooit. Eigenlijk investeer je het in je 

eigen toekomst. Zodat jij later met je kind of 
kleinkind nog naar sc Heerenveen kan.

Welk moment is het mooiste moment 
geweest om te fotograferen?
Er zijn zoveel mooie momenten geweest. Ik was 
erbij toen we Champions League speelden. De 
vele mooie Europese trips die later nog kwa-
men. Dat was fantastisch. Olympiakos, Valencia, 
Newcastle. Noem maar op. Die Europese wed-
strijden die mis ik nog weleens.

En is hier ook je mooiste foto uit 
voortgekomen?
Dat is de foto toen wij de Champions League heb-
ben gehaald tegen FC Den Bosch. Een groepsfo-
to op het veld met alle spelers op elkaar. Dat was 
voor mij een heel bijzonder moment.

En waarom is dit de mooiste foto?
Op die foto zie je de pure emotie. De jongens zit-
ten nog onder het zweet en zijn zo ongelooflijk 
blij. Daar kan ik van genieten.

Wat vind je van het sc Heerenveen 
van dit seizoen?
Het is een team dat in opbouw is. De trainer zit al 
langer bij de club dan ik. Dat vind ik geweldig. Ik 
vind wel dat er verbetering te zien is. Ik hoop dat 
het volgend seizoen wat meer in elkaar nestelt 
en het beter wordt.

Wat denk je van de wedstrijd tegen 
ADO Den Haag?
Je moet ze niet onderschatten. Je hebt Ajax in 
de benen. Heerenveen gaat het heel moeilijk 
krijgen. Het is geen voetballende ploeg en dan 
heeft Heerenveen het altijd moeilijk.

Wat is je voorspelling?
3-1

Rutger Oosting
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Het is alweer zo’n 12 jaar geleden dat Gianni Zuiverloon onze 
club voor het eerst achter zich liet. Hij beleefde van alles in 
Engeland, Spanje en India, maar denkt nog graag terug aan 
zijn periode in Heerenveen. De 34-jarige verdediger is vooral 
lyrisch over zijn oud-trainer Gertjan Verbeek.
 
‘’Dat heeft niet alleen te maken met tactisch 
inzicht, maar ook met de persoon’’, geeft 
Zuiverloon aan. ‘’Ik weet dat mensen moeite 
kunnen hebben met de manier van omgang, 
zoals hij dat doet met trainen. Echt recht door 
zee en zeggen waar het op staat. Voor mij 
was dat juist heel erg goed. Ik houd daarvan. 
Gertjan was één van de weinige trainers die 
dat gewoon deed.’’ Zuiverloon wilde zelf 
graag spelen als centrale verdediger 
of middenvelder, maar Verbeek wist 
hem te overtuigen om rechtsback 
te gaan spelen. Hierdoor kreeg hij 
een basisplaats in een team met de 
nodige clublegendes. ‘’Dan speel je 
met jongens als Michael Dingsdag, 
Afonso Alves, Sulejmani, Michael 
Bradley en Pranjic. Dat waren 
echt hele mooie tijden.’’

Van wissel naar biertje
In die periode kwam Heerenveen 
nog regelmatig in actie in Europees 
verband. Ook daar liet Gertjan 
Verbeek zich gelden. ‘’Ik weet nog 
dat we een keer uit tegen Parma 
speelden. Hij zei toen: ‘’Gianni, 
iedereen moet op zijn positie staan bij 
corners en vrije trappen.’’ 

nader bekeken - Gianni Zuiverloon

’Mijn eerste periode bij Heerenveen 
was echt een fantastische tijd!’

Foto: Feyenoord.nl

© ADO Den Haag /Laurens Lindhout



27

Rond de 10e minuut kregen we een corner 
tegen en ik stond niet op de goede positie. 
In de 15e minuut ging het bordje omhoog dat 
ik gewisseld werd.’’ Op deze manier kreeg 
Zuiverloon te maken met de harde kant van 
Gertjan Verbeek, maar later die avond was 
de sfeer toch weer heel anders. ‘’Na de 
wedstrijd kwam hij naar me toe, in het hotel. 
Hij zei: ‘Laten we een biertje drinken.’ De 
volgende wedstrijd stond ik gewoon weer in 
de basis. Ja, dat soort dingen, dat vond ik écht 
prachtig.’’

Legendarisch 
Zuiverloon stond ook op het veld tijdens de 
zevenklapper van Afonso Alves. ‘’Volgens mij 
was het 9-0, tegen Heracles. Dat was wel 
een legendarische wedstrijd.’’ Ook denkt hij 
graag terug aan zijn thuisdebuut. ‘’Ik scoorde 
zelfs, als ik het goed heb tegen Willem II. 

Dat kan ik me nog precies herinneren. 
Er kwam een voorzet vanaf links en 

ik kwam helemaal mee vanaf de 
rechtsbackpositie. Die bal schoot 
voorbij aan iedereen en toen scoorde 
ik ook nog eens een keer. Daarna 
vloog ik in de armen van Paul 
Bosvelt. Dat was wel een moment 
dat me altijd zal bijblijven.’’

Kleine Zuiverloon kritisch 
Inmiddels liggen die tijden ver 
achter ons. Gianni Zuiverloon 

is tegenwoordig speler van ADO 
Den Haag. Ook heeft hij nu een 
zoontje dat in een pupillenteam bij 
Ajax voetbalt. ‘’Hij kan een aardig 
balletje trappen inderdaad. Ik denk 

dat hij al drie keer beter is dan ik op 
die leeftijd was.’’ Grappig genoeg is de 

kleine Zuiverloon niet altijd te spreken 
over de kwaliteiten van zijn vader. ‘’De eerste 

wedstrijd, toen ik inviel tegen PSV, was hij 

vrij kritisch, moet ik zeggen. Hij vroeg zich af 
waarom ik niet eerder druk zette, waarom ik 
geen acties maakte en hoe het kwam dat ik 
twee keer balverlies leed. Toch weet ik 100% 
zeker dat hij gewoon super trots is dat ik 
weer in Nederland voetbal en dat laat hij ook 
gewoon merken. Elke dag.’’

Mental coach
Ook houdt Zuiverloon zich bezig met andere 
dingen dan voetbal. ‘’Ik heb tegenwoordig 
een eigen vastgoedbedrijf, speciaal voor 
artiesten en atleten. Ik ben daarnaast mental 
coach en ook nog eens een keer motivational 
storyteller, maar de focus ligt altijd gewoon 
op het voetbal hoor.’’ Achter elke keuze 
schuilt een interessant verhaal, maar vooral 
het besluit om mental coach te worden is 
relevant voor de voetbalwereld. ‘’Ik weet 
dat heel veel jongens, ook in Nederland, 
mentale problemen hebben. Dat was heel 
lang een taboe, maar het wordt steeds vaker 
als normaal gezien. Ik denk dat als je vrij 
bent in je hoofd, buiten het sporten, je dat 
ook op het veld terugziet. Je ziet nu ook dat 
hele grote spelers een eigen mental coach 
hebben of iemand anders die ze vertrouwen, 
waarmee ze kunnen praten.’’ Is de kans groot 
dat Zuiverloon na zijn carrière actief blijft in 
de voetballerij als mental coach? ‘’Ja, niet als 
trainer, maar wel in deze vorm inderdaad ja.’’

Vandaag
‘’Ik verwacht dat het een strijd wordt,’’ vertelt 
Zuiverloon. Je hebt gezien waar ADO Den 
Haag nu staat, dus alle punten zijn hard 
nodig. Heerenveen staat er op dit moment 
een stukje beter voor dan wij. Het wordt voor 
ons denk ik wel een moeilijke wedstrijd, maar 
we zullen er alles aan doen om wat puntjes 
mee te sprokkelen uit Heerenveen.’’

Pier Schotanus

Foto: Feyenoord.nl
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Kidsclub
Nu 50% korting op een Junior Heroes- of Feanatics lidmaatschap

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. Als Junior Heroes-lid kun je 
profiteren van verschillende extra’s:
  •  Welkomstpakket
  •  Toegang tot speciale 

ledenactiviteiten 
  •   Korting op bijvoorbeeld deelname 

aan de Kidsclub-voetbaldagen, 
clinics 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 zoals FIFA toernooien of Feanatics on tour
  •  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!

Een lidmaatschap van de Junior Heroes of Feanatics 
kost voor de rest van het seizoen 2020-2021 €8,25*. 

  •  Voor seizoen 2020-2021 ontvangt u 50% korting.  
Met ingang van volgend seizoen betaalt u de  
reguliere contributie van €16,50

Meer informatie en lid worden kan via 
www.juniorheroes.nl of www.feanatics.nl. 

Kidspartners 

Hoofdsponsor



   VOETBAL IS  
 ONZE PASSIE
     HET RECHT  
IS ONS VAK
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Trotse hoofdsponsor sc Heerenveen

Vooruit met de  
geit, wij staan  
achter jullie!



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


