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voor de aftrap

sc Heerenveen - FC Groningen
De mascottes lopen er doorgaans warmpjes bij, maar zaten de afgelopen weken lekker voor 
de kachel. Zo ook Heero en Groby; de Friese Viking en de ijsbeer van FC Groningen. Dat het 
koud kan zijn in de kortste maand van het jaar wisten we. Maar wie verwarmt vandaag de 
toeschouwers thuis? Wie slaagt er in de punten koeltjes uit het vuur te slepen? Ofwel, wie 
wordt de winnaar van vandaag in deze bijzondere Derby van het Noorden? 

Scandinavië
Zeg je hét Noorden dan zeg je Friesland en 
Groningen. Europees gezien denk je dan 
echter al gauw aan Scandinavië. De Denen, 
Finnen, Noren en Zweden zijn gewend aan 
de kou. Ze passen zich gemakkelijk aan. Ze 
leren vlot hun talen en zijn redelijk makkelijk 
in de omgang. Voldoende ingrediënten om 
vanuit de Eredivisie te scouten en op zoek te 
gaan naar talenten die zich daar wekelijks 
laten zien. Bij FC Groningen hadden ze met 
Gudmundsson, Lundqvist en Strand Larsen 
al wat Noors en Zweeds talent in huis, maar 

kochten daarnaast Paulos Abraham aan. 
De achttienjarige buitenspeler is begeerd 
en komt over van AIK Fotboll. Het is een 
jongeman met een missie. Ook hij kent de 
succesverhalen van Luis Suarez, Virgil van 
Dijk en de broertjes Koeman. Al blijft zijn 
grote voorbeeld Kylian Mbappé.

Kijkend naar de Scandinavische publieks
lievelingen zijn Rasmus Lindgren, Andreas 
Granqvist en Marcus Berg de grootste namen 
bij de Groningers.
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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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sc Heerenveen haalde binnen de transfer
window Rami Kaib binnen. De 23jarige 
Zweedse verdediger maakte een uitstekende 
indruk en sinds zijn komst werd er met hem 
in de basis in de reguliere competitie alleen 
van AZ verloren. Naast Kaib zijn ook Hajal 
en Nygren van Zweedse komaf. Met name 
de sportmentaliteit van de Scandinavische 
voetballer wordt vaak gewaardeerd. Bij de 
Friezen zijn het toch vaak Petter Hansson 
en Marcus Allbäck die als eerst genoemd 
worden in de top 10 van Scandinavische 
toppers in dienst van sc Heerenveen. Hopelijk 
komt in dat rijtje binnenkort de naam van 
Lasse Schöne te staan. De Deen werd vorige 
week binnengehaald en dat is een eer. 
Schöne doorliep de jeugdopleiding maar 
speelde geen minuut in het eerste elftal van 
de Friezen. Vorige week maakte hij wel zijn 
minuten en wist in zijn debuut direct te scoren 
tegen AZ.

Andere historie
De afgelopen 4 thuisontmoetingen eindigden 
in een gelijk spel. Toch zijn er ook jaren 

geweest waarin 4 achtereenvolgende thuis
ontmoetingen werden gewonnen. Sterker 
nog, tussen 2002 en 2009 werd 8 keer op 
rij thuis van FC Groningen gewonnen. Op 
7 maart 2009 werd het 21, met daarin aan 
Groningse zijde drie Zweden (Berg, Stenman 
en Granqvist). De Friezen stelden daar twee 
Zweden (Ingelsten en Viktor Elm) tegenover, 
maar hadden daarnaast nog een behoorlijke 
Noor (Christian Grindheim) en Deen (Kristian 
Bak Nielsen) op het koude veld staan. De 
Friese Vikingen trokken ten strijde en trokken 
bovendien aan het langste eind. Viktor Elm 
én Christian Grindheim scoorden beiden 
in de tweede helft, waarbij de Zweed Elm 
op aangeven van de iets warmbloediger 
Bonaventure Kalou in de 90'e minuut de 
bevrijdende eindstand op het bord zette. De 
Zweden van Groningen hadden weinig in de 
warme chocolademelk te brokkelen. Het 
was de Hollander Danny Holla die tevergeefs 
scoorde. Na diverse omzwervingen besloot 
Holla in september 2020 toch voor de warmte 
te gaan. Hij verdient tegenwoordig zijn brood 
op Malta bij Sliema Wanderers. 

De laatste head to head
Zo 152016 sc Heerenveen  FC Groningen 12 
Zo 2912017 sc Heerenveen  FC Groningen 00 
Zo 842018 sc Heerenveen  FC Groningen 11  
Zo 1442019 sc Heerenveen  FC Groningen 11
Zo 27102019 sc Heerenveen  FC Groningen 11 

Zo 7122014 FC Groningen  sc Heerenveen 11 
Zo 1392015 FC Groningen  sc Heerenveen 31 
Za 15102016 FC Groningen  sc Heerenveen 03 
Zo 1382017 FC Groningen  sc Heerenveen 33 
Zo 11112018 FC Groningen  sc Heerenveen 20



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 0513625360 M 0653808296
Of mail naar aktie67@scheerenveen.nl

www.hummelhaulerwijk.nl
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De vorm van de dag
FC Groningen staat stevig in de subtop 
op plaats 6 van de Eredivisie. Toch werd 
er onlangs verloren van Vitesse en van 
Heracles Almelo. FC Groningen miste door 
de extreme sneeuwval de wedstrijd tegen 
Feyenoord, waardoor de Noorderlingen nog 
een wedstrijd te spelen hebben. Deze nog te 
spelen wedstrijd tegen de Rotterdammers is 
allesbehalve een zekerheidje voor de ploeg 
van Danny Buijs en het blijft hard werken 
om op deze keurige zesde plaats te blijven 
staan. De bekerwinnaar van 2015 zal het in 
de maand februari in ieder geval nog zonder 
Arjen Robben moeten stellen. De topsporter 
is nog herstellende van een kuitblessure. 
Tegen PEC Zwolle werd vorige week een 
solide 10 geboekt. Doelpuntenmaker was de 
Noor Jørgen Strand Larsen. 

De bekerwinnaar van 2009 beschikt over 
een behoorlijk fitte en groeiende selectie en 
lijkt met een iets andere speelstijl de weg 
naar boven te hebben ingeslagen. De nul 

wordt achterin vaker gehouden en er werden 
zeven waardevolle punten gepakt tegen FC 
Twente (00) , Vitesse (10)  en Feyenoord 
(30). Tegen AZ werden wel punten gemorst. 
Op het doelpunt van Schöne na viel er weinig 
te genieten in Alkmaar. Het werd 31 en 
hiermee zakt de ploeg van Johnny Jansen 
virtueel in het klassement . FC Twente, FC 
Utrecht, Fortuna Sittard en Heracles Almelo 
zijn de directe concurrenten van de Friezen. 
FC Groningen staat redelijk veilig. Nu is 
voetbal net zo veranderlijk als het weer. Het 
kan vriezen en het kan dooien. Nog twaalf 
boeiende wedstrijden en dan weten we pas 
echt waar we staan. 

Laten we vandaag in ieder geval hopen op een 
lekkere pot voetbal. Ik wens jullie allen een 
fijne en sportieve wedstrijd.

Ronald Belkega 
 

FC GRONINGEN

ADRES
Boumaboulevard 41
9723 ZS Groningen

STADION
Hitachi Capital Mobility Stadion
(22.525 plaatsen)

TECHNISCHE STAF 
Danny Buijs Trainer
Adrie Poldervaart Trainer 
Alfons Arts Trainer 
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schijnwerper op

Oliver Batista Meier
Zijn Eredivisiedebuut maakte hij op 12 september in de met 2 - 0 
gewonnen thuiswedstrijd tegen Willem II. Sindsdien speelde hij 
veertien wedstijden voor sc Heerenveen, waarin hij tot nog toe 
een keer scoorde en bovendien verantwoordelijk was voor twee 
assists. De grote vraag is natuurlijk: hoe gaat het nu met Oliver 
Batista Meier? 

“Met mij gaat het goed. Ook al speel ik de laatste tijd wat minder, 
ik ben gezond en dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.” 
De geboren Duitster die eveneens over een Braziliaans 
paspoort beschikt, heeft inmiddels een goede indruk 
van Heerenveen gekregen. Zowel van de club als 
van zijn woonplaats. “Sehr gut”, is hoe Batista 
Meier zijn huidige werkgever omschrijft. “sc 
Heerenveen is een echte familieclub, men 
is hier heel close met elkaar en dat bevalt 
mij wel.” Datzelfde geldt voor wonen in 
het Friese Haagje, hoewel Heerenveen 
natuurlijk vrijwel niet te vergelijken is met 
München.

Kroonjuweel
Wat typeert Oliver Batista Meier? 
“Dat is een lastige vraag om zelf te 
beantwoorden”, aldus de persoon in 
kwestie en dus laat hij zich souffleren 
door vriendin Melissa. “Jij ben een 
echte familieman met een groot 
hart. Actief en ondernemend, je reist 
graag en bent eigenlijk altijd vrolijk”. De 
buitenspeler laat zich deze omschrijving 
zichtbaar welgevallen. Hij vult aan dat hij 
verder houdt van gamen, een avondje uit, 
uit eten, lezen en muziek luisteren, waarbij hij 
geen uitgesproken voorkeur heeft. Qua voetbal 
zijn Cristiano Ronaldo en Samuel Eto’o zijn grote 
voorbeelden. En wie is de grootste voetballer met wie hij 
tot dusver zelf heeft gespeeld? “Robert Lewandowski”, 
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schijnwerper op

Oliver Batista Meier

Wetenswaardigheden
Rugnummer 10
Geboortedatum 16 februari 2001
Geboorteplaats Kaiserslautern, Duitsland
Positie Middenvelder
Doelpunten 1

is zijn eerste reactie. Direct gevolgd door: 
“Maar ik zou ook het hele elftal van Bayern 
München op kunnen noemen, want ze zijn 
stuk voor stuk goed.” 

De jonge Duitser wordt omschreven als 
toptalent en kroonjuweel uit de opleiding van 
‘Der Rekordmeister’. Hij maakte er naam in 
Bayern II, waarmee hij naar de Dritte Liga 
promoveerde. Wat maakt dat hij toch voor een 
uitstapje van in ieder geval een jaar naar sc 
Heerenveen heeft gekozen? Batista Meier: 
“Voor mij is dit een nieuw hoofdstuk. Ik wil 

hoe dan ook meer spelen en bovendien 
op een hoger niveau. Dus deze kans 

kwam voor mij op het juiste 
moment en voelt goed.” De al 

eerder gememoreerd derde 
liga, het op twee na hoogste 
niveau in Duitsland, typeert 
hij zelf als slechter dan 
de Eredivisie. “Er wordt 
anders gevoetbald, er 
worden veel lange ballen 
gespeeld en het spel is 
fysieker. Het systeem 
hier in Nederland is 
veel meer gericht op 
voetballen.”

Verbeterpunten
Op de vraag waar hij als 
voetballer het beste tot 

zijn recht komt, antwoordt 

de sinds deze week 20jarige bescheiden: 
“Linksbuiten of op nummer 10, maar ook als 
middenvelder kan ik goed uit de voeten. Wat 
de beste positie is, is ook lastig te zeggen. Dat 
heeft ook te maken met de opstelling van de 
tegenstander.” Wat heeft hij zichzelf ten doel 
gesteld bij sc Heerenveen? “Ik wil mezelf 
verder ontwikkelen, de spreekwoordelijke 
volgende stap maken. Dat hoop ik te bereiken 
door veel te spelen en mezelf in alle opzichten 
te verbeteren.” Het roept de vraag op wat die 
verbeterpunten dan zijn. Dat het antwoord niet 
op zich laat wachten, getuigt van zelfkennis: 
“Ik moet leren om nóg harder te werken. Dat 
begint met goed trainen en van daaruit ook 
beter spelen. De trainer geeft me daarin ook 
vertrouwen. Mijn tijd komt zeker nog heeft hij 
gezegd.”

Dat brengt je bijna automatisch bij de 
toekomst. Hoe ziet hij die voor zich? Mogen 
we bij Heerenveen wellicht nog wat langer 
van hem genieten? Om met dat laatste te 
beginnen: “Ik heb een contract voor een jaar 
getekend. Hoe het er daarna uitziet, is nu 
nog niet bekend. Waarschijnlijk keer ik eerst 
terug naar München en dan zien we dan wel 
weer verder. Ik wil me blijven verbeteren, 
me ontwikkelen tot een echte prof en daarbij 
vooral ook gelukkig zijn.”

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 1622021

Programma standen
EREDIVISIE 
Team # W G V Ptn Dv-Dt
 1.  Ajax 21  17 2 2 53 6815
 2.  PSV 22  14 5 3 47 5124
 3.  AZ 22  12 7 3 43 4832
 4.  Vitesse 22  13 3 6 42 3421
 5.  Feyenoord 21  12 5 4 41 4220
 6.  FC Groningen 21  11 4 6 37 2923
 7.  FC Twente 22  9 6 7 33 3528
 8.  FC Utrecht 21  7 10 4 31 3028
 9.  sc Heerenveen 22  7 8 7 29 30-30
 10.  Fortuna Sittard 22  8 4 10 28 3341
 11.  Heracles Almelo 22  8 4 10 28 2432
 12.  Sparta 21  6 5 10 23 3034
 13.  PEC Zwolle 22  4 11 7 23 2634
 14.  VVVVenlo 21  6 4 11 22 3552
 15.  RKC Waalwijk 22  4 7 11 19 1935
 16.  Willem II 21  3 4 14 13 2447
 17.  ADO Den Haag 21  2 7 12 13 1947
 18.  FC Emmen 22  0 6 16 6 1751

PROGRAMMA EREDIVISIE

Vr 19/2 Willem II       FC Utrecht      20.00

Za 20/2 FC Emmen     PEC Zwolle      18.45

 VVVVenlo AZ        20.00

 Fortuna Sittard ADO Den Haag   21.00

Zo 21/2 FC Twente     Feyenoord       12.15

 sc Heerenveen FC Groningen     14.30

  RKC Waalwijk Heracles Almelo  14.30

 PSV         Vitesse       16.45

 Ajax       Sparta R'dam   20.00

PROGRAMMA KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 
Vr 19/2 Jong Ajax        SC Cambuur        16.30
 FC Dordrech NAC Breda   18.45
 Jong PSV       FC Den Bosch     18.45
 Helmond Sport    Roda JC        21.00
 Telstar         FC Eindhoven  21.00
Za 20/2 TOP Oss       Almere City FC   
 MVV Maastricht   Excelsior          
Zo 21/2 NEC             De Graafschap    
Ma 22/2 Jong AZ         Go Ahead Eagles    
 Jong FC Utrecht   SC Cambuur        
Di 23/2 FC Volendam     Jong Ajax     

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Team # W G V Ptn Dv-Dt
 1.  SC Cambuur 23  18 2 3 56 6819
 2.  De Graafschap 24  17 2 5 53 5133
 3.  Almere City FC 23  15 5 3 50 5130
 4.  NAC Breda 24  14 5 5 47 4521
 5.  Go Ahead Eagles 24  13 5 6 44 3318
 6.  NEC 23  12 5 6 41 4027
 7.  Roda JC 24  10 8 6 38 4532
 8.  FC Volendam 23  10 7 6 37 4830
 9.  Telstar 24  9 6 9 33 4235
 10.  Excelsior 24  9 3 12 30 4543
 11.  Helmond Sport 23  7 8 8 29 3235
 12.  Jong Ajax 23  8 5 10 29 3843
 13.  TOP Oss 24  8 4 12 28 2536
 14.  FC Eindhoven 24  7 6 11 27 3543
 15.  Jong FC Utrecht 23  8 1 14 25 3444
 16.  Jong AZ 24  6 4 14 22 3565
 17.  Jong PSV 23  5 5 13 20 3451
 18.  MVV 24  5 5 14 20 2552
 19.  FC Dordrecht 23  4 3 16 15 2060
 20.  FC Den Bosch 23  2 7 14 13 2655

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
1. Mühren  (SC Cambuur)  23
2.  Ómarsson  (Excelsior) 18
3.  Hilterman  (Jong FC Utrecht) 14
4.  Verheydt  (Almere City FC)          
      Seuntjens  (De Graafschap)          
      Plet  (Telstar) 13
7.  Van Hooijdonk  (NAC Breda) 12
8.  Mulattieri  (FC Volendam)           
      Brobbey  (Jong Ajax)                
      Schroijen  (MVV Maastricht)         
 Korte  (SC Cambuur) 9

TOPSCORERS EREDIVISIE
1.  Giakoumakis  (VVVVenlo) 22
2.  Malen  (PSV)  13
3.  T.Koopmeiners  (AZ)                 
      Berghuis  (Feyenoord)               
      Henk Veerman  (sc Heerenveen) 12
6.  Danilo  (FC Twente)  11
7.  Tadic  (Ajax)  10
8.  Larsen  (FC Groningen)              
      Vloet  (Heracles Almelo)            
      Thy  (Sparta R'dam)  9
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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 0513625360 
M 0653808296
Of mail naar aktie67@scheerenveen.nl
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week van

Gerry Hamstra
Of de thuiswedstrijd van sc Heerenveen tegen FC Groningen voor hem nog van speciale 
betekenis is? De technisch manager van eerstgenoemde club beantwoordt die vraag met 
een schaterlach: “Deze moeten we absoluut winnen, dan ben ik eindelijk af van het gezeur 
in de familie!” Die schalkse opmerking vormt het einde van een geanimeerd gesprek dat 
onmogelijk in de voor deze rubriek gebruikelijke 400 woorden te vatten is.

Want de hoofdpersoon praat met groot 
gemak over maatschappelijke kwesties, 
entertainment, beleid, personeel en niet te 
vergeten: voetbal. Maar bovenal over wat er 
in het leven écht toe doet. De titel van deze 
rubriek luidt echter niet voor niets ‘Week van’ 
en dus kijken we samen naar die van Gerry 
Hamstra. Pratend over zijn agenda zegt hij 
daarover zelf het volgende: “Als we tegen AZ, 
Feyenoord en Groningen gespeeld hebben, ligt 
de transferwindow achter ons. In de weken en 
maanden – lees februari, maart, april – die 
daarop volgen, kijken wij al vooruit naar het 
nieuwe seizoen.”

In de praktijk betekent dat overleg met de staf 
over het elftal, kijken welke actie je richting de 
zomer moet ondernemen, contracten tegen 
het licht houden en niet te vergeten aandacht 
voor scouting. Hamstra: “De komende periode 
is voor mij met name beleidsmatig. Want op 
dat vlak loopt alles natuurlijk ook gewoon 
door. Ik houd me bezig met het personeel, 
voer evaluatiegesprekken met de staf van 
het eerste elftal en de academie. Want ook 
richting het nieuwe seizoen proberen we alles 
weer zo goed mogelijk neer te zetten.”

Wakker liggen
Net als bij elke club worden ook bij sc 
Heerenveen de prestaties met regelmaat 
onder een vergrootglas gelegd. En media 
spelen daarbij een prominente rol. Hamstra 

heeft daar een uitgesproken mening over: 
“Je moet niet wakker liggen van wat anderen 
vinden. Je moet altijd kijken naar wat er 
gebeurt, consistent blijven en vasthouden 
aan je eigen verhaal. En kijken naar waar je 
kunt verbeteren. De huidige maatschappelijke 
situatie is sterk van invloed om de competitie. 
Dat maakt het lastig om te denken in series, je 
moet eerder denken in wedstrijden. Die tegen 
Feyenoord bijvoorbeeld, voor de KNVBbeker. 
Als je die wint, sta je in de halve finale.”

Wat nog meer van belang is? “We moeten 
verbinding blijven zoeken met elkaar. Voor 
ons als club is het belangrijk om contact te 
houden met onze achterban. Het publiek mist 
ons, maar wij missen het publiek ook!”

Marc Stallinga
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De Toekomst  Trustin van ‘t Loo

‘Ik zal het niet van mezelf zeggen, 
maar ik kan de bal wel beschermen’
De jeugdtrainers van sc Heerenveen roepen in januari Trustin van ‘t Loo, speler van sc 
Heerenveen O17, uit tot jeugdspeler van de maand. Een onverwachte eer voor de voetballer, 
maar wel een waar hij trots op is. De titel voorspelt daarnaast dat er voor Van ‘t Loo een mooie 
voetbaltoekomst in het verschiet ligt. 

De zestienjarige Van ‘t Loo komt uit Lelystad, 
maar woont sinds twee jaar samen met een 
andere teamgenoot bij een gastouder om zo 
dicht in de buurt te zijn van zijn grootste passie: 
voetbal. ‘Ik heb een lieve gastouder, dat heb ik 
getroffen. Daarvoor woonde ik nog in Lelystad, 
maar nu woon ik met een andere teamgenoot 
hier. Ik kan het goed met hem vinden’, vertelt 
de rechtsbuiten.

Gescout
Het is het tweede seizoen voor Van ‘t Loo bij sc 
Heerenveen O17, maar hij draait al meerdere 
jaren mee met de Friese club. ‘Ik speelde op 
negenjarige leeftijd bij VV Unicum Lelystad 
toen ik gescout werd door Heerenveen. Ik ben 
daarna vrij vlot van de voetbalschool naar de 
Etjes gegaan, dus ik zit al langere tijd bij de 
club’, zegt Van ‘t Loo. 

Het is een leuke club met een goede opleiding 
en fijne trainers, aldus de jeugdspeler. Wilco 
Hellinga, de huidige trainer van sc Heerenveen 
O17, is lovend over Van ‘t Loo. Dat doet de jonge 
voetballer goed. ‘Het geeft echt een boost als 
je je trainer zo positief over je hoort praten’, 
vertelt hij enthousiast. 

Profvoetballer
Vanaf jonge leeftijd bestaat de droom bij Van 
‘t Loo om profvoetballer te worden. Niet in de 
laatste plaats omdat zijn vader ook gek is van 

voetbal. ‘Mijn vader voetbalde vroeger ook en 
samen hebben we veel gespeeld. Hij speelde 
dan niet op professioneel niveau, maar hij was 
altijd al technisch ingesteld’, legt hij uit. 

Tegenwoordig heeft de jeugdspeler meer de 
overhand wanneer hij tegen zijn vader speelt. 
‘M’n vader mag dan goed zijn in het technische 
aspect, maar op de andere vlakken overtref 
ik hem’, lacht hij. Het broertje van Van ‘t Loo 
is daarnaast ook positief beïnvloed. ‘Eerst 
had mijn broertje niet zoveel met voetbal, nu 
voetbalt hij elke dag. Hij ziet hoe ik het beleef en 
heeft nu zelf ook de droom om profvoetballer 
te worden.’
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Kwaliteiten
Er zijn meerdere kwaliteiten die de voetballer 
kenmerken. ‘Ik ben behoorlijk snel en in de 
grote ruimte ben ik dreigend. Ik ben op m’n 
sterkst in 1op1 acties en bovendien ben ik 
fysiek sterk’, aldus Van ‘t Loo. Op de vraag 
of hij verdedigers eenvoudig kan omzeilen, 
antwoordt hij lachend: ‘Ik zal het niet van 
mezelf zeggen, maar ik kan de bal wel 
beschermen.’

De speler hoopt in de toekomst te kunnen 
spelen in het eerste elftal van sc Heerenveen. 
‘Als je bij deze club komt, dan droom je ervan 
om uiteindelijk te kunnen spelen in het Abe 
Lenstra stadion. Ik wil mezelf zo goed mogelijk 
laten zien, zodat mensen zien wat ik kan’, 
aldus Van ‘t Loo. 

Engels voetbal
Daarna wil Van ‘t Loo verdere stappen zetten 
om door te groeien als voetballer, zoals naar 
een andere Nederlandse club of juist naar 
het buitenland te gaan. ‘Het Engels voetbal 
spreekt me het meest aan en als ik dan moet 
kiezen: Liverpool. Het kan goed omgaan met 
omschakeling en de club benut het spel in de 
kanten. Daar liggen mijn eigen kwaliteiten 
ook.’ 

Qua positie in het veld staat Van ‘t Loo 
als rechtsbuiten, maar er zijn andere 
mogelijkheden voor hem. ‘Ik zou wel nummer 
tien willen zijn. Daarvoor moet ik me wel 
ontwikkelen op het kijkgedrag, aangezien het 
in het midden een stuk drukker is dan aan de 
buitenkant. Je moet doorhebben wat er om je 
heen gebeurt’, zegt de voetballer.

Trotse ouders
De ouders van Van ‘t Loo zijn gedurende zijn 
voetbalontwikkeling altijd aanwezig geweest 
en zijn trots op hem. ‘Mijn ouders vinden het 

geweldig dat ik hier speel en ze dromen ervan 
dat ik me nog meer ontwikkel. Mocht ik ooit 
naar het buitenland gaan, dan zou ik het fijn 
vinden om m’n familie mee te nemen.’ 

Zijn moeder is een grote inspiratiebron voor 
de speler. ‘Ik bedank God voor het leven van 
mijn moeder. Zij ging altijd voor me bidden en 
motiveerde mij om door te gaan. Ik geloof dat 
ik dankzij haar sta waar ik nu sta.’

Naast het voetbal zit de speler nog op 
school, momenteel zit hij in 4 havo wat prima 
gaat volgens de rechtsbuiten. Mocht zijn 
voetbalcarrière ooit tot een einde komen, dan 
heeft Van ‘t Loo een ander backup plan. ‘Ik 
wilde eerst trainer worden, maar tegenwoordig 
lijkt het me wel wat om mijn eigen bedrijf op te 
richten en trainingspakken te verkopen die je 
zowel thuis als buiten aan kunt doen.’

Wedstrijden
Voor nu hoopt het jonge talent voornamelijk 
dat hij zo snel mogelijk wedstrijden mag gaan 
spelen. ‘Ik kijk er naar uit om weer te mogen 
spelen, dan maakt het mij niet zoveel uit om 
welke tegenstander het gaat. Daarnaast zou 
ik het fijn vinden als mijn familie langs zou 
kunnen komen om te kijken naar de wedstrijd. 
Daar word ik erg blij van’, concludeert Van ‘t 
Loo.

Annabeth de Jong



* Bij KPN Hussel € 5,00 extra korting op je Internet

12,99
mnd*

Beleef alle wedstrijden 
van SC Heerenveen   
live met FOX Sports
Voetbal is emotie. En die voel je pas echt als je het live meemaakt. 
Het liefste met je vrienden of familie in het stadion maar 
tegenwoordig steeds vaker bij jou thuis op de bank. Kijk nu alle 
wedstrijden van SC Heerenveen  en veel meer sport met het 
FOX Sports pakket. Alleen bij KPN. Het netwerk van de Eredivisie. 
Ga naar kpn.com/foxsports
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Vrije Rubriek – column

Pandemie
Over minder dan een maand is het alweer een jaar geleden dat onze minister-president Mark 
Rutte ons, Nederland, vertelde dat het normale leven een afslag had genomen en wij die 
afslag hadden gemist. Op het moment dat hij die woorden uitsprak besefte ik me nog niet 
hoeveel impact dit op ons leven zou hebben. 

In het nieuws gaat het steeds meer over de 
mentale gezondheid en hoe dit achteruitgaat 
door de pandemie. Velen zijn niet meer in 
staat om datgene te doen wat ze willen doen 
en het leven wordt steeds uitzichtlozer. Op 
dit moment gaat voetbal – gelukkig  door 
en mogen de spelers van sc Heerenveen 
elke week strijden voor punten in 
de eredivisie, maar dit betekent 
niet dat dit voor hen normaal is. 
Het is allesbehalve zoals wij en 
zij het gewend zijn. In plaats van 
een gevuld stadion waar jong en 
oud samenkomen om hun club 
aan te moedigen, zit er niemand 
om die leegte te vullen. Sporters 
hebben vanuit de overheid het 
privilege gekregen om nog 
steeds datgene te doen waar ze 
van houden, maar dat betekent 

niet dat ze het mentaal 
niet zwaar hebben. Ook 
nu is het anders: continue 
testen, leven in een bubbel 
en de hele sfeer tijdens 
een wedstrijd is weg. De 
woorden van de omroeper 
galmen door een leeg Abe 
Lenstra stadion en er lijkt 
geen einde aan te komen. 
Het euforische moment 
dat Veerman scoort en 
alle supporters uit hun dak 
gaan waardoor je het aan 

de andere kant van Heerenveen hoort, kunnen 
we ons bijna niet meer voorstellen. 

Mentaal
De pandemie is niet alleen zwaar voor niet
topsporters, want het is een absurde wereld 
waar we op dit moment in leven. Ik heb tot 



WWW.ESPN.NL

ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
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mijn zeventiende topsport beoefend, heb 
een hyperactieve zus die dagelijks op de 
voetbalvelden te vinden is en een vriendin die 
opnieuw bezig is met haar voorbereidingen 
richting de uitgestelde Paralympische Spelen 
– als die überhaupt doorgaan dit jaar. Het is 
misschien jaloersmakend dat de overheid 
topsporters de ruimte geeft om datgene 
te doen waar ze van houden, maar aan de 
andere kant zie ik in mijn omgeving ook hoe 
zwaar dit mentaal voor hen is. Er wordt altijd 
gezegd dat topsport een harde wereld is en 
dat klopt, maar het moet niet ten koste gaan 
van de mentale gezondheid. Je sport toch het 
fijnst, wanneer het in je hoofd er goed aan 
toegaat. 

In de tijd dat ik dagelijks om half 6 het 
zwembad in sprong, was ik heel streng voor 
mezelf. Ik nam mezelf altijd voor: ‘Topsport is 
hard en gaat het niet goed? Dan zet je door 
en train je harder.’ Je gaat als sporter tot het 
uiterste en zwak zijn paste niet in mijn straatje. 
Je kwetsbaar opstellen zag ik als zwakte. 
Totdat ik een artikel tegenkwam over ‘The All 
Blacks’ – het rugbyteam van NieuwZeeland 
– en je kwetsbaar opstellen als topsporter. De 
mentaliteit van hen is juist dat kwetsbaarheid 
iets sterks is en verre van zwak. Ik las in dit 
verhaal over een Jockey – paardensport  
die aan de buitenwereld vertelde dat hij niet 
kon spelen vanwege zijn blessure, maar wat 
uiteindelijk bleek dat hij depressief was en 
dit niet durfde te zeggen. Dit artikel liet zien, 
dat er nog wel stappen gemaakt kunnen 
worden binnen de topsport. Er wordt nog te 
veel gekeken naar  en het voorkomen van de 
fysieke problemen, zoals blessures. Terwijl 
kijken naar mentale gesteldheid net zo 
belangrijk is, want anders blijft de schaamte 
en het taboe om over mentale problemen 
te praten binnen de topsport  waardoor 
situaties zoals bij de Jockey blijven. 

Liever
Door de pandemie ben ik steeds meer gaan 
zien dat we liever voor elkaar en voor onszelf 
mogen zijn. Daarom vraag ik je ook om naar 
elkaar om te kijken. Zie je de persoon waar je 
normaal naast zat in het stadion? Wees dan 
niet bang om gedag te zeggen of te vragen 
hoe het met diegene gaat. Er is niks mis met 
naar elkaar omkijken, want ondanks dat het 
stadion ons niet samenbrengt. Blijft onze 
liefde voor deze sport en sc Heerenveen ons 
samenbrengen. Laten we daarom proberen 
om dat gevoel dat er normaal in het stadion is 
ook daarbuiten te creëren.

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

K
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1 Erwin Mulder 22 1

22 Ariel Harush

24 Jaimy Kroesen

Ve
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s

2 Sherel Floranus 20 1 3

3 Jan Paul van Hecke 18 1 1 5

4 Joaquín Fernández

5 Lucas Woudenberg 19 1 2

14 Ibrahim Drešević 19 2

25 Paweł Bochniewicz 21 2 1

29 Timo Zaal

41 Rami Kaib 5 1

42 Syb van Ottele

M
id

de
nv

el
de

rs

6 Siem de Jong 8 2

10 Oliver Batista Meier 14 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 21 5 7 1

21 Rodney Kongolo 21 1 4 4

43 Lasse Schöne 1 1

44 Tibor Halilović 7

Aa
nv

al
le

rs

7 Ulysses Llanez 5

8 Benjamin Nygren 18 3 2

9 Henk Veerman 22 12 3 3

11 Mitchell van Bergen 20 2 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: Kevin Blom
Assistentscheidsrechters: 

Rens Bluemink en Charl Schaap
Vierde official: Laurens Gerrets 

VAR: Bas Nijhuis / AVAR: Nils van Kampen 

K
ee
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rs

1 Sergio Padt 21 1

23 Per Bråtveit

25 Jan De Boer

Ve
rd

ed
ig
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s

2 Damil Dankerlui 18 2 1

3 Bart Van Hintum 21 1 3 3

4 Wessel Dammers 17 1 1 6

5 Itakura Ko 21 1 1

17 M.a. Leal 8

32 Mike te Wierik 4

48 Leonel Miguel

M
id
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de

rs

6 Azor Matusiwa 15 2

7 Ramon Pascal Lundqvist 15 1 1 1

8 Sam Schreck 7

18 Ahmed El Messaoudi 18 6 2 2

26 Daniël Van Kaam 21 1

31 Tomas Suslov 16 1 2 1

Aa
nv
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rs

9 Jorgen Strand Larsen 20 9 5 1

10 Arjen Robben 2

11 Mo El Hankouri 20 2 2 1

14 Patrick Joosten 15 3 1 1

15 Gabriel Gudmundsson 17 5 1

19 Paulos Abraham 1

21 Alessio Da Cruz 11 1 2 2

34 Kian Slor 3

37 Thijs Dallinga 5

33 Joël Van Kaam 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 11tal vragen aan 

sjonger en lietskriuwer 
Gurbe Douwstra 

Wat heeft u met sc Heerenveen?
Ik vind het een mooie club en heb heel lang een 
seizoenkaart gehad. In verband met mijn optre
dens in de weekenden heb ik deze laten verlo
pen. Ik volg de club en heb een ESPNabonne
ment zodat ik de wedstrijden kan zien. 

Wat is uw mooiste moment van de club?
Alle bekerfinales, waarvan ik de finales van '93 
en '97 met mijn zoons in de Kuip heb bijgewoond 
en natuurlijk de 7klapper van Afonso Alves te
gen Heracles Almelo. 

Hoe is het om te spelen zonder publiek?
Ik begrijp de maatregelen en ben ook voorzich
tig, maar zodra het kan hoop ik dat we verder 
kunnen met mijn theaterprogramma TePlak en 
alle andere optredens. 

Heeft u ook al een lied over Corona geschreven?
Voor mij werkt het beter om met iets meer af
stand te kunnen schrijven. Dus wanneer de hele 
crisis echt achter de rug is. Dit vind ik nu nog 
niet passend. 

Bent u een pake die regelmatig de gitaar er 
even bij pakt?
Dat valt nu nog wel mee. Misschien als ze wat 
ouder zijn. Op dit moment zijn we wel erg veel 
aan het zingen. 'Op een grote paddenstoel' en 'In 

de Maneschijn' is nu nog het repertoire. 

U bent op 17 februari 67 geworden, heeft u al 
plannen om te stoppen?
Ik ga door zolang ik het fysiek aan kan en zolang 
ik er nog plezier aan beleef. Voorlopig stop ik dus 
nog lang niet. 

Is uw lied '35+' autobiografisch?
Ja dat klopt, het gaat over de beslommeringen 
bij het amateurvoetbal. Na een lange tijd te zijn 
gestopt kwam ik terug bij de Drachtster Boys. Ik 
was trainer en leider van het team van mijn zoon 
en kwam zo bij de 35+competitie. Daar heb ik 
nog zo'n 11 jaar gevoetbald.

Hoe vindt u sc Heerenveen dit jaar?
Na de dramatische voorbereiding vond ik de 
wonderlijke seizoenstart en het succes hierin 
niet maatgevend voor de rest van het seizoen. 
Dat het een tijd minder ging verbaasde mij niet. 
De reguliere thuiswedstrijd tegen Feyenoord 
vond ik wel erg goed en hoopgevend.

En de versterkingen, zit daar wat muziek in?
Met name Kaib, Halilovic en Schöne zijn echte 
aanwinsten die het elftal beter kunnen maken. 

Is Europees voetbal haalbaar?
FC Twente, Vitesse en FC Groningen zijn ploegen 
waarvan je dan zou moeten winnen. De kortste 
weg om Europees voetbal halen is natuurlijk de 
beker winnen. 

Wat wordt het vandaag?
Een derby geeft toch altijd wel iets extra's bij staf 
en spelers. Wanneer ze alles geven wordt het 20 
voor sc Heerenveen. 

Ronald Belkega 
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Twee broers in een elftal. Bij Heerenveen hebben we natuurlijk  
Gerard & Dennis de Nooyer, Henrico & Jeroen Dost en in een 
grijs verleden Bart en Henk Hainja gehad.  Bij FC Groningen 
hebben ze na Ronald & Erwin Koeman nu de broers Daniël 
(19) en Joël (17) van Kaam.  Daniël kijkt vooruit naar het 
duel met Heerenveen.

Daniël en Joël van Kaam begonnen beiden 
met voetballen bij VV Appingedam en volgden 
de opleiding van FC Groningen.  Daniël 
debuteerde tegen ADO Den Haag op 7 oktober 
2018. Ondanks zijn 19 jaar staat Daniël in 
de basis. Scoorde tegen RKC in december 
zijn eerste doelpunt.  Hij maakt razendsnel 
carrière in Groningen:  “Ik kwam vorig seizoen 
bij de selectie. Kreeg het vertrouwen van de 
trainer en speelde in de basis. 

nader bekeken Daniël van Kaam  

“We hebben ons plan voor  
   Heerenveen klaar!”

Foto: Feyenoord.nl
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Helaas werd het seizoen door corona gestopt, 
maar ik had wel de hoop dat ik dat dit seizoen 
kon voortzetten. Ik speel veel en dat kan 
natuurlijk altijd beter, maar stabiel kan ik het 
wel noemen. Misschien voor de buitenwacht 
is het snel gegaan, maar ik wist dat ik het 
kon”.  

Met je broer in een team  
Twee voetballende broers is in de media 
natuurlijk altijd een mooi verhaal. De 
vergelijking met bijvoorbeeld Ronald en Erwin 
Koeman is in Groningen al vaak gemaakt.  
Daniël: “Ja, dat hebben we al vaak gehoord. 
Mijn broer zit ook bij selectie en we hebben 
inmiddels een  keer of  vijf samen gespeeld.  
Als je de afgelopen wedstrijden bekijkt dan 
denk ik niet dat we samen spelen tegen 
Heerenveen, maar je weet het niet.. echt 

niet! De buitenwacht vindt dat trouwens 
specialer dan wij zelf, voor ons is het 

geen issue”

Brazilaans bloed
De broers Van Kaam hebben 
zowel Nederlands als 
Braziliaans bloed in zich. 
Vader Michel komt uit 
IJmuiden, moeder Ana uit 
het Braziliaanse Manaus.  
De jeugdjaren van Daniël en 
Joël stonden in het teken 
van voetballen. Achter het 
huis had het gezin twee 
stalen voetbaldoeltjes 
staan. Daar speelden 
beide jongens altijd tegen 
elkaar. “Als we vrij waren 

van school, gingen we 
altijd een potje voetballen; 

één tegen één,” vertelt Daniël. 
“Ik was ouder dus meestal won 

ik, haha. We speelden ook vaak in de 

woonkamer tegen elkaar. De onderkant van 
de kast stond op paaltjes dus die was open, 
als een soort gleuf. De pootjes fungeerden 
dan als doelpalen.”

Derbysfeer
De Derby van Het Noorden in een leeg Abe 
Lenstrastadion is natuurlijk ontdaan van 
alle sfeer, maar het duel leeft natuurlijk wel 
in beide kampen:  “We hebben wel mensen 
hier op de club die de rivaliteit echt voelen. 
Ik zit zelf ook al mijn leven lang bij Groningen 
en dan weet je dat  het is een specialere 
wedstrijd is dan andere wedstrijden. Ook in de 
jeugd. Als we naar Heerenveen gingen wist je, 
dit is anders dan anders”. Nu zonder publiek 
spelen blijft het vreemd  “Ja dat is wel raar, 
maar ik  heb nog maar een paar wedstrijden 
met publiek gespeeld, ik speel liever met 
publiek!”  

Het plan
“Ik verwacht een leuke, goede wedstrijd. 
Heerenveen zit in een betere fase. Heerenveen 
begon de competitie heel goed, daarna een 
fase dat het minder ging. Nu hebben ze wat 
nieuwe spelers, de speelstijl wat aangepast 
en hebben ze weer wat puntjes gepakt. 
Veerman en Veerman zijn natuurlijk hele 
belangrijke spelers, maar het is niet zo dat 
wij alleen kijken hoe we Veerman & Veerman 
moeten aanpakken, we kijken hoe we het hele 
team moeten uitschakelen. Wij hebben ook 
weer punten gepakt. We zitten in een stabiele 
fase, weten precies wat we moeten doen en 
hebben  een goed aanpassingsvermogen. 
Het is niet zo dat we iedere wedstrijd een 
vast bepaald systeem spelen. We maken 
echt een apart plan voor elke tegenstander. 
Ik verwacht wel dat wij gaan winnen! ”, zegt 
Daniël vol zelfvertrouwen.

Eric van den Berg

Foto: Feyenoord.nl





29

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 Heroeslid kun je 
profiteren van verschillende extra’s:
  •  Welkomstpakket
  •  Toegang tot speciale 

ledenactiviteiten 
  •   Korting op bijvoorbeeld deelname 

aan de Kidsclubvoetbaldagen, 
clinics of het Sinterklaasfeest

  •  3 keer per seizoen het Heero 
News, 1 keer per seizoen het 
Heero Doeboek

  •  Je eigen Junior Heroesclubkaart, 
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 Feanaticsclubkaart, 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 20202021 €8,25*. 

  •  Voor seizoen 20202021 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
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