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voor de aftrap

sc Heerenveen - Ajax
Goedenavond en welkom bij de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax. De wedstrijd vindt 
plaats in het kader van het bekertoernooi en betreft de halve finale. Waar veel oudere 
supporters bij de woorden Ajax en bekervoetbal terugdenken aan de historische 6-2, waar 
Rodion Cămătaru, in blessuretijd, het laatste doelpunt maakte van zijn prachtige carrière, 
zal een ieder er van balen dat It Pompebledsje niet fysiek bij de stadioningangen te koop is.

Op de weg naar de halve finale trof sc 
Heerenveen drie weken geleden Feyenoord.
Voor veel mensen geldt dat  de emoties 
veel heftigere spanningen zijn, doordat die 
thuis moeten worden beleefd. Waar veel sc 
Heerenveensupporters wegzapten of hun 
frustraties uitten op het internet over de 1-3 
achterstand, wisten de mannen van trainer 
Johnny Jansen, de zeker lijkende nederlaag, 
door in een fenomenale slotfase de winst te 
pakken, 4-3! Het heeft, voor de wegzappers, 
moeten voelen alsof je het stadion 5 minuten 
voor het einde van de wedstrijd verlaat 

en buiten het stadion sc Heerenveen nog 
tweemaal hoort scoren. 

Een echte bekerpot, met een afgekeurd 
doelpunt, beslissingen van de VAR, een rode 
kaart voor Berghuis en dus een sensationeel 
scoreverloop.

Ajax, negentien keer de winnaar van de 
“dennenappel”, wist, in hun kwartfinale tegen 
PSV, de Eindhovenaren, met name in de eerste 
helft, te declasseren. De 2-1 zege zorgde 
ervoor dat Ajax een week moest wachten 
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voordat bekend zou zijn wie de tegenstander 
zou zijn, daar waar al geloot was voor de halve 
finale.

Historie
De eerste wedstrijd in het bekerduel tussen 
beide clubs vond plaats op 30 september 
1963. In een partij waar sc Heerenveen, dat 
op moment uitkwam in de Tweede divisie 
A, geweldig partij bood, was de stand na 
de reguliere speeltijd 2-2. Het was oud sc 
Heerenveen-speler Cees Groot die zijn oude 
ploeg in de noodzakelijke verlenging, de das 
omdeed: 2-3.

Pas dertig jaar later zouden beide ploegen 
elkaar weer treffen in het bekertoernooi. 
Het was dan ook direct de finale, die zowel 
sc Heerenveen als het bekertoernooi meer 
aanzien zou geven.

Hele volksverhuizingen vonden er plaats. 
Volle viaducten en spandoeken langs de 
kant van de weg zorgden er voor dat alle 
supporters die een kaartje hadden weten 

te bemachtigen, een mooi uitgeleide werd 
gedaan.  Zo massaal was een bekerfinale nog 
nooit beleefd!

Waar de ruststand op een verrassende 
1-1 leek uit te draaien, sc Heerenveen was 
immers een Eerste Divisieclub, was het 
Overmars die op slag van rust de 2-1 wist 
binnen te werken. Toen Petterson er twintig 
minuten voor tijd 3-1 van wist te maken, 
was het Friese verzet gebroken. Nadat 
de hoofdstedelingen, precies in dezelfde 
minuten als sc Heerenveen onlangs deed 
tegen Feyenoord in de beker, nog driemaal 
het net wisten te vinden, was het good old 
Radion Cămătaru die de wedstrijd van een 
prachtig slotakkoord voorzag.

Een half jaar later troffen beide finalisten 
elkaar weer, nu in de derde ronde. Het zou voor 
sc Heerenveen de grootste bekernederlaag 
worden. Met een 8-3 werd de ploeg van Foppe 
de Haan van het veld geveegd. Ook de vierde 
bekerontmoeting in de vorige eeuw was een 
prooi voor de Ajacieden. Nadat sc Heerenveen 

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

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



Pompmakker 5 Heerenveen 
Telefoon: 0513 - 744108 
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Voor u op maat gemaakt door 
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Leitswei 9, 8401 CL Gorredijk
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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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in 1997 de bekerfinale had verloren van Roda 
JC, kwam in 1998 hetzelfde wedstrijdaffiche 
als vanavond tevoorschijn: de halve finale 
tegen Ajax. Spijtig genoeg werd deze wedstrijd 
met 3-0 verloren de Friezen waarna zowel 
in 2005, 2006 als 2007 de loting beide clubs 
weer tot elkaar veroordeelde. Opvallend is 
dat alleen de bekerwedstrijd in 2006 een 
thuisduel voor de Friezen betrof. Trainer 
Gertjan Verbeek wist al deze duels niet in 
winst om te zetten.

Na de historische bekerwinst van sc 
Heerenveen tegen FC Twente in 2009, 
duurde het tien jaar alvorens sc Heerenveen 
en Ajax elkaar weer zouden treffen in het 
bekertoernooi. 

Met oud sc Heerenveen-spelers Ziyech en 
Huntelaar binnen de lijnen en ook huidig 
sc Heerenveenspeler Lasse Schöne in een 
Ajaxshirt, stond Ajax al voor de thee met 3-0 
voor. Pelle van Amersfoort maakte een paar 
minuten voor tijd de eretreffer.

Motivatie
Kortom, sc Heerenveen heeft nog nooit van 
Ajax gewonnen in het bekertoernooi! Een 
extra prikkeling voor Johnny Jansen? Of 
zijn de verhalen over de eerdergenoemde 
ontmoeting van 1993 en de memorabele 
dag in mei 2009 voldoende om te motiveren? 
Daarnaast is het voor sc Heerenveen de 
kortste route naar Europees voetbal. Ten 
tijde van verminderde inkomsten zal vooral 
de financiële afdeling ook kijken naar de 
inkomsten van een eventuele finaleplek.

Maar bovenal zal de sportieve eer die een 
eventuele overwinning het voor de voetballers 
winnen van alle andere factoren.  Het is niet 
voor niets dat verderop in It Pompebledsje er 
een elftal vragen aan Michel Breuer wordt 
gesteld. De aanvoerder van sc Heerenveen in 
2009…

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

Palle Mulder

AJAX

ADRES
Johan Cruijff Boulevard 1 
1101 DL Amsterdam

STADION
Johan Cruijff ArenA (55.000 plaatsen)

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

Lasse Schöne
Ineens was daar het nieuws waar iedere Feanfan blij van 
werd. Lasse Schöne komt naar sc Heerenveen! Op zijn 
beurt is de vijftigvoudig Deens international blij dat hij tot 
de zomerstop bij de Friese club gaat spelen. “Het is fijn om 
weer op het veld te staan. De omgeving voelt vertrouwd. Het 
is hier leuk!” Met deze woorden onderstreept Lasse Schöne 
nog maar eens dat hij veel zin heeft in zijn Friese avontuur.

Dat vertrouwde gevoel is er omdat hij van 2002 tot en met 2006 
in de jeugdacademie van sc Heerenveen speelde. Toen Lasse 
Schöne op 16-jarige leeftijd naar Nederland kwam, was 
Johnny Jansen zijn trainer in de B1. “Dat mijn eerste 
trainer bij sc Heerenveen nu ook mijn trainer is 
bij de hoofdmacht van de club, is natuurlijk 
speciaal”, vindt Schöne. “Ook bij de 
mensen op kantoor, bij de medische 
staf en zelfs bij de dames van facilitair 
zie ik veel bekende gezichten. 
Na mijn vertrek bij het Italiaanse 
Genoa ontstond het contact met sc 
Heerenveen. Na gesproken te hebben 
met de technisch manager en de 
trainer was de keuze snel gemaakt. 
Het gevoel is goed en het voetbal 
van deze club past goed bij mijn 
ambities.”

Rijke carrière
De 34-jarige voetballer kan al 
terugkijken op een rijke voetbal-
carrière, die hem veel heeft gebracht. 
“Als kleine jongen was het voor mij een 
droom om profvoetballer te worden”, 
vertelt Schöne. “Daar moet je veel voor 
opgeven en keihard voor werken. Aan de 
andere kant krijg je er veel voor terug. Je hebt 
veel mensen leren kennen in en rond de voetballerij. 
Daarbij ben ik heel blij dat ik elke dag mijn hobby kan 
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schijnwerper op

Lasse Schöne

Wetenswaardigheden
Rugnummer 43
Geboortedatum 27 mei 1986
Geboorteplaats Taastrup, Denemarken
Positie Middenvelder
Doelpunten 1

uitoefenen. Ik heb mooie successen behaald. 
Ik heb met Denemarken deelgenomen aan 
een EK en een WK en mooie prijzen gewonnen 
in clubverband.”

Mooie doelpunten 
De naam Lasse Schöne doet bij voetbal-
liefhebbers onmiddellijk beelden opborrelen 
van prachtige doelpunten, schoten van ver 
buiten het zestienmetergebied en schitterend 
genomen vrije trappen. Op YouTube staat een 
registratie van zijn mooiste tien. Wat zou het 
fantastisch zijn als aan dit filmpje een vrije trap 
in Heerenveen-tenue wordt toegevoegd. “Daar 
ben ik het helemaal mee eens, ik hoop het wel 
en ga er zeker mijn best voor doen”, lacht 

Schöne. We halen een aantal mooie 
momenten naar boven en beginnen 

bij een magische avond in Madrid 
(maart 2019). In een vol Bernabéu 

schoot hij vanuit een moeilijke 
hoek de bal in een keer achter 
doelman Courtois, waardoor 
Ajax met 1-4 won van Real 
Madrid. Schöne: “Dat is een 
moment dat je altijd bijblijft 
en waar je steeds aan 
wordt herinnerd. Andere 
mooie momenten zijn de 
goal tegen Feyenoord in 
de eerste minuut van de 
wedstrijd (2017) en de vrije 
trap van grote afstand, 
waaruit ik scoorde tegen 

Heracles (2014). Het werd 1-1, maar dat ene 
punt was genoeg voor de landstitel van Ajax. 
Mijn goal bij mijn debuut in het eerste elftal 
van sc Heerenveen is er ook een die mij altijd 
bij zal blijven. Het was niet mijn mooiste, maar 
ik was er wel heel blij mee.”

Halve finale KNVB-beker
De wedstrijd in de halve finale van de 
KNVB-beker tegen Ajax is voor Lasse 
Schöne vanzelfsprekend een speciale. Hij 
speelde maar liefst zeven jaar in dienst 
van de Amsterdammers, werd er drie keer 
landskampioen, won twee keer de Johan 
Cruijff-schaal en één keer de KNVB-Beker. Nu 
kan hij, als speler van sc Heerenveen, opnieuw 
een leuke prijs aan deze lijst toevoegen. 
Schöne: “Ja, dat kan, al zal het niet gemakkelijk 
worden. We krijgen het beste team van 
Nederland op bezoek. Ik vind het jammer dat 
de fans er niet bij kunnen zijn. Dit zijn toch 
speciale wedstrijden, het is alles of niets. De 
bekerwedstrijd tegen Feyenoord zal de spelers 
en de fans lang bijblijven maar we hebben 
dat niet uitgebreid samen kunnen vieren. Nu 
spelen we thuis tegen Ajax, helaas opnieuw 
zonder twaalfde man. Als het publiek achter je 
gaat staan, dan put je daar kracht uit. Ik had de 
supporters er graag bijgehad. Maar zeker als 
we goed van start gaan, is alles mogelijk. En 
tegen Feyenoord hebben we laten zien dat we 
goed terug kunnen vechten. We zullen er alles 
aan doen om die finaleplaats te halen.”
Gea de Jong-Oud
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Een mooie pot voetbal beleven én 
het goede doel steunen?

RESERVEER NU HET FOPPE FONDS ARRANGEMENT! 

Lijkt het u leuk om met uw medewerkers, relaties, familie en/of vrienden een thuiswedstrijd van sc Heerenveen 
te bezoeken en daarmee het goede doel te steunen? Regel dan nu een elftal Foppe Fonds stoelen! Informatie 
over het arrangement vindt u op www.foppefonds.nl/sc-heerenveen of informeer via info@foppefonds.nl
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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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Halve finales

TOTO KNVB-Beker

Dinsdag 2 maart 2021 

21:00  

Woensdag 3 maart 2021 

21:00  

Finale 
zondag 18  april 2021

de Kuip



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

Piet van Dijk
Hij moest nog even groeien in zijn nieuwe rol van teammanager bij het 
vlaggenschip van sc Heerenveen, maar nu we de helft van het huidige 
seizoen gepasseerd zijn, voelt de 64-jarige Piet van Dijk zich als een vis 
in het water. ‘Het is best een drukke job, maar zo lang het voor mij als 
een hobby voelt, is het alleen maar genieten.’

Wanneer je zoals Piet van Dijk al 25 jaar als 
vrijwilliger bij Heerenveen actief bent, zou je zeggen 
dat zijn nieuwe job als teammanager geen sprong 
in het diepe is. Volgens hem zou dat ook zeker 
overdreven zijn, al bevat zijn functie toch heel veel 
zaken waar hij voorheen niet mee van doen had. 
Neem bijvoorbeeld de coronatestprotocollen, die 
voor elke wedstrijd moeten worden nageleefd. ‘En 
dan heeft elke club ook nog zijn eigen protocollen, 
die we dienen te respecteren’, vult Van Dijk aan. 
‘En dat is best veelomvattend. Maar goed, dat 
geldt voor alle betaald voetbalclubs, dus geven we 
er met zijn allen de best mogelijke invulling aan. 
Het is allang fijn dat we mogen voetballen.’ 

‘De administratie moet kloppen’
Als voetballiefhebber pur sang is het voor Piet 
van Dijk volop genieten, zeker nu hij het ‘gedoe’ 
rond een betaald voetbalwedstrijd van zo dichtbij 
meemaakt. Met het laatste wordt natuurlijk 
gedoeld op zijn positie in de dugout, die maakt dat 
hij er letterlijk bovenop zit. De verzuchtingen, de 
aanmoedigingen, de kreten van goed-en afkeur, 
de vreugde en ook het chagrijn, alle afkomstig 
van zowel de leden van de technische staf als 
de wisselspelers, gezeten naast hem. ‘Ja, het is 
echt een fantastische belevenis, elke wedstrijd 
weer’, geeft Van Dijk aan. ‘En ook een kwestie 
van goed opletten, want als Johnny Jansen 
van plan is te gaan wisselen, moet ik de vierde 
official van de juiste spelersgegevens voorzien. 
Kortom, de administratie moet kloppen. Het is 
dus zaak dat ik die voorafgaand aan de wedstrijd 
al goed op orde heb.’ Daarnaast behelst zijn 
takenpakket zo onnoemelijk veel meer. Onder 
andere ook het organiseren van trainingskampen 
en oefenwedstrijden, alsook het regelen van 
de inwendige mens tijdens de reizen naar de 

uitwedstrijden. Piet van Dijk: ‘En ook voor de 
spelers ben ik er natuurlijk. Ze kunnen altijd een 
beroep op me doen als ze vragen of ergens hulp 
bij nodig hebben. Dat alles maakt deze functie 
juist zo mooi en gevarieerd. Ik krijg er heel veel 
energie van.’ Inhoudend dat Piet van Dijk eigenlijk 
elke dag voor de club ‘yn’t spier is en waarbij het 
dus heel goed uitkomt dat hij sinds de zomer van 
vorig jaar gepensioneerd is. ‘Je kunt het inderdaad 
gerust een fulltime functie noemen, waarbij ik 
er uiteraard wel voor waak een goed evenwicht 
tussen werk en privé te houden. 

‘Shirts worden na afloop geveild’
De beker, de halve finale, met Ajax als tegenstander, 
is waar dit Pompebledsje in het teken van staat. Net 
als iedereen die de club een warm hart toedraagt, 
kijkt Piet van Dijk er reikhalzend naar uit. Want wat 
een bekerduel teweeg kan brengen, zeker als het 
winnend wordt afgesloten, heeft hij inmiddels van 
dichtbij meegemaakt. ‘Zo, wat was me dat tegen 
Feyenoord een wedstrijd!  Halverwege de tweede 
helft geef je bij een stand van 1-3 geen cent meer 
voor onze kansen. En dan na die rode kaart draait 
ineens alles om. Je zit er bovenop, maar kunt 
het amper bevatten. Wat een geweldige afloop, 
we hebben de halve finale bereikt!’ Dat maakt 
dat het behalen van de finale nu wel heel dichtbij 
komt, ware het niet dat eerst nog wel met Ajax 
moet worden afgerekend. Ziet Piet van Dijk dat 
gebeuren? ‘Ik ben van nature een optimist en het 
is bekervoetbal hè. Qua inzet flink wat scheppen 
er bovenop, dan is niets onmogelijk. Tot slot nog 
even leuk om te vermelden dat de shirts van de 
Heerenveenspelers na afloop worden geveild. De 
opbrengst komt ten goede aan het MVO-project 
‘Strijd tegen eenzaamheid.’
Bert Veenstra
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De Toekomst - Johnny Jansen

‘Ik wil investeren in de persoon 
achter de voetballer’
Normaliter is deze rubriek besteed aan de huidige spelers en staf van de toekomst, maar 
vandaag gaan we terug in de tijd met iemand die u niet zo snel verwacht als u aan de rubriek 
de Toekomst denkt. Toch weet trainer Johnny Jansen van wanten als het gaat om de jeugdige 
spelers: hij is jarenlang onderdeel geweest van de jeugdopleiding en uiteindelijk werkzaam 
als hoofd van de jeugdopleiding. Samen kijken we terug op zijn tijd als jeugdtrainer en 
werpen ook een blik op de nabije toekomst.

Jeugdtrainer
Het avontuur bij sc Heerenveen als 
jeugdtrainer begint in juni 2000, wanneer 
de voetbalcarrière van Jansen als speler 
bij BV Veendam wordt stopgezet. Het blijkt 
precies te zijn wat hij nodig heeft. ‘Ik kwam 
naar een wedstrijd van sc Heerenveen kijken, 
toen Foppe de Haan naar mij toe kwam. Hij 
wilde graag een afspraak met me maken 
om de mogelijkheden te bespreken voor een 
jeugdfunctie, daar was Gertjan (Verbeek red.) 
ook bij’, begint hij. 

Hij stapt over als trainer van de amateurclub 
Olyphia uit Noordwolde naar sc Heerenveen 
Onder 17. Het is een groep waar hij energie 
in kan stoppen en al veel kan focussen op 
de inhoud, zodat er tactisch gespeeld kan 
worden. Toch is dat niet het belangrijkste 
voor Jansen. ‘Ik wil investeren in de persoon 
achter de voetballer en daar veel energie aan 
besteden, zodat je de ontwikkeling van de 
voetballer én de mens kunt stimuleren’, legt 
hij uit. 
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Interesse in de mens
Waar veel jeugdtrainers kiezen voor de weg 
van het CIOS, besluit Jansen het over een 
andere boeg te gooien en te kiezen voor 
sociaal pedagogisch werk. ‘Ik was veel meer 
geïnteresseerd in de mens’, vertelt de trainer. 
‘Die instelling heeft wel geholpen hoe ik met 
mensen moet omgaan. Bij mij mogen spelers 
fouten maken en worden ze niet meteen 
afgerekend op hun eerste fout. Spelers 
moeten zich in de eerste plaats veilig voelen, 
zodat ze het aandurven om open te zijn.’

Regelmatig wordt Jansen aangehaald in 
interviews met voetballers die hem bedanken 
voor zijn trainerschap. ‘Dat streelt me 
natuurlijk, het is een bevestiging dat je in 
die tijd een goede rol hebt gehad’, glimlacht 
hij. De trainer heeft nog steeds contact met 
verschillende voetballers die hij getraind 
heeft in de jeugdopleiding. ‘We lopen de deur 
niet bij elkaar plat - en dan moet ook niet - 
maar als we contact hebben is het altijd leuk. 
Die jongens moeten zichzelf ontwikkelen en 
hun eigen leven leiden.’ 

Glorietijd
Het zijn niet de minste namen die de trainer 
mag begeleiden. Onder andere Hakim Ziyech, 
Geert Arend Roorda, Daley Sinkgraven, 
Luciano Narsingh en de “verloren zoon” Lasse 
Schöne behoorden ooit tot zijn jeugdselectie. 
Die laatste keerde nog niet lang geleden 
terug naar zijn oude nest. ‘Ik was Lasse z’n 
eerste trainer bij O17 en het is mooi dat hij 
weer terug is. Iedereen kent ook bijvoorbeeld 
de verhalen wel dat we samen gingen vissen, 
dat zijn de warme momenten.’ 

De meest memorabele periode voor 
Jansen in de jeugdopleiding is de tijd als 
jeugdtrainer van sc Heerenveen O19. ‘In die 
leeftijdscategorie is het nog maar een kleine 

stap naar het professioneel voetbal en we 
hadden zo’n mooi team, toen is er echt goed 
werk geleverd. We hebben toen onder andere 
de beker meerdere keren gewonnen, dat 
was een geweldige tijd’, blikt hij trots terug. 
‘Het was niet de prioriteit om te winnen, 
maar we hadden de kwaliteiten en daarom 
konden we meedraaien. Al gaat het natuurlijk 
voornamelijk om de ontwikkeling van de 
spelers.’

Voorbeeld
Zijn eigen voorbeeld is niet meteen 
terug te herleiden naar de professionele 
voetbalwereld, maar heeft hem het meest 
geleerd op het trainersvlak. ‘Hij is inmiddels 
overleden, maar Dirk van Dam was vroeger 
m’n teammanager. Ik heb veel geleerd van 
voetbaltrainers, maar Dirk was een opvoeder 
en daardoor leerde ik echt hoe je moest 
omgaan met spelers en hoe je je erin moest 
verdiepen. Ik gebruik dat nog tot op de dag 
van vandaag, die aandacht geven aan spelers. 
Ik heb veel steun aan zijn aanpak gehad. Het 
jeugdtrainerschap heeft me gevormd tot wie 
ik nu ben’, vertelt Jansen.

Verwachtingen
Tot slot is het niet meer dan logisch om onze 
trainer te vragen naar de verwachtingen van 
de bekerwedstrijd. ‘We gaan er alles aan doen 
om de finale te halen. Het zal een ongelofelijk 
zware wedstrijd worden en we moeten ons 
wapenen. Het gaat namelijk veel energie 
kosten om de wedstrijd te spelen. Aan de 
andere kant krijgt Ajax ook nog wat voor de 
kiezen met PSV. We moeten echt op onze 
tenen gaan lopen, maar ik heb er vertrouwen 
in’, concludeert hij. 

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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Tribunenamen
Het Abe Lenstra Stadion was het eerste stadion in Nederland dat werd vernoemd naar een 
icoon van de club. Later zouden ook Rat Verlegh en Johan Cruijff de naam van een stadion 
worden. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om ook de tribunes van namen te 
voorzien in het stadion van sc Heerenveen. Die worden waarschijnlijk vernoemd naar Riemer 
van der Velde en Foppe de Haan. In deze column gaan we ook in op welke twee namen op de 
andere tribunes moeten komen.

Riemer en Foppe
De makers van de FeanOnline podcast Radio 
Camataru hebben het initiatief genomen 
om de tribunenamen te vernoemen naar 
Riemer en Foppe. Frank Beenen vertelt dat 
het initiatief kwam om, in het kader van 
het honderdjarig bestaan van de club, deze 
clubiconen in levenden lijve te eren. De tribune 
aan de westkant gaat naar verluid Riemer van 
der Velde-tribune heten. De oosttribune gaat 
zoals het nu lijkt de Foppe de Haan-tribune 
genoemd worden. Echter, Foppe heeft hierover 
gezegd dat de Foppe-tribune ‘ook prima 
is, natuurlijk’. De visualisaties zijn akkoord 
bevonden door beide heren. De presentatie zal 

enige tijd op zich laten wachten omdat het de 
bedoeling is dat dit met publiek wordt gedaan. 

Riemer van der Velde en Foppe de Haan 
hebben natuurlijk heel veel voor de club 
betekend. Zo is Riemer van der Velde 23 jaar 
voorzitter geweest van de Friese club (1983-
2006). In deze periode is sc Heerenveen 
getransformeerd van modale eerste 
divisieclub met een aanzienlijke schuld naar 
een ploeg dat vaak Europees voetbal speelde. 
De Bakkeveener haalde in 1985 Foppe de 
Haan naar de Friese club. Uiteindelijk zijn zij 
negentien jaar de boegbeelden geweest van 
de pompeblêdenclub. Ook heeft Riemer in 



WWW.ESPN.NL

ZELFDE ZENDER, ANDERE NAAM
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1994 de eerste steen gelegd van het huidige 
onderkomen van sc Heerenveen, het Abe 
Lenstra Stadion. Foppe de Haan heeft op 
zijn beurt sc Heerenveen als subtopper laten 
meedraaien in de Eredivisie en onder zijn 
coaching werd de club tweede met Champions 
League tot gevolg. De Haan bezit het record van 
langstzittende trainer bij dezelfde club in het 
Nederlandse betaalde voetbal. Ook bereikte 
hij de mijlpaal van 500 competitiewedstrijden 
als coach bij sc Heerenveen. 

Noord en Zuid
Andere dingen die ook pas gaan gebeuren met 
publiek zijn festiviteiten van het honderdjarige 
bestaan van de club met bijvoorbeeld de 
belangrijkste spelers en trainers die sc 
Heerenveen ooit hebben gediend. Per periode 
konden fans stemmen op hun favoriete speler. 
Zo kon men stemmen op Afonso Alves, in 
een latere periode Hakim Ziyech en nog later 
op Michel Vlap. Als Riemer en Foppe hun 
welverdiende tribunenamen krijgen aan de 
west- en oostzijde, zijn de noordkant en de 
zuidtribune nog over om vernoemd te worden. 
Echter hebben de spelers die ik net noemde 
relatief weinig wedstrijden gespeeld voor de 
Friese formatie. Naar mijn mening moet een 
tribune alleen vernoemd worden naar iemand 
die enorm veel heeft betekend voor die club, 
en daar niet alleen een paar seizoenen heeft 
gespeeld. 

Voor de zuidtribune kan bijvoorbeeld de speler 
worden gekozen met de meeste wedstrijden 
voor sc Heerenveen. Teun Kist is recordhouder 
met 382 gespeelde wedstrijden. Hij blijft het 
record ook houden gezien voetballers nooit 
meer een leven lang bij één club blijven 
voetballen. Hij liet in een interview al eens 
vallen dat hij ‘nog altijd warme gevoelens 
koestert’ richting zijn oude club. Echter, Kist 
heeft nooit een waardig afscheid gehad. Ik 

vind dat de recordhouder dat verdient in de 
vorm van een tribune die naar hem vernoemd 
wordt en dat de onthulling wordt gedaan in 
een vol Abe Lenstra Stadion. Dan kan hij toch 
nog zwaaien naar de fans van zijn favoriete 
club. 

De noordtribune houden we dan nog over. 
Omdat hier de fanatiekste fans staan, kan 
deze tribune het best vernoemd worden 
naar een publiekslieveling die belangrijk 
is geweest in de geschiedenis van sc 
Heerenveen. Dit zijn bijvoorbeeld Gerald 
Sibon, Maarten de Jong en Gertjan Verbeek. 
Gerald Sibon heeft 182 wedstrijden gespeeld 
met daarin 66 doelpunten. Hier zit ook de 
belangrijke bekerfinaletreffer bij tegen FC 
Twente. Ook is hij assistent-trainer geweest. 
Maarten de Jong zou het kunnen zijn, want 
hij is Mister Heerenveen doordat hij geliefd 
was bij het publiek. Met 353 wedstrijden 
staat hij tweede in de ranglijst met meeste 
wedstrijden voor sc Heerenveen en hij werd 
drie keer Speler van het Jaar. Gertjan Verbeek 
heeft 288 wedstrijden gespeeld en is vier 
jaar hoofdcoach geweest. Onder zijn leiding 
plaatste sc Heerenveen zich jaarlijks voor het 
UEFA Cup-toernooi. Wellicht dat de verkiezing 
van belangrijkste spelers uitkomst biedt.

Frank Rietdijk

voor luxe en comfort
AUTOJOUREXL.NL
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McDonald’s

Heerenveen

2 MINUTEN VANAF HET
ABE LENSTRA STADION

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

Saturnus 4-11
8448 CC Heerenveen

P.O.Box 528
8440 AM Heerenveen

The Netherlands
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1 Erwin Mulder 24 1

22 Ariel Harush

24 Jaimy Kroesen

Ve
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s

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
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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: Bas Nijhuis
Assistent-scheidsrechters: 

Jan de Vries en Erik Kleinjan
Vierde official: Edwin van de Graaf 

VAR: Dennis Higler / AVAR: Richard de Nas

K
ee

pe
rs

24 Andre Onana 20 1

33 Dominik Kotarski 

16 Kjell Scherpen 

1 Maarten Stekelenburg 3

Ve
rd
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ig
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s

12 Noussair Mazraoui 15 1

3 Perr Schuurs 21 1 2

17 Daley Blind 22 1 1 3

31 Nico Tagliafico 17 2 2

21 Lisandro Martinez 15 2 1

2 Jurriën Timber 11

5 Sean Klaiber 8

15 Devyne Rensch 

M
id
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rs

4 Edson Alvarez 15 2 1

20 Mohammed Kudus 7 2 3 1

18 Jurgen Ekkelenkamp 10 3 1

8 Ryan Gravenberch 21 2 4 3

6 Davy Klaassen 19 8 2 1

25 Kenneth Taylor 2

Aa
nv
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rs

7 David Neres 14 2 1 1

9 Oussama Idrissi 

10 Dusan Tadic 23 11 10 1

11 Quincy Promes 

22 Sébastien Haller 9 5 5 1

23 Lassina Traoré 11 7 4

39 M. Dos Santos Antony 22 8 8 1

19 Zakaria Labyad 18 5 5

30 Brian Brobbey 7 2 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



25

Een 11-tal vragen aan 

Michel Breuer
Hi Michel, dat is lang geleden! Hoe is het 
nu met de bekerwinnaar van 2009?
Het gaat hartstikke goed. Ik ben jeugdtrainer bij de 
O18 bij Sparta Rotterdam. Ik heb het heel erg naar 
m’n zin. Gelukkig mogen wij nog wel doortrainen.

Jullie speelden in 2009 de halve finale tegen
FC Volendam. Hoe hebben jullie je voorbereid 
op die wedstrijd?
Ik speelde zelf niet mee. Volgens mij was ik 
geblesseerd. Maar het was niet veel anders dan 
andere wedstrijden. Het was voor veel jongens 
spannend. De finale in de Kuip is toch een 
jongensdroom. Dat besef had iedereen wel. Dat 
zullen de spelers van Heerenveen nu ook wel 
hebben.

In 2009 mocht jij de KNVB Beker omhooghouden 
na een zenuwslopende strafschoppenserie tegen 
FC Twente. Hoe kijk je terug op die wedstrijd?
Wat een wedstrijd was dat hé. Het is een hele 
bijzondere dag geweest. Als speler, maar ook voor 
de club Heerenveen. 

Wat voor gevoel kreeg je nadat je jouw 
strafschop scoorde in de penaltyreeks?
Ik was niet zo’n doelpuntenmaker, maar als je ‘m 
dan maakt, dan voelt dat hartstikke lekker. Maar 
in zo’n wedstrijd is het individu niet interessant. Je 
moet hopen dat die andere twee ‘m ook maken en 
dat je die beker wint. Anders was mijn penalty ook 
niks waard. Het was wel zenuwslopend.

Hoe heb je de dagen na de finale beleefd?
We zijn gelijk na de wedstrijd gehuldigd in 
Heerenveen. Dat was een geweldig feest tot diep 
in de nacht. Daarna zijn we nog met de jongens de 
stad in geweest. Die dagen daarna is dat nog wel 
even doorgegaan. Dat weekend erna moesten we 
volgens mij gewoon voetballen, maar ik weet niet 
meer hoe dat is gegaan, haha!

Hoe vaak denk je nog terug aan de bekerwinst?
Het is niet zo dat je er elke week aan terugdenkt. 

Maar nu Heerenveen 
weer dichtbij is komt 
het weer wat vaker 
voorbij. En als je jongens tegenkomt met wie je 
toen de beker hebt gewonnen, dan gaat het daar 
al snel over. Ik spreek Geert-Arend Roorda wel bij 
Sparta, dus met hem heb ik het er laatst nog over 
gehad. Het zijn toch mooie herinneringen die je 
samen hebt gemaakt.

Wat vind je van het sc Heerenveen
van dit seizoen?
Het is heel wisselvallig. Maar ze hebben wel een 
goede ploeg, met een paar leuke spelers. Mooi 
ook dat ze Schöne erbij hebben gehaald.

Wat wil je de spelers van sc Heerenveen
 meegeven voor de halve finale?
Dat dit een hele mooie ervaring is. Maar het is 
pas écht een mooie ervaring als je deze wedstrijd 
winnend afsluit. Je moet er met z’n allen volle bak 
voor gaan en niet achteraf spijt krijgen dat je er 
meer aan had kunnen doen. Dat zou zonde zijn. 
Misschien komt zo’n kans niet snel weer.

Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Ajax? 
Ajax is in Nederland de sterkste ploeg, dus die 
zijn favoriet. Het gaat heel lastig worden voor 
Heerenveen. Maar het zou natuurlijk fantastisch 
zijn als het lukt. Het is een mooie kans voor de 
spelers om een keer een finale te spelen.

Waar liggen de kansen voor Heerenveen?
Het is een thuiswedstrijd. Dat is al een voordeel, 
ondanks dat er geen supporters zijn. En het is één 
wedstrijd. Iedereen weet dat het op die dag moet 
gebeuren. Als je tien keer tegen Ajax speelt dan 
is de kans niet zo groot dat je wint, maar over één 
duel is die kans er echt wel.

Wat wordt de uitslag?
2-1

Rutger Oosting
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Daley Blind is de man van de assist op een van de mooiste 
doelpunten ooit gemaakt door een Nederlander. Het was ‘The 
Flying Dutchman’, Robin van Persie, die zijn voorzet prachtig 
binnenkopte, op het WK van 2014. Grote kans dat u wel wist dat 
Blind aan de basis stond van dat doelpunt. Wist u ook dat Danny 
Blind, Daley’s vader, ooit de KNVB-beker uitgereikt kreeg 
terwijl hij een Heerenveen-shirt droeg?

‘’Ik vond het wel grappig’’
Daley Blind wist dat in ieder geval wel. ‘’Ik 
heb mijn vader inderdaad wel eens gezien, op 
de foto, met dat Heerenveen-shirt. En ik heb 
hem wel eens gevraagd of hij vroeger voor 
Heerenveen gespeeld heeft’’, geeft hij lachend 
toe. Op sportcomplex de Toekomst hing 
jarenlang een foto van Danny Blind. Op deze 
foto had hij de KNVB-beker in zijn handen 
en droeg hij een pompeblêdenshirt. 
Je zou dan inderdaad denken dat hij 
bij Heerenveen onder contract heeft 
gestaan. ‘’Daarna was het duidelijk 
dat dat niet zo was en dat het 
gewoon een shirtruil was’’, vertelt 
Daley verder. Heerenveen verloor 
van Ajax, in 1993, maar omdat er 
voorafgaand aan de prijsuitreiking 
al de nodige shirtruils hadden 
plaatsgevonden, leek het net alsof 
Heerenveen de beker gewonnen 
had. ‘’Ik vond het wel grappig’’, 
besluit Daley. 

Volksverhuizing
Het zal vandaag hoe dan ook anders 
gaan dan in 1993. Die wedstrijd staat 
vooral bekend om de fantastische ambiance 
die er heerste voor, tijdens en na de wedstrijd. 
De supporters van Heerenveen lieten zich van 
hun beste kant zien en reisden massaal af 
naar De Kuip. Vanavond zal het er natuurlijk 

nader bekeken

Daley Blind

Foto: Feyenoord.nl
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anders uitzien. Geen fans in het stadion, 
maar alleen wat gezelligheid in de huiskamer. 
Gelukkig heeft de kwartfinale tegen Feyenoord 
bewezen dat er ook zonder publiek prachtige 
wedstrijden gespeeld kunnen worden. Daley 
Blind heeft er in ieder geval zin in. ‘’Ik denk dat 
het een mooie halve finale is.’’

De Jong en Schöne
Daley Blind was pas drie jaar oud toen zijn 
vader won van Heerenveen, in de bekerfinale 
van 1993. Ruim 25 jaar later won hij ook zelf 
‘de dennenappel’. In het seizoen van zijn 
terugkeer naar Ajax was het meteen raak. 
Blind scoorde zelfs het eerste doelpunt in de 
finale tegen Willem II. Vorig seizoen strandden 

de Amsterdammers in de halve finale, 
nadat Utrecht met 2-0 te sterk was. 

Hoe moeilijk kan Heerenveen, 
dat tegenwoordig een paar ex-
Ajacieden onder contract heeft 
staan, het Ajax maken? ‘’Ik denk 
heel lastig. Een halve finale is 
altijd lastig. Ik denk dat Siem 
en Lasse het elftal alleen maar 
versterken. Buiten dat hebben 
ze nog een aantal andere 
goede spelers, dus we 
zullen gewoon op ons best 
moeten zijn om de finale 

te bereiken.’’ Toen Blind de 
beelden zag van de knotsgekke 
kwartfinale tegen Feyenoord, 
viel hem nog iets op dat hem 
niet helemaal lekker zit. ‘’Ik 

heb ook gezien hoe het veld 
erbij ligt bij Heerenveen en dat 

is helaas niet optimaal. Dat zal ons 
dus ook niet helpen, maar daar heeft 

Heerenveen net zo goed last van.’’

Uitverkocht huis
Blind heeft een carrière waar menig 

profvoetballer jaloers op zal zijn. Na een 
verhuurperiode bij FC Groningen, brak hij door 
bij Ajax. Hier won hij vier keer de landstitel, 
voordat hij vertrok naar Manchester United. 
Ook in Engeland won hij prijzen, onder meer de 
Europa League, nadat hij met ‘The Red Devils’ 
Ajax versloeg in de finale. Hij heeft prachtige 
wedstrijden gespeeld, ook met Oranje en na 
zijn terugkeer bij Ajax. Het is dan ook zeker niet 
de eerste keer dat Blind afreist naar Fryslân 
voor een ontmoeting met sc Heerenveen. Welk 
duel met de Friezen zal hij nooit vergeten? 
‘’Het meest memorabele is toch wel de laatste 
wedstrijd vlak voor de coronaperiode. Ik denk 
dat dat toch wel een bijzondere gebeurtenis 
was. We sloten het seizoen dan goed af, maar 
dat het de laatste wedstrijd zou zijn voor een 
hele lange tijd, dat hadden we niet verwacht op 
dat moment.’’ Ajax won met 3-1. Tadic (2x) en 
Promes waren trefzeker. Mitchell van Bergen 
deed iets terug namens Heerenveen. Het was 
de laatste keer dat het Abe Lenstra stadion vol 
zat. 

Op naar De Kuip!
We weten dat Daley Blind de assist gaf op 
hét doelpunt van Van Persie, tegen Spanje. 
Blind heeft een fantastische trap in de benen, 
waarmee hij aanvallers op hun wenken kan 
bedienen. Foppe de Haan gaf onlangs aan 
erg gecharmeerd te zijn van de 30-jarige 
verdediger annex middenvelder. Het is 
vandaag dus oppassen geblazen voor de ploeg 
van Johnny Jansen. Natuurlijk heeft Ajax 
voorin een paar blikvangers lopen, maar er 
zal zeker rekening gehouden moeten worden 
met de splijtende passes van Blind. Gelukkig 
heeft Heerenveen ook een paar fantastische 
voetballers. We maken ons dan ook op voor 
een heerlijke halve finale. 

Pier Schotanus

Foto: Feyenoord.nl
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minitribune

Haal het stadiongevoel  
in huis met de Tribunebank



   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




