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LUUC EISENGA
“Iedereen weer  

één met Heerenveen!”
Het seizoen 2017/2018 was voor  

sc Heerenveen sportief gezien beter 
dan 2016/2017. We eindigden op de 

achtste plaats in de Eredivisie. De eind-
klassering zorgde ervoor dat we ons, net 
als voorgaand seizoen, mochten opmaken 
voor de play-offs om Europees voetbal. In 
een spannend tweeluik bleek FC Utrecht 
uiteindelijk sterker.

Ook dit seizoen is de doelstelling het beha-
len en het liefst natuurlijk ook winnen van 
de play-offs. Komend seizoen blijven we 
samen bouwen aan een sterke en gezonde 
Eredivisieclub.

In de wedstrijden die we tot nu toe heb-
ben gespeeld, was er een prachtige sa-
menwerking tussen de spelersgroep 
en de fans. Daarvoor zijn we een ie-
der erg dankbaar. Zo gingen er in de  
vakantieperiode maar liefst 500 supporters 
mee naar het uitduel tegen PEC Zwolle; dat 
heet clubliefde!

We werken er hard aan om supporters aan 
ons te binden. Het publiek vermaken is één, 
ze wat extra’s bieden is echter ook belang-
rijk. Supporters moeten zich weer één met 
Heerenveen voelen. We hebben met Jan 
Olde Riekerink een trainer gevonden die dat 
helemaal begrijpt. 

De uitdagingen blijven echter ook komend 
seizoen groot en daarom is het belangrijk 
om met elkaar in beweging te blijven. Zo is 
er de afgelopen periode hard gewerkt aan 
de verbouwing van de Feanstore en de ont-
vangstruimte voor onze OSSH-leden. We 
zijn trots op het eindresultaat en kunnen nu 
iedereen verwelkomen in deze ruimtes die 
volledig aansluiten op de huidige tijd. 

In juli werd Hylke van der Veen als commer-
cieel directeur benoemd. Met Van der Veen 
hebben we een ervaren directeur gevonden. 
Hij kan de visie van de club krachtig, duide-
lijk en verbindend uitdragen, zodat de club 
op commercieel vlak verder vooruit kan.

Juist omdat de omgeving en de tijd veran-
dert, zijn de kernwaarden van ons succes 
belangrijker dan ooit. We moeten innovatief 
blijven en aanknopingspunten vinden om 
partners aan ons te binden. Het Abe Len-
stra stadion is en blijft immers dé plek om 
elkaar te ontmoeten, te sporten en te leren. 

We willen via deze weg onze dank uitspre-
ken naar alle sponsors, supporters, mede-
werkers en vrijwilligers die ook dit seizoen 
weer vol achter ons staan. Samen gaan we 
voor een mooi seizoen, daarbij hebben we 
iedereen nodig. Dus we hopen dat ook u dit 
seizoen weer één met Heerenveen bent. Wij 
wensen u een aansprekend en succesvol 
seizoen toe! 

Namens bestuur en management 
sc Heerenveen.

Luuc Eisenga
Algemeen directeur
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Het is eind augustus als Olde Riekerink 
de perszaal in het Abe Lenstra stadi-
on binnen komt lopen. Hij heeft zijn 

eerste competitiewedstrijden als eindver-
antwoordelijke achter de rug en het stadion 
voelt steeds meer als zijn thuis. “Het bevalt 
me hier heel erg goed. Je hebt vooraf be-
paalde verwachtingen en die zijn ook uitge-
komen. De club heeft een sterke achterban 
en is traditierijk.”

Dat sc Heerenveen een club met tradities 
is, vindt Olde Riekerink erg prettig. “Ik heb 
altijd voor dergelijke clubs gewerkt. Als 
voetballer bijvoorbeeld bij Sparta en later 
als jeugdtrainer bij Ajax. Dat zijn ook clubs 
met historie. sc Heerenveen heeft een body 
en dat vind ik prettig.”

De laatste trainersklus van Olde Rieke-
rink was bij de Turkse topclub Galatasaray. 
Daarvoor was hij onder andere hoofdtrainer 
bij FC Emmen en AA Gent, assistent-trainer 
van Co Adriaanse bij FC Porto en Metallurg 
Donetsk, hoofdjeugdopleiding en jeugdtrai-
ner bij Ajax en de nationale voetbalbond van 
China.

En nu is Olde Riekerink dus aan de slag in 
Friesland, waar hij voor het eerst als trai-
ner in de Eredivisie aan de slag is. Een van 
de belangrijkste speerpunten tijdens zijn 
dienstverband noemt hij het creëren van 
binding. “Wat in mijn ogen voor binding 
zorgt, is dat de mensen op de tribune spe-
lers zien die voor elkaar door het vuur gaan. 
Daarnaast moet je natuurlijk uiteindelijk 
ook goed gaan voetballen.”

“Het maximale doen moet 
vanzelfsprekend worden”

Op 17 mei 2018 presenteerde sc Heerenveen Jan Olde Riekerink 
als nieuwe hoofdtrainer. De 55-jarige ex-trainer van onder andere 
Galatasaray gaf bij zijn presentatie in Friesland aan dat hij chemie 

wil creëren tussen het publiek en het elftal.

Toch beschouwt Olde Riekerink de juiste 
instelling als een voorwaarde voor succes. 
“Voor mij staat de mentaliteit op een, daar-
na komt individuele techniek, vervolgens 
het technische samenspel en uiteindelijk 
de tactiek.”

Olde Riekerink: “De mentaliteit moeten 
de spelers proberen te koppelen aan goed 
voetballen. Ik zie tijdens de trainingen dat 
het erin zit alleen weet je nooit wanneer 
het eruit komt. Daarnaast moet je het ook 
onder de hoogste weerstand laten zien: tij-
dens wedstrijden. Het maximale doen moet 
vanzelfsprekend worden.”

Hoewel de trainer logischerwijs veel waar-
de hecht aan de spelopvatting en de instel-
ling van zijn spelers op het veld, wil hij ook 
dat ze zich buiten het veld inzetten voor de 
club. “sc Heerenveen is meer dan voetbal 
alleen. De club heeft een eigen identiteit en 
daar hoort ook aandacht voor de omgeving 
bij, zoals aandacht voor kinderen en de sup-
porters na afloop van een wedstrijd. Ik vind 
het belangrijk dat spelers daar op een be-
paalde manier uiting aan geven.”

En uiteindelijk moet dat resulteren in een 
mooi seizoen. “We hebben een duidelijke 
doelstelling. We willen de play-offs halen, 
maar het liefst natuurlijk ook winnen. Daar-
naast is het belangrijk om een elftal op de 
been te brengen dat er alles aan doet om 
een wedstrijd te winnen. In de eerste thuis-
wedstrijd tegen Vitesse merkten we dat het 
publiek er achter ging staan; de vonk sloeg 
over tussen de fans en het elftal.”

JAN OLDE RIEKERINK

“We willen de play-offs 
halen en natuurlijk 
ook graag winnen”
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Johnny Jansen
Assistent-trainer

Piet van Dijk
Materiaalman

Ron du Bois
Sportarts

Wietske van der Valk - Westera
Manueel therapeute

Hans Moesman
Materiaalman

Jan Olde Riekerink
Hoofdtrainer

Raymond Vissers
Keeperstrainer

Herman van Dijk
Teammanager

Jeroen Smit
Fysiotherapeut

Michel Jansen
Assistent-trainer

Terry Peters
Performance manager

Erik ten Voorde
Hoofd fysiotherapie

Emiel Kramer
Video-analist

Steven Edelenbos
Krachttrainer

Thom van der Heide
Sportzorgmasseur

Catrinus Stoker
Materiaalman
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DEFENSIEKEEPERS MIDDENVELD AANVAL DEFENSIEKEEPERS MIDDENVELD AANVAL

Lucas Woudenberg
Verdediger

Sherel Floranus
Verdediger

Rodney Kongolo
Middenvelder

Kik Pierie
Verdediger

Yuki Kobayashi
Middenvelder

Warner Hahn
Doelman

Dave Bulthuis
Verdediger

Stijn Schaars
Middenvelder

Morten Thorsby
Middenvelder

Nicolai Naess
Verdediger

Pelle van Amersfoort
Middenvelder

Ben Rienstra
Middenvelder

Daniel Høegh
Verdediger

Michel Vlap
Middenvelder

Doke Schmidt
Verdediger

Emil Frederiksen
Middenvelder
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Rustige transferzomer
De selectie van sc Heerenveen is in de 

zomermaanden op enkele posities 
gewijzigd. Een enkele speler vertrok 

naar een andere club, maar over het alge-
meen bleef de ploeg van de nieuwe trainer 
Jan Olde Riekerink intact. Van de basisspe-
lers vertrokken alleen Denzel Dumfries. 
Reza Ghoochannejhad en de gehuurde 
doelman Martin Hansen.

Door het vertrek van doelmannen Wouter 
van der Steen (aflopend contract), Maarten 
de Fockert (aflopend contract) en Martin 
Hansen (was gehuurd), zocht technisch 
manager Gerry Hamstra een nieuwe doel-
man. Met Jan Bekkema en de van een bles-
sure teruggekeerde Warner Hahn was de 
spoeling daar dun. De oplossing werd 
gevonden in de persoon van Filip Bed-
narek, die transfervrij overkwam van De 
Graafschap.

In de achterhoede van afgelopen sei-
zoen moest er een vervanger worden 
gezocht voor Speler van het Jaar Denzel 
Dumfries. De rechtsback draaide in 
zijn eerste seizoen in Friesland een 
uitstekend jaar en dat leverde hem 

TRANSFERS

een transfer op naar PSV. Als vervanger 
haalde sc Heerenveen Sherel Floranus, die 
net als Dumfries een jaar eerder, overkwam 
van Sparta.

Op het middenveld ontstond er door de te-
rugkeer van Martin Ødegaard naar Real 
Madrid en een een zware blessure van aan-
voerder Stijn Schaars ook een gat, dat werd 
opgevuld door Rodney Kongolo. De jonge 
middenvelder maakte de overstap van Man-
chester City, dat hem als jeugdspeler had 
opgepikt bij Feyenoord. 

Van de aanvallers vertrokken Reza Ghoo-
channejhad en Henk Veerman. De eerste 
verkaste naar Cyprus (APOEL Nicosia) en 
de Volendammer gaat spelen voor het Duit-
se FC St. Pauli. Tegenover hun vertrek staat 
de komst van twee talentvolle jongelingen. 
Sam Lammers, hij wordt gehuurd van PSV 
en Mitchell van Bergen van Vitesse, die een 
vierjarig contract in Friesland tekende.

De talentvolle jongelingen Jizz Hornkamp, 
Vanja Drkusic en Emil Frederiksen werden 
vanuit de eigen opleiding  overgeheveld naar 
de A-selectie van Jan Olde Riekerink. 

 Henk Veerman 
naar FC St. Pauli

Mitchell van Bergen werd op de slotdag van de transferperiode overgenomen van Vitesse. De talentvolle aanvaller tekende voor vier jaar.

NIEUW

Speler Club

Sam Lammers (huur) PSV

Sherel Floranus Sparta Rotterdam

Rodney Kongolo Manchester City

Filip Bednarek De Graafschap (transfervrij)

Ben Rienstra AZ

Mitchell van Bergen Vitesse

Jizz Hornkamp eigen jeugd

Vanja Drkusic eigen jeugd

Emil Frederiksen eigen jeugd

VERTROKKEN

Speler Club

Martin Hansen FC Ingolstadt 04 (was gehuurd)

Martin Ødegaard Real Madrid (was gehuurd)

Wouter van der Steen onbekend (transfervrij)

Reza Ghoochannejhad APOEL Nicosia (transfervrij)

Henk Veerman FC St. Pauli

Denzel Dumfries PSV

DEFENSIEKEEPERS MIDDENVELD AANVAL

Marco Rojas
Aanvaller

Arber Zeneli
Aanvaller

Mitchell van Bergen
Aanvaller

Jizz Hornkamp
Aanvaller

Nemanja Mihajlović
Aanvaller
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Sam Lammers

Aanvaller9
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GERRY HAMSTRA

Doordat de (huur)contracten van Reza 
Ghoochannejhad, Wouter van der 
Steen, Martin Hansen en Martin Øde-

gaard afliepen, moest sc Heerenveen op 
zoek naar vervangers. Technisch manager 
Gerry Hamstra zag even later ook Denzel 
Dumfries en Henk Veerman vertrekken. 
“Onze eerste stap deze transferperiode was 
het halen van vervangers voor de jongens 
die weg gingen.”

Veerman vertrok naar FC St. Pauli uit Duits-
land. “Henk is een goede spits, maar hij had 
een aflopend contract. Door hem nu te ver-
kopen, konden we nog iets voor hem krij-
gen. Henk heeft een prachtige voetbalkeu-
ze gemaakt door voor een geweldige club 
te kiezen.”

Sam Lammers (op huurbasis van PSV), Filip 
Bednarek (transfervrij van De Graafschap) 
en Sherel Floranus (gekocht van Sparta 
Rotterdam) werden de vervangers voor de 
vertrokken spelers. “We zijn heel het jaar 
aan het scouten en maken een schaduwelf-
tal. Per positie hebben we drie tot vijf na-
men. Je wil natuurlijk altijd de nummer 1 
van je lijstje hebben, maar als deze bijvoor-
beeld wordt verkocht, moet je overschake-
len naar optie twee of optie drie.”

Naast het halen van vervangers voor de 
vertrokken spelers, keek Hamstra ook naar 
het middenveld. “Stijn Schaars raakte ge-
blesseerd en was langere tijd uit de roula-
tie. Hij heeft een prominente, belangrijke 
rol in de selectie en daar moesten we op 
inspelen. Met het aantrekken van Rodney 
Kongolo (gekocht van Manchester City) en 
Ben Rienstra (gekocht van AZ Alkmaar) 

Technisch manager Gerry Hamstra kijkt met een 
goed gevoel terug op de zomerse transferperiode. 

De club haalde zes spelers en nam afscheid van 
evenzoveel spelers. “Scouten bestaat uit het krijgen 
van tips, het benutt en van je netwerk, het bekijken 

van beelden en veel zelf op pad gaan.”

hebben we daar meer opties gekregen. Bo-
vendien is Rienstra wat ouder en neemt hij 
ervaring met zich mee.”

Doordat de club over een uitstekende jeugd-
opleiding beschikt, werd ook daar naar ge-
keken. “We hebben een aantal jongens in 
de selectie die het nu moeten laten zien. Op 
de laatste dag van de transfermarkt hebben 
we bovendien Mitchell van Bergen (gekocht 
van Vitesse) gehaald. Dat was een buiten-
kans en dat is altijd interessant.”

Opvallend aan het aankoopbeleid van Ham-
stra deze transferzomer is de vele Neder-
landers die zijn binnengehaald. Van de zes 
aangetrokken spelers, hebben er vijf de Ne-
derlandse nationaliteit. Alleen Filip Bedna-
rek heeft geen Nederlands paspoort, maar 
spreekt na vele jaren in het land inmiddels 
wel de taal vloeiend.

Het aantrekken van de vele Nederlanders 
was een bewuste keuze, vertelt Hamstra. 
“We kijken in eerste instantie naar de Ne-
derlandse markt. Spelers passen zich be-
ter aan omdat ze de taal, de competitie en 
de cultuur kennen. Naast de competities 
in Nederland, zitten we ook veel in België, 
Scandinavië en de Balkan.”

De scouts van sc Heerenveen zijn ieder 
weekend op pad. Er worden meerdere wed-
strijden bekeken van een speler voordat er 
wordt overgegaan tot een transfer. “Een 
speler die je dit weekend ziet, haal je mis-
schien pas over twee of drie jaar. Dat is van 
verschillende factoren afhankelijk. Bijvoor-
beeld de noodzakelijkheid, het prijskaartje 
of de ontwikkeling van de speler.”

“Spelers 
beter maken”

De scouting van sc Heerenveen is dus veel 
op pad. “Op het moment dat de transfer-
markt eraan komt, ga je zien wat je kunt 
doen. Zijn er bijvoorbeeld financiële moge-
lijkheden, of moet je eerst spelers verkopen 
voordat je iets kunt doen? Scouten bestaat 
uit het krijgen van tips, het benutten van je 
netwerk, het bekijken van beelden en veel 
zelf op pad gaan.”

Naast het bekijken van de wedstrijden van 
de spelers, spreekt Hamstra namelijk ook 
zelf met iedere speler. “Daarin bespreken 
we de ambities en hoe hij naar de toekomst 
kijkt. Ik wil weten wat voor soort speler je 
in huis haalt en of het past bij het DNA van 
de club.”

Het DNA van de club is het goed scouten, 
opleiden en verder ontwikkelen van spelers. 
“We zijn een trotse club en willen spelers 
beter maken. Natuurlijk moeten ze direct 
presteren, maar ze moeten zich ook verder 
ontwikkelen om zo de volgende stappen in 
hun carrière te maken.”

De ambitie van sc Heerenveen is om het be-
ter te doen dan de mogelijkheden. Afgelo-
pen seizoen eindigde de club met de tiende 
begroting op plaats acht. “En we zaten dicht 
tegen plek zes aan. We kunnen niet concur-
reren met ploegen als PSV, Ajax, Feyenoord 
en AZ. Ook Vitesse en FC Utrecht hebben 
meer financiële mogelijkheden. Voetbal-
lend zijn we misschien minder, maar we 
hebben een ploeg met een geweldige men-
taliteit die voor elkaar wil vechten. Het is 
een selectie die voor elkaar door het vuur 
gaat,” besluit de technisch manager van 
sc Heerenveen zijn verhaal.

   Grut &
grutsk

BITGUM
Alddyk 16
9044 MN Bitgum 
058 253 15 45

HEERENVEEN
Tinweg 11-13
8445 PD Heerenveen
0513 632 121 LVS.NL/TRUCKS
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DANIEL HØEGH

De centrale verdediger Daniel Høegh kijkt terug op een fantas-
tisch debuutseizoen bij sc Heerenveen. De Deen speelde elke 

minuut in de Eredivisie en was zelfs een aantal maal aanvoerder.

O  p 14 juni 2017 presenteerde sc Hee-
renveen Daniel Høegh als nieuwe 
aanwinst. ‘Deense aanwinst verwacht 

snel draai te vinden’, stond er te lezen op 
de officiële clubwebsite. Dat het zo snel 
zou gaan, had Høegh zelf ook niet kunnen 
indenken. “Maar vanaf de eerste dag is de 
relatie tussen de club en mij goed geweest. 
sc Heerenveen is een familieclub en daar 
houd ik van.”

Ruim een jaar is de verdediger nu woon-
achtig in Heerenveen. De Scandinaviër 
voelt zich thuis in Friesland. “De cultuur en 
de mensen hier passen bij mij. Bovendien 
zitten we op vijf á zes uur rijden van huis, 
dus de familie is dichtbij. We hebben hier 
een goede basis, maar als voetballer heb je 
niet veel nodig. Het is hier rustig en dat past 
bij mijn persoonlijkheid. Bovendien, als we 
naar de drukte van de stad willen, is Gro-
ningen of Amsterdam ook dichtbij.”

Een paar dagen na zijn contractonderte-
kening bij sc Heerenveen, trouwde Høegh 
met zijn Deense vriendin Katrine Kryh. 
“Ze werkt inmiddels in Heerenveen bij een 
Bed&Breakfast en ze vindt dat heel leuk. 
Haar baas is volgens mij ook blij met haar, 
want ze krijgt steeds meer uren. We hebben 
veel met elkaar gesproken voordat ik de 
overstap maakte, want het is heel belang-
rijk dat zij het hier ook naar haar zin heeft.”

Høegh en zijn vrouw Katrine volgden af-
gelopen seizoen samen de taalcursus om 
Nederlands te leren spreken. “We wilden 
beide graag zo snel mogelijk de taal leren, 
zodat we ook verstaan waar de mensen op 
straat over praten. Dan voel ik me meer 
thuis. Bovendien vind ik het ook een stukje 
respect naar de club en de cultuur. Ik vind 
dat je je in een nieuwe omgeving moet aan-
passen.”

Binnen een jaar sprak Høegh bijna vloeiend 
Nederlands. Ook in de Friese taal heeft hij 
zich al een beetje verdiept. “Ik merkte dat 
sommige woordjes hetzelfde waren als in 
het Deens. Het Friese ‘Hoe giet it mei dy?’ 
lijkt bijvoorbeeld heel erg op het Deens. Ik 
heb ook gehoord dat Friesland en Scandi-

Geïntegreerd in Friesland

navië voorheen samen een land waren, dus 
dan is het ook niet zo gek dat de taal op el-
kaar lijkt.”

Hoewel Høegh en zijn vrouw inmiddels 
goed zijn geïntegreerd in Friesland, heeft 
de centrale verdediger vanzelfsprekend ook 
ambities. “Ik wil natuurlijk het meeste uit 
mezelf halen. Als sc Heerenveen mijn top 
is, ben ik blij, want ik hou van Heerenveen. 
Als ik na een bepaalde tijd een stap kan ma-
ken, zou dat ook mooi zijn.”

Ook op internationaal niveau hoopt de 27-ja-
rige reserve-aanvoerder zich nog een keer 
te testen. Tot dusver kwam hij een keer uit 
voor de nationale ploeg van Denemarken. 
“De bondscoach Age Hareide roept mij na-
tuurlijk alleen op als ik goed presteer, dus 
ik moet me daarop focussen. Voor nu hou ik 
me niet met de nationale ploeg bezig.”

Vorig seizoen speelde Høegh elke wedstrijd. 
Ook dit jaar is dat zijn doelstelling. “Daar-
naast hoop ik dat we met de ploeg een goed 
seizoen gaan draaien: nog beter dan vorig 
jaar. Niet alleen de play-offs halen, maar 
ook winnen. Ik vind dat het team een goede 
indruk maakt. De nieuwe jongens brengen 
energie en hebben een goede mentaliteit. 
Ze willen werken met zijn allen en dat is een 
voorwaarde voor succes.”

Door de blessure van aanvoerder Stijn 
Schaars draagt Høegh tijdens wedstrij-
den de aanvoerdersband. Dat brengt extra 
verantwoordelijkheid met zich mee. “Maar 
ik wil niet ineens heel anders doen. Ik wil 
mezelf blijven, al probeer ik wel meer een 
leider te zijn. Ik wil binnen en buiten het 
veld een persoon zijn die helpt en een goe-
de sfeer creëert. Dan hoop ik dat het een 
mooi seizoen gaat worden.” 

Daniel Høegh juicht na de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle (2-3).
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Talent Emil Frederiksen 
hoopt op minuten

EMIL FREDERIKSEN

Het was in de winter van 2016 toen de 
zestienjarige Frederiksen de over-
stap maakte van de Deense club Vi-

borg FF naar sc Heerenveen. Lang hoefde 
de talentvolle middenvelder niet na te den-
ken, toen sc Heerenveen op de deur klopte. 
“Ik wist dat het goed is voor een Scandina-
vische speler om naar deze club te komen, 
want ze zijn niet bang om jonge spelers te 
gebruiken.”

En dus liet Frederiksen in januari 2017 huis 
en haard achter om in Friesland aan een 
nieuw avontuur te beginnen. “Ik kwam hier 
alleen en in het begin was dat best moei-
lijk. In het eerste halfjaar zat ik in een gast-
gezin in Mildam. Dat was best raar, want ik 
ben een familiemens, maar het is niet jouw 
familie. Toch wen je er snel aan.”

Na een maand of drie was Frederiksen 
ook gewend in Nederland. Nog eens drie 
maanden later kreeg hij een appartement 
in het centrum van Heerenveen, waar hij 
nog altijd woont. “Dat is ideaal, want als er 
vrienden of familie overkomen heb ik altijd 
een plek voor ze en hoeven ze geen hotel 
te boeken.”

Een eigen huis heeft voordelen, maar ook 
een aantal nadelen. “Op mezelf wonen was 
wel lastig in het begin. Ik kan wel koken, 
maar niet heel goed.” Gelukkig voor de 
jonge middenvelder ontfermde een aantal 
spelers en hun families zich over de jonge 
Deen. “Viktor Banki en Jan de Boer van On-
der 19 en hun families zorgen goed voor me 
en koken soms voor me. Dat is heel mooi.”

Wat helpt bij zijn integratie in een nieuw 
land, is de overeenkomst tussen zijn vorige 

Emil Frederiksen maakte deze zomer de overstap van 
de Onder 19 naar de selectie van trainer Jan Olde Riekerink. 

De 18-jarige Deense middenvelder deed in de voorbereiding al 
geregeld mee in het eerste elftal. “Het gaat veel sneller dan ik 

had verwacht”, vertelt de rustige Scandinaviër.

woonplaats Viborg en zijn nieuwe woon-
plaats Heerenveen. “Viborg is een grotere 
stad met meer inwoners, maar het is niet 
veel groter. Het lijkt op elkaar.” Wat wel 
anders is, is de taal en de manier van spe-
len. “Als je in Denemarken op het veld in 
de problemen komt, trap je de bal gewoon 
weg. Hier probeer je altijd te voetballen. 
Deze speelstijl past veel beter bij mij.”

Na zijn komst naar sc Heerenveen kwam 
Frederiksen terecht in de Onder 17, maar 
al snel maakte hij de overstap naar Onder 
19. Na een seizoen in het hoogste jeugdelf-
tal, behoort de Deen sinds deze zomer tot 
de eerste selectie. “Het gaat veel sneller 
dan ik had verwacht. Dat ik nu bij de selec-
tie zit is mooi, maar ik wil ook laten zien dat 
ik goed genoeg ben voor dit niveau.”

Gedurende de zes weken voorbereiding 
maakte Frederiksen meerdere keren zijn 
opwachting in de vriendschappelijke wed-
strijden. Tegen Kayserispor (2-1 winst) 
speelde hij voor het eerst in het Abe Len-
stra stadion. “In het begin zijn er wel wat 
zenuwen, maar na een paar seconden gaan 
die weg en wil je alleen maar het team hel-
pen. Je wil de bal hebben en jezelf laten 
zien, door middel van het geven van een 
assist of het maken van een doelpunt.”

Een doelpunt maken zit bij het gezin Fre-
deriksen in de genen. Vader Søren scoorde 
134 doelpunten op het hoogste niveau in 
Denemarken. “Hij was echt een targetman: 
een fysieke en snelle spits. Hij had een 
neusje voor de goal. Vroeger voetbalden 
we voor en na mijn trainingen vaak samen 
in de tuin.”

De verwachtingen zijn in Denemarken dan 
ook hooggespannen voor Emil. “Omdat 
mijn vader een goede voetballer was, ver-
wachten ze dat ik dat ook ben. Ook omdat ik 
op jonge leeftijd al bij sc Heerenveen speel 
natuurlijk. Hoewel we als voetballer wel 
anders zijn, zijn we als persoon hetzelfde. 
We zijn beide kalm en en weten dat we hard 
moeten werken om beter te worden, maar 
wel altijd met een lach op ons gezicht.”

Waar Emil nog weinig bekendheid heeft in 
Denemarken, daar is vader Søren een be-
kende speler. “Ik kijk tegen hem op, want 
er zijn een hoop mensen die van hem hou-
den in ons land. Hij komt ook vaak kijken in 
Heerenveen, want hij werkt hier als scout. 
Elke wedstrijd geeft hij tips als hij vindt dat 
er iets beter moet.” 

Mede door die tips hoopt Frederiksen door 
te breken in het eerste elftal van sc Heer-
enveen. “Maar ik verwacht er nog niet heel 
erg veel van dit seizoen. Ik ben nog jong 
en kan misschien al minuten maken in het 
eerste elftal. Dat is heel erg mooi en dat is 
wat ik wil. Ik wil niet een doel zetten, maar 
het juist van dag tot dag bekijken. Het kan 
snel de goede kant op gaan, maar het kan 
ook snel de verkeerde kant op gaan. Dat 
moet je beseffen. Dus je moet kalm blijven 
en hard werken.”

“Je moet kalm blijven 
en hard werken”
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Chris de Wagt
Trainer

Appie de Jong
Materiaalman

Mark Westra
Middenvelder

Vanja Drkusic
Verdediger

Jeffrey van Uffelen
Materiaalman

Jorginho Soares
Verdediger

John Iredale
Aanvaller

Piet van Dijk
Teammanager

Ronnie Pander
Assistent-trainer

Jan Bekkema
Doelman

Julius Magnusson
Middenvelder

Jan Ras
Middenvelder

Vincent Schinkel
Fysiotherapeut

Trevor Doornbusch
Doelman

Jesse Oliekan
Aanvaller
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In de nieuwe gemeente De Fryske Marren houden we er met elkaar de vaart in. 

Ondernemers hebben in deze mooie gemeente alle ruimte en helpen elkaar waar dat 

maar kan. Moet de koers verlegd worden? Dan doen we dat samen. Want door krachten 

te bundelen, komen we verder. Meer weten? www.defryskemarren.nl

samen werken en samen vooruit

wwwwww.deefryysskemmarreenn.nnl

samen werken.
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“Voor elke speler een plan”
CHRIS DE WAGT

“Voetbal is meer dan trainen en wedstrijden spelen. Herstel 
en voeding zijn bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Wij proberen 
jonge spelers als profs te leren denken. De mindset moet goed 
zijn, ze moeten iedere dag alles willen geven om zich verder te 

ontwikkelen.”

Aan het woord is Chris de Wagt, trainer 
van Jong sc Heerenveen. De Sneker 
moet samen met zijn collega-trai-

ners de jonge talenten van de Friese club 
begeleiden bij hun laatste stap naar een 
profbestaan. Het is een moeilijke fase, ze-
ker voor de talenten die meer tijd nodig 
hebben om te rijpen. Niet iedereen slaagt 
er als Kik Pierie in om al op hele jonge leef-
tijd door te breken.

“Kijk naar Michel Vlap, Jizz Hornkamp of 
Jordy Bruijn”, legt Chris de Wagt uit. “Zij 
bewandelden een langere weg om bij het 
eerste te komen. Voor spelers van Jong 
sc Heerenveen is het soms lastig omdat ze 
tussen twee teams ‘inzitten’. Ze weten niet 

altijd of ze spelen en moeten geduld heb-
ben. Wij helpen hen en daarbij is individu-
ele begeleiding heel belangrijk. Vooral om 
te werken aan hun sterke punten, want dat 
zijn ook de kwaliteiten waardoor ze zijn
opgevallen.”

De blijvende steun, het voortdurend blijven 
schaven aan het talent, rendeert. Er zijn 
volgens Chris de Wagt genoeg voorbeelden 

van begaafde jonge voetballers die uiteinde-
lijk toch een profcarrière weten af te dwin-
gen. “Het liefst bij sc Heerenveen, maar uit-
eindelijk kunnen dat ook andere profclubs 
zijn. Wij willen alle spelers zo goed opleiden 
dat ze uiteindelijk prof worden.’”

Om dat doel te realiseren is er voor iedere 
speler naast de collectieve aanpak een indi-
vidueel plan. Zo worden bijvoorbeeld speci-
alisten ingeschakeld om jonge spelers be-
ter te maken. Chris de Wagt: “Financieel en 
qua faciliteiten kunnen we misschien niet 
altijd met andere clubs concurreren. Dat 
moeten we compenseren door bijvoorbeeld 
een uitstekend individueel plan te hebben.”

Het draait in voetbal niet alleen om tech-
nische en fysieke vaardigheden. De juiste 
mindset, de wil om te leven als een ware 
prof, is van eminent belang. Chris de Wagt: 
“In voetbal kun je onmogelijk alles plannen. 
Een blessure kan zo roet in het eten gooien. 
Daarom moet je zaken waar je wel invloed 
op hebt, zoals rust en goede voeding, voor 
elkaar hebben.”

Het juiste karakter, de wil om alles te ge-
ven, is minstens zo belangrijk als talent. 
“Dat houden we de spelers voor. Wij willen 
gedreven spelers opleiden, spelers die uit-
stralen dat ze het willen maken. Waar ze 
later ook terecht komen, aan de manier van 
voetballen moet men kunnen zien van hé, 
die komt bij sc Heerenveen vandaan.”

De Wagt werkt met een vaste groep van 
acht spelers en kan daarnaast putten uit 
de selectie van Onder 19. Tijdens de voor-
bereiding op het nieuwe seizoen trainden 
zes jonge talenten regelmatig mee met de 
A-selectie. Twee van hen, Emil Frederiksen 
en Vanja Drkusic, trainden ook na de start 
van het seizoen nog mee.

De technische staf van het eerste elftal was 
tevreden over de wijze waarop de jonge ta-
lenten zich manifesteerden. “Daar zijn we 
bij de jeugdopleiding ook enthousiast over. 
Als we ieder jaar twee talenten zoals Emil 
en Vanja af kunnen leveren, doen we het 
goed. Uiteindelijk gaat het daarom, jongens 
klaarstomen voor het eerste team.”

“Wil om te slagen 
net zo belangrijk 

als talent”

Chris de Wagt: “Zaken waar je invloed op hebt moeten goed voor elkaar zijn”
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Sinds dit seizoen is Menno van Dam 
actief als trainer bij de jeugdoplei-
ding van sc Heerenveen. De 35-jarige 

inwoner van Heerenveen staat aan het roer 
bij Onder 15 en assisteert bij Onder 19. 

Als voetballer speelde Menno van Dam 
in de jeugd van sc Heerenveen, maar tot 
een doorbraak in het eerste elftal kwam 
het niet. Naast een avontuur bij het Duit-
se Eintracht Nordhorn, kwam hij onder 
andere uit voor BV Veendam, waar hij sa-
menspeelde met Wilco Hellinga en Ronnie 
Pander. Zowel Hellinga als Pander is ook 
als trainer actief bij de jeugdopleiding van 
sc Heerenveen.

De band tussen de club en Menno van Dam 
is hecht. Als kleine jongen zat hij al op de 
tribune van het Abe Lenstra stadion. “Ik 
heb jarenlang een seizoenkaart gehad”, 
vertelt de Heerenvener. “De club spreekt 
mij aan. Mijn vader heeft hier gevoetbald, 
mijn pake was steward in het oude stadi-

Nieuweling Menno van Dam  
thuis in Heerenveen

on en mijn moeder werkt nog altijd in de 
Feansjop.” Bovendien liep Menno van Dam 
tijdens zijn trainerscursus UEFA A-jeugd 
stage bij sc Heerenveen.

En dus kent hij sc Heerenveen goed. “De 
identiteit, speelstijl en collega’s zijn niet 
nieuw. Bovendien weet ik het doel van de 
opleiding: spelers zo ontwikkelen dat ze 
uiteindelijk kunnen doorstromen naar het 
eerste elftal. Ik vind het mooi dat je de 
identiteit van de club terugziet in de manier 
van werken binnen de jeugdopleiding.”

Al 12,5 jaar is Wilco Hellinga als jeugd-
trainer actief binnen de jeugdoplei-
ding van sc Heerenveen. Na vele sei-

zoenen aan het roer bij Onder 15, heeft hij 
dit seizoen Onder 17 onder zijn hoede. “Wij 
willen de spelers als voetballer, maar ook 
als mens beter maken.” 

Af en toe hoort hij op verjaardagen men-
sen klagen over hun werk. Hellinga snapt 
daar niets van. “Sinds ik hier werk is er 
maar heel zelden een dag geweest dat ik 
met tegenzin naar het stadion reed. Ik zie 
mijn werk als een prachtige hobby, waarbij 
ik bovendien met fantastische mensen mag 
werken.”

Hellinga is enthousiast en eist het maxima-
le van zijn spelers. Hij werkt met veel pas-
sie. “Ik probeer me altijd goed in te leven 
in elk individu en daar mijn benadering op 
aan te passen. De ene speler is anders dan 
de ander en daardoor doe je steeds een an-
dere pet op. Je kunt bij geen enkele speler 
dezelfde route volgen.”

De jeugdopleiding neemt binnen sc Heer-
enveen een steeds prominentere plaats in. 

“Trainen wordt steeds specifieker”
“Elk jaar willen we een of twee spelers afle-
veren bij de eerste selectie. Dat is een flinke 
uitdaging, want we halen ze natuurlijk niet 
uit een toverstaf vandaan.” 

Toch is het voor jeugdtrainers het ultieme 
doel: spelers ontwikkelen om hen uiteinde-
lijk te zien doorbreken in het eerste elftal. 
“Maar de speler doet zelf het meest”, legt 
Hellinga uit. “Wij sturen hem een bepaalde 
richting op. Dat Kik Pierie nu acteert in het 
eerste elftal is bijzonder en geeft een heel 
goed gevoel.”

Dat gevoel wordt bij Hellinga versterkt door 
zijn persoonlijke band met de club. Als 
oud-speler heeft hij een speciale binding 
met sc Heerenveen. “Ik heb een hoop clubs 
meegemaakt in het buitenland, maar ik 
ben echt een Fries. Deze club betekent een 
hoop voor me, voor mij is hier alles begon-
nen. Ik ben dankbaar voor wat Heerenveen 
mij als speler en trainer heeft gebracht.”

Dat probeert Hellinga over te brengen naar 
de jeugdspelers. “Wij willen de spelers als 
voetballer, maar ook als mens beter ma-
ken. Dat gaat niet altijd in een rechte lijn 

De afgelopen twee seizoenen nam Menno 
van Dam een kijkje in de keuken bij een 
andere BVO. Hij was verantwoordelijk voor 
de Onder 13 en assisteerde bij de Onder 19 
van FC Groningen. “Ik heb er een mooie tijd 
gehad en mezelf kunnen ontwikkelen als 
trainer. Nu ben ik blij dat sc Heerenveen 
interesse in mij toonde en dat ik hier op 
sportief vlak een stap vooruit kan maken.

Dit seizoen zwaait Menno van Dam de scep-
ter bij sc Heerenveen Onder 15. “Ik ben een 
ambitieuze trainer die dynamisch voetbal 
met passie en strijd ambieert. Als coach 
probeer ik op de juiste momenten boven, in 
en naast de groep te staan. Ik wil het indivi-
du centraal laten staan. Ook ambieer ik de 
creativiteit van de spelers en krijgen ze van 
mij de vrijheid om eigen keuzes te maken 
of met ideeën te komen, maar ik bewaak 
de norm en de spelprincipes die we binnen 
de opleiding hanteren. Zo ontstaat in mijn 
ogen een optimale samenwerking tussen 
trainer, staf en spelers.”

omhoog: soms stokt de ontwikkeling. Daar 
leer je mee omgaan en met die tools verbe-
teren je prestaties, zowel binnen als buiten 
het veld.”

En dat is nodig, vertelt Hellinga. “Alle onze 
jeugdteams spelen op het hoogste niveau, 
maar we merken dat het niet altijd gemak-
kelijk is. Het is een prachtige uitdaging om 
ons op dat niveau met eerste- en tweede-
jaars spelers te handhaven. We hebben in 
het noorden natuurlijk een kleine visvijver 
en die wordt steeds meer bevist. Daarom is 
het knap dat we elk jaar veel talenten voort-
brengen.”

Daarbij krijgen de jeugdtrainers hulp van 
specialisten, zoals een krachttrainer, een 
loop- en coördinatortrainer en een keeper-
strainer. “Trainen wordt steeds specifieker. 
We ontwikkelen onze spelers niet alleen 
in teamverband. Soms laten we bij een 
training de linksbuiten honderd voorzet-
ten geven op de spits. Dit soort specifieke 
trainingen worden steeds belangrijker. De 
nieuwste ontwikkelingen houden we met 
onze jeugdopleiding goed in de gaten, zodat 
we daar voordeel uit kunnen halen.”

“Ik ben een trainer  
die dynamisch voetbal 

met passie en strijd 
combineert”

V.l.n.r.: Menno van Dam, Ronnie Pander, Jeffrey Mast, Wilco Hellinga, Chris de Wagt, Niek Westra en Emiel Kramer
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Sport & Bewegen

Ook jij kunt 
voetbaltrainer 
worden!

Dienstverlener Sport & Recreatie

Sport- & Bewegingsleider

Sport- & Bewegingscoördinator

•  Sport, Bewegen & Gezondheid

•  Sport- & Bewegingsagogie

•  Buurt, Onderwijs & Sport (buurtsportcoach)

•  Sportinstructie, Training & Coaching in 

 diverse sporten, waaronder voetbal.

CIOS Masterclass

www.frieslandcollege.nl/cios

Ook diverse sportcursussen voor volwassenen via CIOS Contract.

Natuurlijk vond Heimisson het moei-
lijk om op zijn zestiende zijn thuis-
land achter zich te laten. Toch heeft 

de IJslandse middenvelder zich snel aan-
gepast in Friesland. “Het weer is hier veel 
beter”, zegt hij glimlachend. “In IJsland is 
het echt koud en ligt er veel sneeuw in de 
wintermaanden. We moeten dan trainen in 
grote hallen. Hier kun je ook in de winter 
gewoon buiten trainen.”

In zijn geboorteland staat Heimisson be-
kend als een groot talent. Op zijn vijftiende 
maakte hij al zijn debuut in de hoofdmacht 
van Thór uit Akureyri, een club die uitkomt 
op het tweede niveau in IJsland. “Dat was 
heel erg mooi. Ik keek echt op tegen die 
spelers.”

In de toekomst hoopt de talentvolle mid-
denvelder ook in het eerste elftal van 
sc Heerenveen te debuteren. In de voorbe-
reiding trainde hij al mee met de selectie 
en maakte hij zijn opwachting in een aantal 
oefenwedstrijden. “Ik was heel erg blij toen 
ik vlak voor de zomervakantie hoorde dat ik 
bij het eerste elftal mocht aansluiten. Het is 
goed voor mijn ontwikkeling om met deze 
spelers te spelen.”

Nog altijd doet de defensieve middenvelder 
af en toe mee met de trainingen van het 
eerste elftal. Toch zal hij dit seizoen vooral 
minuten gaan maken bij Onder 19 en Jong 
sc Heerenveen. “Met Onder 19 moeten we 
voor de winter bij de eerste acht komen, 
zodat we op het hoogste niveau blijven. Ik 

hoop voor mezelf dat ik veel minuten kan 
maken, ook bij Jong sc Heerenveen. Daar-
naast zou het mooi zijn als ik vaker mee kan 
trainen met de selectie.”

De groei die Heimisson doormaakt, blijft 
ook in IJsland niet onopgemerkt. Nadat hij 
eerder al aanvoerder was van IJsland On-
der 17, werd hij onlangs ook opgeroepen 
voor Onder 19. “Dat is natuurlijk een eer. Ik 
ben een tijdlang niet opgeroepen, vanwe-
ge een blessure. De bondscoach belde me 
laatst en vertelde dat ik erbij zou zitten. Het 
volgende doel is Onder 21 en daarna na-
tuurlijk het nationale elftal.”

Echter, Heimisson wil zich eerst laten zien 
in Friesland. Wellicht wordt hij na Alfred 
Finnbogason de volgende succesvolle IJs-
lander in het shirt van sc Heerenveen.

Heimisson: “De club is bekend geworden in 
IJsland omdat Finnbogason hier heeft ge-
speeld. We zijn niet dezelfde type spelers, 
maar ik hoop dat ik hier net zo succesvol 
kan worden als Finnbogason.”

In de zomer van 2016 contracteerde sc Heerenveen de toen 
zestien jaar oude IJslandse jeugdinternational Birkir Heimisson. 
De nu achtt ienjarige Heimisson komt in het nieuwe seizoen uit 
voor sc Heerenveen Onder 19, maar hoopt stiekem op meer.

IJslander 
Heimisson 
hoopt op 
doorbraak
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ACHTERSTE RIJ V.L.N.R: Cain Seedorf, Rein Smit, Thijs Drenth, Jan de Boer, Birkir Heimis-
son, Hamdi Akujobi.

MIDDELSTE V.L.N.R: Max de Voogd (teammanager), Marvellous Adedeji, Guus Offerhaus, 
Bo de Bruijn, Viktor Bánki, Zan Luka Kocjancic, Stefan Westra, Elton Kusi, Vincent Schin-
kel (fysiotherapeut).

VOORSTE RIJ V.L.N.R: Thom van der Heide (sportzorgmasseur), Marcello Beuker, Arjen van 
der Heide, Joshua Adney, Chris de Wagt (trainer/coach), Ronnie Pander (assistent-trai-
ner), Eddo Nyamsangya, Nordin Tahboun, Di Livia Felida, Menno van Dam (assistent-trai-
ner).
ONTBREEKT: Roy Mulder (teammanager).

ACHTERSTE RIJ V.L.N.R: Couhaib Driouech, Chris van der Zee, Jens Klaverboer, 
Caleb Asente, Roan van der Plaat, Willard Timmerman, Sijtse Nijboer, Ties de Boer.

MIDDELSTE V.L.N.R: Mark Drent (teammanager), Sam Feringa (fysiotherapeut), Tom van 
Leeuwen, Chima Anyasi, Cris van Rijn, Jaimy Kroesen, Teun Wilke, Demo Koida, Michiel 
de Boer (teammanager) Danel Strijker.

VOORSTE RIJ V.L.N.R: Berber van den Berg (Eco-coach), Tim ten Voorde, Kay Dollenkamp, 
Orri Kjartansson, Djehnaro Nunumete, Wilco Hellinga (trainer/coach), Maksy Dziegiel, 
Melle Witteveen, Yairo Hofman, Rinor Zejnullahu, Jeffrey Mast (assistent-trainer).

Onder 19

Onder 17

sc Heerenveen
ADO Den Haag
Ajax
AZ
Feyenoord
FC Groningen
NAC

sc Heerenveen
Ajax
Excelsior
AZ
Feyenoord
FC Groningen
NEC/FC Oss

PSV
Sparta Rotterdam
FC Utrecht
NEC
Vitesse
FC Volendam
Willem II

PSV
Sparta Rotterdam
FC Twente
FC Utrecht
Vitesse
FC Volendam
PEC Zwolle

COMPETITIE: EREDIVISIE

COMPETITIE: EREDIVISIE
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ACHTERSTE RIJ V.L.N.R: Christian Sabuni, Hylke Priem, Max Faber, Darren Wevers, Gédéon 
de Groot, Bernt Klaverboer, Ties Oostra, Timo Zaal, Justin Valerius.

VOORSTE RIJ V.L.N.R: Wubbo Veldman (assistent-scheidsrechter), Nick Kuiper (assis-
tent-trainer), Matt Passaquale, Thom Faber, Kaj Schlette, Trustin van ‘t Loo, Menno van 
Dam (trainer/coach), Niklas Taravajarvi (assistent-trainer), Klaas-Jesse Valkema, Yoram 
Boerhout, Finn van den Berg, Ingmar Mulder, Elaine Tolman (verzorgster), Cor Dijkman 
(teammanager).

ONTBREEKT: Dimitris Rallis, Elmar Meijer (teammanager).

ACHTERSTE RIJ V.L.N.R: Jari Boorsma (fysiotherapeut), Jordy Miedema (assistent scheids-
rechter), Mathijs van de Beld (stagiair), Jan Veldhuizen (teammanager), Gerwin van den 
Berg (teammanager).

MIDDELSTE V.L.N.R: Jimte Scholten, Tygo Land, Xavier van Dijk, Yannick Agbagni, Mads 
Alma, Max van Kooten.

VOORSTE RIJ V.L.N.R: Ikai Muhamad, Saifdinne Cherrat, Robin Bouw, Niek Westra (trainer/
coach), Kick Eerhart, Harm Jan Smits, Frans Kallenkoot.

Onder 15

Onder 13

sc Heerenveen
Almere City FC
Alphense Boys
FC Den Bosch
NEC/FC Oss
Sparta Rotterdam
FC Twente
Willem II

sc Heerenveen
ADO Den Haag
Go Ahead Eagles
De Graafschap
FC Groningen
NAC Breda
Roda JC
Vitesse

COMPETITIE: EREDIVISIE

COMPETITIE: EREDIVISIE

De aandeelmarkten in de
komende maanden

„De finesse zit in de
scherpte van de analyse
en de focus om op het

juiste moment het onderscheid te kunnen
maken en rendement te halen. Aanvoelen
en analyseren van de markt, kennis,
ervaring en de timing op het juiste
moment je slag te slaan en toch niet zo
gretig te worden dat je alsnog verliest.
Iedere dag inschatten waar de balans ligt,
nuchter blijven als emoties oplopen en de
druk toeneemt. Pieken op het goede
moment en blijven volhouden.” 
„Beleggers lijken de laatste jaren gewend
te zijn aan hoge rendementen. Over de
lange termijn gemeten weten we dat de
beurs goed rendeert, het betekent echter
niet dat je ieder jaar automatisch tien
procent plust. Realisme kan geen kwaad
in een tijd dat de wereld van nu moet
dealen met Trump, Erdogan,
handelsoorlogen, Brexit, oplopende
rentes, loonstijgingen en door emotie
gedreven hypes. Vijf procent kan ook
goed zijn.”

In de ruim tien jaar van z’n bestaan is
Wierda en Partners Vermogensbeheer
met kantoren in Assen en Laren stevig
gegroeid. Een beleggingsbedrijf pur sang
met een team van inmiddels tien
specialisten nadat Willem van den Bos
van Rabobank overkwam. „Klanten
ontzorgen door rendement en
transparantie en gestaag blijven groeien
door het overzicht te bewaren”, vat Edwin
Wierda de oplopende koers van z’n
bedrijf samen. 

Obligaties of opties
Waar hou je aan vast met die onrust in de
wereld? „Allereerst geloof ik in
economische gegevens zoals
balanswaarde, lange termijn,
bedrijfsanalyse en gezond verstand, dat
is de basis van ons denken en handelen.
De beurs is iets anders dan de reële

economie, je moet met enige afstand
blijven kijken naar wat er werkelijk
gebeurt en tegelijk moet je weten waar in
de hypes en de emotie de kansen liggen
op rendement voor je klant. Een mooi
voorbeeld daarvan vind ik ING, dat dit
jaar twintig procent van z’n waarde
heeft verloren. Ondertussen komt
de bancaire sector in ons land weer
op z’n pootjes terecht na jaren van
kostenbesparingen en aangepaste
bedrijfsmodellen en geholpen door
oplopende rente en inflatie in zowel
de VS als Europa. Dit biedt juist
kansen voor financials als ING.”
„Wij zijn voorzichtig met obligaties,
omdat je daarop veel kunt verliezen
en weinig kunt winnen. We
schrijven juist vanuit gezonde
spreiding wel opties, wat anderen dat tot
mijn verrassing nauwelijks doen. De
cruciale vragen van nu, zijn de vraag of
de wereldwijde groei van 3,9 % die het
IMF voorspelt voor volgend jaar de
verwachte rentestijging kan hebben en of
het vertrouwen van consumenten en
bedrijven en dus ook van beleggers,
aangetast wordt Trump en z’n
handelsoorlogen?”

Trump en Erdogan begrijpen het niet
Om daar grip op te krijgen; hoe zie jij
het? „Tot nu toe wordt dat vertrouwen
niet aangetast, maar hoe lang blijft dat
zo? Ik hou er rekening mee dat de rente
verder stijgt, want het zit er al even aan te
komen en het zal doorzetten. Trump

blijft een onruststoker, net als Erdogan,
ze begrijpen allebei niets van economie
en economische wetten. China en de VS
botsen en het is heel lastig in te schatten
wat dat uiteindelijk betekent. De dollar
stijgt, de inflatie zal toenemen en

emerging markets zijn door de
combinatie van stijgende renteschulden
en de oplopende dollarkoers heel
kwetsbaar. Dat geeft ook weer kansen
voor andere Aziatische landen, die
kunnen profiteren van de oorlog tussen
Trump en China, bijvoorbeeld door
bedrijven die verhuizen naar Vietnam
omdat ze van daaruit wel mogen
exporteren naar de VS. Even terug naar
die 3,9 procent groei van het IMF: dat
cijfer kan alleen gehaald worden,
schrijven ze zelf ook, als er balans komt
op al die andere terreinen. Door de brede
loonstijging en inflatie zullen trouwens
arbeidsintensieve bedrijven zoals
bouwondernemingen, onder druk komen
te staan, omdat naast stijgende

loonkosten de materiaalkosten ook al
scherp zijn gestegen door de groeiende
economie. Het betekent dat wij scherp
moeten blijven kijken naar de kansen die
er zijn, om rendement te kunnen halen.”
En de Brexit? „Ik hou er ook nog steeds
rekening mee, dat er mogelijk geen
Brexit komt.”

Na klappen komen kansen
Risico spreiden dus. Waar verwacht jij
rendement? „In algemene zin zit dat meer
dan in het afgelopen half jaar bij
individuele bedrijven, niet bij hele
bedrijfstakken of in regio’s. Het mooie
voor ons is dat banken niet meer zoals
voorheen alle bedrijven volgen in hun
ontwikkeling. Voor specialisten zoals wij
biedt de analyse van een breed scala
bedrijven die minder in de spotlights
staan juist kansen. Ik noemde daarnaast
niet voor niets ING, het is een van die
bedrijven die harde klappen heeft gehad
onder andere door haar belangen in
Turkije en nu zal profiteren van wat
elders in de markt gebeurt door toename
van de inflatie. Ik zie ook goede kansen
voor Nokia dat aan een indrukwekkende

inhaalslag bezig is, goed investeert
in 5G en profiteert van de druk door
Trump en van Brussel op dominante
techbedrijven. Deze, veelal
Amerikaanse, aandelen zijn sowieso
wat duurder geprijsd door de groei
die ze doormaakten. Het gaat erom
om in de klantportefeuilles een
evenwicht te creëren van groeiers en
achtergebleven aandelen. Dus
verschillende sectoren en regio’s. Dat
is de essentie van spreiding. Al heeft
spreiding natuurlijk wel een

figuurlijke grens. Wij zullen nooit
beleggen zoals veel beleggingsfondsen
doen. Teveel spreiding zorgt voor minder
focus en meer risico. En dat is juist wat
we niet willen.“

„Het gaat goed met Wierda omdat we
risico’s beoordelen en kansen analyseren
zodat we voor onze klanten rendement
kunnen halen. Het er om altijd ons doel
voor ogen te houden, onze klant
ontzorgen door beheerst resultaat te
behalen.” 

“Realisme kan geen kwaad in een
tijd dat de wereld van nu moet
dealen met Trump, Erdogan,
handelsoorlogen, Brexit, oplopende
rentes, loonstijgingen en door
emotie gedreven hypes“

„Juist in deze tijd is het een kwestie van keuzes maken tussen rendement en risico.” Het

tekent de ervaren vermogensbeheerder die het belang van z’n klant nooit uit het oog

verliest. Het gaat goed met Wierda en Partners Vermogensbeheer. Edwin Wierda geeft z’n

visie op realisme en rendement voor de laatste maanden van dit jaar.  

Edwin Wierda | Wierda en Partners Vermogensbeheer 

Willem van den Bos, Vermogensbeheerder

ADVERTORIAL
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ACHTERSTE RIJ V.L.N.R: Levy Egbebot, Kobus Bruinsma, Jamari Carillo de la Jara, Vincent 
Hut, Koen Hettema, Hidde Hellinga.

VOORSTE RIJ V.L.N.R: Kirayno Schaken, Efran Huliselan, Splinter Klinkhamer, Peter 
Hoogerwerf (stagiair), Jeffrey Mast (trainer/coach), Wilt de Jong, Hugo Tiemessen, 
Hidde Dragstra.

ACHTERSTE RIJ V.L.N.R: Ruben Veer, Liyon Roddenhof, Benjamin Casparij, Tijn van Vliet, 
Amar Bakatti, Levi Mijnheer.

VOORSTE RIJ V.L.N.R: Johan Akkerman (teammanager), Jesse Doetjes, Kai Jansen, Julian 
Nicolai, Emiel Kramer (trainer/coach), Tjalling van Keimpema, Jesse Hellinga, Noah Vis-
been, Alverio Wassenaar, Maurits Venina (stagiair).

Onder 11

Onder 12

sc Heerenveen
Be Quick Dokkum
LAC Frisia
FVC
VV Heerenveen
Zeerobben

sc Heerenveen
Alcides
SC Bolsward
Flevo Boys
VV Heerenveen
LSC 1890
d’Olde Veste
Urk

COMPETITIE 
EERSTE KLASSE

COMPETITIE 
EERSTE KLASSE
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HET STARTPUNT: 
JOUW FLEXPLEK 
NAAR SUCCES!

HET STARTPUNT: 
JOUW WERKPLEK 
NAAR SUCCES!

Op vind je veel informatie. 
Als je nog vragen hebt dan horen we dat natuurlijk graag! 
Neem contact op voor een informerend en vrijblijvend  
gesprek: dan komen we er wel uit!

nnffoorrmmaattiiee.. 
lliijjkk graag!! 



Speuren naar talent
sc Heerenveen speurt zowel nationaal als internationaal naar  

talent. Tientallen vrijwilligers helpen de professionele organisatie in 
hun zoektocht naar versterkingen. Hoofd-scouting Karel Brandsma 

is de coördinator van  dit zoekproces. 

KAREL BRANDSMA

Afgelopen zomer moest sc Heerenveen 
door het vertrek van de Iraanse aanvaller 
Reza Ghoochannejhad op zoek naar een 
spits. “We hebben op basis van scoutings-
rapporten een lijstje met vijf opties samen-
gesteld. Deze spitsen zijn mede aan de 
hand van data-analyse met elkaar vergele-
ken. Uiteindelijk heeft de club ervoor geko-
zen om Sam Lammers vast te leggen.”

Paps
Dragi ‘Paps’ Putevski is al 21 jaar actief als 
scout bij sc Heerenveen. De geboren Mace-
doniër is voor de club vooral in de Balkan-
landen op zoek naar versterkingen. “Daar 
bezoek ik veel toernooien en academies”, 
legt hij uit. De eerste speler die Dragi Pute-
vski naar Friesland haalde, was in 1998 de 
Bulgaar Ivan Cvetkov.

Na Cvetkov bracht de scout nog vele spelers 
vanuit de Balkanregio naar sc Heerenveen, 
waaronder Mile Krstev, Danijel Pranjic, Fi-
lip Djuricic, Miralem Sulejmani en Nemanja 
Mihajlović. “Maar we scouten als een groep. 
We beslissen altijd samen over een speler.” 
Het mooiste aan sc Heerenveen vindt Dra-
gi Putevski dat het een familieclub is. “Dat 
was het toen ik hier kwam en dat is het nog 
steeds. Iedereen helpt elkaar.”

Peter Maas
Peter Maas speurt sinds vier jaar de Neder-
landse en Europese voetbalden af naar ta-
lent voor sc Heerenveen. Kenmerkend voor 
de Friese club is volgens Peter Maas dat het 
relatief kleine scoutingapparaat een groot 
netwerk heeft weten op te bouwen.

Bij het scouten wordt gekeken naar directe 
versterkingen of aanvullingen voor de se-
lectie, maar ook toekomstgericht. “Spelers 
met potentie met doorverkoopkansen”, al-
dus Peter Maas.

Recente successen zijn volgens Maas het 
aantrekken van Stijn Schaars en Denzel 
Dumfries. ‘“Stijn Schaars was een directe 
versterking, een leider die andere spelers 
beter kan maken. Denzel hebben we inten-
sief gevolgd en bleek een klapper met zijn 
snelle en mooie transfer naar PSV.”

De scouting van sc Heerenveen in de 
onderbouw is vooral regionaal ge-
oriënteerd. “We kijken in het noor-

den van het land met twintig mensen naar 
jeugdspelers tot en met vijftien jaar”, ver-
telt Karel Brandsma. “Bij de bovenbouw zijn 
acht scouts actief. Zij zoeken landelijk naar 
interessante voetballers in de leeftijd tot en 
met negentien jaar.”

Op dit moment heeft sc Heerenveen drie 
scouts in vaste dienst. Dragi ‘Paps’ Putev-
ski, Peter Maas en Karel Brandsma staan 
fulltime onder contract. “Onze vaste zoek-
gebieden zijn Scandinavië, het Balkange-
bied en België. Daar kennen we bijna alle 
spelers. Bovendien hebben we een aantal 
tipgevers en krijgen we veel telefoontjes 
en mailtjes van agenten die hun spelers 
aanbieden. Per jaar zijn dat er maar liefst 
vierduizend.”

Voor het filteren van deze tips maakt sc 
Heerenveen sinds kort gebruik van SciS-
ports. “Zij beschikken over een databa-
se met daarin info over ongeveer 250.000 
voetballers.” Na deze voorselectie worden 
er videobeelden van een speler bekeken en 
vervolgens wedstrijden bezocht. “Dat laat-
ste is het meest wezenlijke onderdeel, want 
dan krijg je een zo compleet mogelijk beeld 
van een speler”

Het kunnen beoordelen of een speler de 
kwaliteiten of de potentie heeft om een 
goede speler te worden voor sc Heeren-
veen, noemt Karel Brandsma iets ongrijp-
baars. “Het scouten is een combinatie van 
ervaring en fingerspitzengefühl. Het is net 
als verliefdheid, soms is het ongrijpbaar te 
benoemen waarom je met de ene speler 
wel iets hebt en met de andere speler niet.” 
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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 

Met de bussen van VDL Bus & Coach krijgt u waar voor uw geld. Functionaliteit en 
rentabiliteit zorgen voor een optimale ‘Profit of Ownership’. Nieuwe ontwikkelingen 
leiden tot oplossingen voor zero emissie openbaar vervoer. Veiligheid, comfort en 
betrouwbaarheid zorgen voor rijplezier en toveren een glimlach op het gezicht van uw 
reizigers. Met ons bent u goed onderweg, altijd. Ervaar het verschil op vdlbuscoach.com

MOVE. TOGETHER.



DAAG JIJ ONS UIT?  
WIJ GAAN DE UITDAGING GRAAG AAN!

Geïntegreerde oplossingen

Ben jij op zoek naar een uitdagende job? Neem een kijkje op onze website voor onze 
vacatures.
www.stanleysecurity.nl - info.securitynl@sbdinc.com - 088 - 050 6600

Toegangscontrole

Inbraaksignalering

Video-observatie

Brandbeveiliging

Alarmcentrale
Beveiliging 37
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Stichtingsbestuur
Cees Roozemond (Voorzitter)
Hein Huisman
Rico Jalink
Tiemen Korvemaker
Edward Jousma
Peter Bazuijnen

Raad van Commissarissen
Jorrit Jorritsma
Gerard Kremer
Hans Westerhof

Management
Algemeen directeur   Luuc Eisenga
Commercieel directeur   Hylke van der Veen
Financieel manager   Danny Steenstra
Technisch manager   Gerry Hamstra

VOETBAL
Technische staf
Hoofdtrainer        Jan Olde Riekerink
Assistent-trainer        Johnny Jansen 
Assistent-trainer           Michel Jansen
Keeperstrainer        Raymond Vissers
Hoofd jeugdopleiding     Jeffrey Talan
Trainer beloften          Chris de Wagt
Trainer onder 19       Chris de Wagt
Assistent-trainer O19   Ronnie Pander
Trainer onder 17       Wilco Hellinga 
Trainer onder 15       Menno van Dam
Trainer onder 13       Niek Westra
Trainer onder 12    Emiel Kramer
Trainer onder 11        Jeffrey Mast
Keeperstrainer junioren   Wim Reckers
Video-analist junioren   Henk Jan Feith
Performance manager    Terry Peters
Krachttrainer     Steven Edelenbos
ECO-trainer         Tjalling van den Berg
ECO-trainer       Berber van den Berg

Medische staf
Sportarts                   Ron du Bois
Hoofd fysiotherapie       Erik ten Voorde
Fysiotherapeut     Jeroen Smit
Fysiotherapeut      Vincent Schinkel
Manueel therapeute      Wietske van der Valk - Westera
Sportzorgmasseur       Thom van der Heide

Voetbalzaken
Teammanager eerste elftal                   Herman van Dijk
Coördinator jeugdopleiding           Eric Boersma
Management assistente voetbalzaken    Rinske Moedt
Materiaalman eerste elftal   Catrinus Stoker 
Materiaalman eerste elftal   Hans Moesman 
Medewerker kleding en attributen   Renske Zwart
Medewerker kleding en attributen   Elisabeth Anema
Medewerker kleding en attributen   Liesbeth Visser

Scouting
Hoofd scouting                      Karel Brandsma
Scout internationaal    Peter Maas
Scout internationaal    Dragi Putevski

LUUC EISENGA
Algemeen directeur

HYLKE VAN DER VEEN
Commercieel directeur

DANNY STEENSTRA
Financieel manager

GERRY HAMSTRA
Technisch manager



Achterste rij v.l.n.r. 
Hans Moesman (materiaalman), Catrinus 
Stoker (materiaalman), Piet van Dijk (ma-
teriaalman), Jordy Bruijn, Doke Schmidt, 
Nicolai Naess, Jizz Hornkamp, Emil Fre-
deriksen, Marco Rojas, Wietske van der 
Valk-Westera (manueel- en fysiothera-
peut), Emiel Kramer (video-analist).

Middelste rij v.l.n.r. 
Herman van Dijk (teammanager), Erik 
ten Voorde (fysiotherapeut), Lucas 
Woudenberg, Pelle van Amersfoort, 
Henk Veerman (vertrokken), Trevor 
Doornbusch, Warner Hahn, Jan Bek-
kema, Daniel Høegh, Dave Bulthuis, 
Michel Vlap, Thom van der Heide 
(sportzorgmasseur), Jeroen Smit (fy-
siotherapeut).

Voorste rij v.l.n.r.: 
Terry Peters (performance manager), 
Sherel Floranus, Yuki Kobayashi, Kik Pie-
rie, Morten Thorsby, Michel Jansen (assis-
tent-trainer), Jan Olde Riekerink (trainer/
coach), Johnny Jansen (assistent-trainer), 
Raymond Vissers (keeperstrainer), Sam 
Lammers, Arber Zeneli, Stijn Schaars, Ne-
manja Mihajlovic, Steven Edelenbos (loop- 
en conditietrainer).

sc Heerenveen
Seizoen 2018-2019

ÉÉN MET HEERENVEEN



Programma

� www.sc-heerenveen.nl

Eredivisie

AUGUSTUS

vrijdag 10 PEC Zwolle sc Heerenveen 2 - 3

zondag 19 sc Heerenveen Vitesse 1 - 1

zondag 26 sc Heerenveen Feyenoord 3 - 5

SEPTEMBER

zaterdag 1 VVV-Venlo sc Heerenveen 1 -1

zondag 16 sc Heerenveen Heracles Almelo 14.30 uur

zaterdag 22 Excelsior sc Heerenveen 19.45 uur

zaterdag 29 sc Heerenveen ADO Den Haag 18.30 uur

OKTOBER

zaterdag 6 De Graafschap sc Heerenveen 20.45 uur

zaterdag 20 sc Heerenveen Ajax 20.45 uur

zondag 28 AZ sc Heerenveen 16.45 uur

NOVEMBER

zondag 4 sc Heerenveen FC Emmen 12.15 uur

zondag 11 FC Groningen sc Heerenveen 12.15 uur

zaterdag 24 PSV sc Heerenveen 18.30 uur

DECEMBER

zaterdag 1 sc Heerenveen Fortuna Sittard 20.45 uur

zaterdag 8 Willem II sc Heerenveen 18.30 uur

zondag 16 sc Heerenveen FC Utrecht 12.15 uur

zaterdag 22 NAC Breda sc Heerenveen 19.45 uur

JANUARI

zondag 20 Ajax sc Heerenveen 16.45 uur

vrijdag 25 sc Heerenveen AZ 20.00 uur

FEBRUARI

zaterdag 2 Vitesse sc Heerenveen 18.30 uur

zaterdag 9 sc Heerenveen PEC Zwolle 18.30 uur

zaterdag 16 sc Heerenveen PSV 19.45 uur

zaterdag 23 Fortuna Sittard sc Heerenveen 19.45 uur

MAART

zaterdag 2 sc Heerenveen Willem II 19.45 uur

zaterdag 9 ADO Den Haag sc Heerenveen 19.45 uur

zaterdag 16 sc Heerenveen De Graafschap 18.30 uur

zaterdag 30 sc Heerenveen Excelsior 20.45 uur

APRIL

donderdag 4 Feyenoord sc Heerenveen 20.45 uur

zondag 7 FC Emmen sc Heerenveen 12.15 uur

zondag 14 sc Heerenveen FC Groningen 14.30 uur

vrijdag 19 Heracles Almelo sc Heerenveen 20.00 uur

dinsdag 23 sc Heerenveen VVV-Venlo 19.45 uur

zondag 28 FC Utrecht sc Heerenveen 14.30 uur

MEI

zondag 12 sc Heerenveen NAC Breda 14.30 uur

Play-Offs Europees ticket

MEI

woensdag 15 1/2 finale

zaterdag 18 Return 1/2 finale

woensdag 22 Finale 

zaterdag 25 Return finale

      KNVB Beker

SEPTEMBER

26 sept.
1e ronde 
vv Katwijk - sc Heerenveen

OKTOBER / NOVEMBER

di/wo/do
30/31/1

2e ronde

DECEMBER

di/wo/do
18/19/20

3e ronde

JANUARI

di/wo/do
22/23/24

kwartfinales

FEBRUARI

di/wo/do
26/27/28

halve finales

MEI

zondag
5

Finale

      KNVB Beker

 www.sc-heerenveen.nl www.sc-heerenveen.nl

zaterdag

MAART

zaterdag

zaterdag

zaterdag

zaterdag

APRIL

donderdag

zondag

zondag

vrijdag 

dinsdag

zondag 

MEI

zondag

zaterdag 25 Return finale

Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl of bel op 0566-631294

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn

Wonen                Zorghotel                Dagverzorging                Maaltijdvoorziening

“Ouder worden hoeft geen zorg te zijn” 

SPECIALISTEN IN KOFFIE, THEE EN APPARATUUR

 

 

Deze mannen willen hun jaren-
lange ervaring en expertise 
aanwenden om jonge en 
talentvolle ondernemers uit 
het midden- en kleinbedrijf te 
helpen bij het maken van 
lastige keuzes en besluiten. 

De behoefte is er, weet Sjoerd 
Feenstra. ‘Ik doe dit werk al 
geruime tijd.’ De ondersteuning is 
op tal van zaken van toepassing; 
van opvolgingskwesties, bedrijfs-
overname of verkoop, uitbreiding 
tot netelige familiekwesties. 

‘De vakkennis, de verticale 
kwaliteit, is wel aanwezig, wat 
wij toevoegen is verbreding, de 
zogenaamde horizontale kwaliteit. 

Het ondernemerschap kent een 
breed spectrum, jonge directeur-
grootaandeelhouders beschikken 
vaak nog niet over alle benodigde 
kennis en ervaring,’ aldus Feenstra.

DGA Raadgevers wil deze groep 
bij de hand nemen en helpen. 
‘Het is fi jn als je met een onaf-
hankelijk persoon, iemand van 
buiten het bedrijf, kunt sparren. 
Vanwege de kennis, maar ook 
omdat je als directeur-eigenaar 
te betrokken kan zijn. Dan is het 
te goed om te klankborden met 
iemand die de situatie neutraal en 
van een afstand bekijkt’, vertelt 
Egbert van Hes.

DGA Raadgevers staan de DGA 
graag bij in het runnen van zijn of 
haar bedrijf. Bewust wordt meestal 
niet gekozen voor een constructie 
met een raad van commissarissen 
vanwege de formele vereisten 
en de daarmee gepaard gaande 

hogere kosten. DGA Raadgevers 
stellen daarom vaak één of twee 
DGA adviseurs ter beschikking, 
bijvoorbeeld in een raad van 
advies (RvA).

‘De stap naar een raad van 
commissarissen wordt vaak te 
groot geacht,’ legt Sjoerd Feenstra 
uit. ‘Die is ook te groot. Als je het 
over familiebedrijven hebt met een 
omzet van rond de 10 tot 20 miljoen 
euro, die hebben niet een forse 
RvC nodig. In die situaties kun je 
volstaan met een raad van advies 
van twee personen.’ 

Voor meer informatie: 
www.dgaraadgevers.nl

‘MET ERVARING EN KENNIS JONGE ONDERNEMERS HELPEN’

Sjoerd Feenstra richtte vorig jaar met Ebert van Hes, 
Jelle Boorsma en Jaap Meijer DGA Raadgevers op,
een bedrijf dat zich richt op advisering van directeur-
grootaandeelhouders (DGA). Ze zijn gepokt en 
gemazeld in het bedrijfsleven.

Postbus 352 | 8440 AJ Heerenveen
T +31 513 - 61 09 40

E info@dgaraadgevers.nl

DGA_185x135mm_3.indd   1 05-09-18   21:55
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Clubliefde bindende 
factor Vriendenbox 

In zakenloge 23 van het Abe Lenstra stadion draait het niet zoals 
men zou verwachten om relatiebeheer en nieuwe deals sluiten. 

In de Vriendenbox staan de liefde voor sc Heerenveen, voetbal en 
gezelligheid gebroederlijk met stip op nummer één. 

Z o’n drie kwartier voor de aftrap van 
het eerste thuisduel van het seizoen 
tegen Vitesse druppelt de Vrienden-

box gestaag vol. De sfeer is losjes, bijna 
familiair. Handen worden geschud, zoenen 
en schouderklappen uitgedeeld. De lach 
heerst bij het weerzien na een voetballoze 
zomerstop. Iedereen heeft zichtbaar zin in 
het nieuwe voetbaljaar.

Robert van der Werf, de initiator van de 
Vriendenbox, bekijkt het tafereel goedkeu-
rend. Dit is wat de 54-jarige Heerenveense 
ondernemer twee jaar geleden voor ogen 
had toen hij het voortouw nam om met een 
select gezelschap trouwe Feanfans een za-
kenloge af te huren.

De leden van de Vriendenbox zijn allen ja-
renlange trouwe Feanfans. Gezamenlijk 
heeft het gezelschap duizenden wedstrij-
den van sc Heerenveen bezocht. De gedeel-
de historie vormt het grondvest voor de hui-
dige Vriendenbox. Een zekere hang naar het 
verleden is zeker aanwezig, erkent Robert 
van der Werf.

‘Niet dat vroeger alles beter was, maar 
mede door alle perikelen van de afgelopen 
periode, waren de sfeer en gezelligheid in 
de OSSH-ruimten tanende. Juist die gezel-
lige, informele sfeer misten we en wilden 
we opnieuw creëren in de Vriendenbox. Dat 
is gelukt, we noemen de box ook wel de mi-
ni-OSSH.’ vertelt Robert van der Werf.

Jan Steenwijk, van Steenwijk Schoenen, is 
al 30 jaar aan sc Heerenveen verbonden. 
Hij roemt de sfeer in de Vriendenbox. ‘De 
naam zegt het al, we zijn vrienden en hou-
den van Heerenveen. Ik vind de gezelligheid 
ook erg belangrijk, want om eerlijk te zijn 
ben ik geen kritische fan. (Lachend) Ik heb 
zelf nooit gevoetbald en dus geen recht van 
spreken.’

Een groot aantal vrouwen maakt deel uit 
van de entourage van de Vriendenbox. De 
aanwezigheid van de dames verklaart vol-
gens Robert van der Werf gedeeltelijk het 
succes. ‘Vrouwen, maar ook kinderen die 
meekomen, zorgen voor een andere, meer 

“Ook na een nederlaag 
kan het heel laat en 

gezellig worden”

familiare beleving. Zaken worden hier niet 
gedaan, het mag wel, maar in de praktijk 
gebeurt het niet.’

In de Vriendenbox treffen de leden louter 
vertrouwde gezichten. Van een zoete inval 
is geen sprake. Bewust, aldus Robert van 
der Werf. ‘Niemand komt ongevraagd bin-
nen, daarmee zou je aan de opzet tornen. 
We hebben een groeps-app. Als iemand 
niet kan, laat hij dat weten en worden de 
kaarten onderling geruild. We lossen het 
intern op.’ 

Siep van der Valk van Alsi Beheer uit Jou-
re, is sinds een jaar lid van de Vrienden-
box. ‘Robert nodigde me vorig jaar uit. Mijn 
vrouw was na een eerste bezoek een beetje 
sceptisch, maar na een tweede bezoek was 
ze helemaal om. ‘Siep, dit doen we’, zei ze. 
Ik kende veel mensen al en we voelen ons 
helemaal thuis.’

De sfeer is altijd goed in de Vriendenbox. V.l.n.r.:  Yme Kuiper, Siep van der Valk, Frits Wilbrink, Ben Eggengoor, Robert van der Werf, Anne de Leeuw, Jan Steenwijk. 

De Jouster komt al ruim twintig jaar bij 
sc Heerenveen. ‘Ik zat altijd het liefst ge-
woon op de tribune. Toen het staanvak 
kwam moest ik gedwongen verhuizen. Ik 
miste de groep om me heen. Als je tien jaar 
met mensen in een vak hebt gezeten, bouw 
je een band op. Die saamhorigheid vind ik 
hier terug. Als iemand mist, valt het ieder-
een meteen op.’

Yme Kuiper van Yme Kuiper BV uit Heer-
enveen roemt net als Siep van der Valk de 
sfeer. ‘Dat komt omdat we allemaal fan zijn 
en liefhebber van voetbal. En we laten ons 
humeur niet verpesten door een mindere 
wedstrijd. Ook na een nederlaag kan het 
heel laat worden, het resultaat heeft geen 
invloed op de derde helft. Het blijft altijd 
gezellig.’ 

De liefde voor sc Heerenveen van de leden 
van de Vriendenbox is te groot om door 
mindere prestaties of veranderend umfeld 
van de club te laten beïnvloeden. Robert 
van der Werf: ‘Mijn vader zat vroeger in het 
bestuur van Heerenveen en ik verkocht als 
klein jongetje al programmaboekjes. De 
band gaat ver terug.’

‘Ik ben al 27 jaar, de helft van mijn leven, 
lid van de OSSH,’ vervolgt Robert van der 
Werf. De liefde zit diep. Hij wijst op zijn 
hartstreek. ‘Heerenveen, dat zit hier en dat 
gevoel gaat ook nooit weer voorbij.’ 

De directeur van de Rotero Groep stak zijn 
nek uit door medegarant te staan voor de 
ledenwerving. Hij slaagde in zijn opzet. 
Hoewel afgelopen zomer drie onderne-
mers om verschillende redenen afhaakten, 
is de bezettingsgraad goed. Robert van 
der Werf maakt zich geen zorgen, hij heeft 
nieuwe kandidaten op het oog.

Bovendien hoeven niet alle beschikbare 39 
stoelen bezet te zijn. Robert van der Werf. 
‘We willen een beetje flexibel blijven. Als de 
topclubs op bezoek komen, of bijvoorbeeld 
de Noordelijke derby op het programma 
staat, is er altijd behoefte aan extra kaar-
ten. Op die manier kunnen we aan de vraag 
voldoen.’

“Zaken worden hier 
niet gedaan, het is niet 
verboden, maar in de 

praktijk gebeurt
het amper”
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Bij thuiswedstrijden van sc Heerenveen 
begint het te borrelen in Winsum en 
Dronrijp. Er volgt dan een ware exo-

dus naar het Abe Lenstra stadion. Hoofdrol-
speler? De familie Tolsma. Met gemiddeld 
tien personen zijn de Tolsma’s bij thuisdu-
els op de tribune te vinden. 

Hoewel de dorpen Winsum en Dronrijp he-
melsbreed slechts een paar kilometer van 
Leeuwarden liggen verwijderd, is de voor-
keur van de familie Tolsma altijd uitgegaan 
naar sc Heerenveen. “Het is een gemoe-
delijke familieclub’’, vertelt Siebe Tolsma. 
“Dat spreekt ons heel erg aan. We zijn met 
de club opgegroeid.”

Siebe is samen met broer Evert de aan-
stichter van het sc Heerenveen-virus. “Wij 
zijn er altijd en slaan nooit een wedstrijd 
over”, vertelt Evert, die in het oude stadion 
al supporter was van sc Heerenveen. “En 
we zijn bloedfanatiek. Roppe, raze en na-
tuurlijk soms zeuren op de scheidsrechter, 
dat hoort er ook bij.”

Met zeven seizoenkaarten is de familie goed 
vertegenwoordigd in vak 10. “We zitten met 
zijn vijven naast elkaar en twee zitten een 
paar stoelen verderop”, legt Evert uit. Vaak 
worden er nog losse kaarten bijgekocht. 
“Het is iedere thuiswedstrijd een gevecht 

sc Heerenveen als
familie-uitje

wie er mee mag”, vertelt Evert, die gere-
geld vrienden van de familie ziet aansluiten 
bij het gezelschap.

De broers Evert en Siebe zijn altijd van de 
partij, maar ook hun kinderen (en partners) 
willen geen wedstrijd missen. “Voor ons is 
het echt een familie-uitje. Als er een keer 
iemand ontbreekt, dan merken we dat me-
teen. Jong en oud, man en vrouw: iedereen 
gaat met ons mee. De dames zijn net zo fa-
natiek als de heren.”

Siebe is samen met zijn vrouw Jetske ei-
genaar van een supermarkt in Winsum. 
Op zaterdagavond sluit deze om acht uur 
en wordt er gewerkt tot een uur of negen. 
“Maar als Heerenveen speelt, ben ik eerder 
vertrokken”, vertelt Siebe. “Datzelfde geldt 
voor de zondagmiddag en doordeweekse 
dagen. Het voetbal komt op een.” 

Broer Evert onderstreept Siebe zijn ver-
haal. “Als er tijdens een thuiswedstrijd een 
verjaardag of een feestje is in de familie of 
vriendenkring, dan weten ze dat wij er niet 
zijn, of dat we later komen. Dat is algemeen 
geaccepteerd; iedereen weet inmiddels dat 
wij dan naar het Abe Lenstra stadion gaan. “

Niet alleen tijdens de wedstrijden is de fa-
milie Tolsma fanatiek, ook daarbuiten vol-

gen ze alles van hun favoriete club. “In onze 
familie-app is Heerenveen bijna dagelijkse 
kost. Vooral natuurlijk als er iets speelt; de 
laatste geruchten over transfers worden 
meteen gedeeld.”

Het fanatisme is opvallend, want de ouders 
van Evert en Siebe waren geen fanatieke 
voetbalsupporters. “Ze waren sportliefheb-
bers en dat zit er bij ons ook in. Naast voet-
bal, houden we van kaatsen en schaatsen.” 

De familie Tolsma komt voor het voetbal 
naar het Abe Lenstra stadion, maar de der-
de helft is ook belangrijk. Na afloop wordt 
een bezoekje gebracht aan Feanplaza, 
waar ze een vaste plek hebben. Daar wordt 
de persconferentie gevolgd en de wedstrijd 
nabesproken. “We zijn daar minimaal een 
uur, maar meestal langer”, grijnst Evert. 
“We houden van gezelligheid en een biertje 
op zijn tijd. Omdat de kinderen ook mee-
gaan, zorgen zij voor de taxirit naar huis.”

Slechts een keer miste de familie vorig 
seizoen een thuisduel. “Wij zijn er altijd en 
hebben geen moment getwijfeld om onze 
seizoenkaarten te verlengen. Zolang we het 
gezellig vinden en mooi voetbal zien, blij-
ven we komen. Een aantal hebben weinig 
met voetbal gaan vooral mee omdat het zo  
gezellig is.”

FAMILIE TOLSMA
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Hé Mika, het is hier geen Hollywood, 
simpel spelen.” Mika Väyrynen her-
innert het zich nog als de dag van 

gisteren. “Foppe heeft het vaak geroepen.” 
Terechte kritiek van de trainer, want zijn 
spel was doorspekt met Spielerei. “Maar 
daar draait het niet om in profvoetbal. Je 
moet het simpel houden, de tegenstander 
laten lopen en voor het elftal spelen.”

Natuurlijk, show hoort erbij, daar komen 
de fans voor, maar alleen als de wedstrijd 
of situatie het toestaat. “In Finland was ik 
een speler die graag mocht dribbelen, al-
tijd acties wilde maken. Dat kon niet meer, 
daarvoor was het verschil tussen de Eredi-
visie en de Finse competitie ook te groot. Bij 
Heerenveen heb ik een enorme groei door-
gemaakt, daar ben ik de club altijd dank-
baar voor gebleven.”

De overgang naar Friesland, zijn eerste 
buitenlandse ervaring, verliep soepel. De 
warmte waarmee de club Mika Väyrynen 
ontving, maakte dat hij zich als mens ge-
borgen voelde. Als voetballer kwam de mid-
denvelder terecht in een ambitieuze en ta-
lentvolle groep. De aanwezigheid van maar 
liefst acht Scandinaviërs in de selectie van 
Foppe de Haan deed de rest. “Het voelde 
een beetje als thuiskomen.”

Vooral Mika Nurmela stond altijd klaar voor 
zijn tien jaar jongere landgenoot. “Wij zijn 
echte vrienden geworden. Hij en zijn vrouw 
namen me altijd op sleeptouw.” Sportief 
waren het mooie jaren. Väyrynen schudt 
nog moeiteloos de namen van zijn voor-
malige teamgenoten uit de mouw: Marcus 
Allbäck, Daniel Jensen, Gérard de Nooijer, 
Jeffrey Talan, Tieme Klompe, Arek Radom-
ski, Anthony Lurling. “We waren goed, ze-
ker thuis waren we voor niemand bang.”

Met zijn goede spel dwong Mika Väyrynen 
in 2005 een transfer naar PSV af. Hij speel-
de drie seizoenen in Eindhoven, maar door 

Echte prof dankzij 
lessen in Friesland

In de nazomer van 2001 legt sc Heerenveen het 19-jarige talent 
Mika Väyrynen vast. De jonge middenvelder leert in Friesland wat 
profvoetbal inhoudt. De inmiddels 36-jarige Fin, trainer in spé en 
voetbalanalyticus voor tv-maatschappij C More, denkt met veel 

genoegen terug aan zijn Friese periode.

blessureleed werd het niet het gewenste 
droomavontuur. “Ik heb de mensen wel la-
ten zien wat ik in huis had, maar helaas was 
ik te vaak geblesseerd. Dan staat er bij een 
topclub altijd iemand klaar om je plek in te 
nemen.”

In 2008 keerde hij terug naar Friesland voor 
een tweede avontuur bij sc Heerenveen. 
Onder Trond Sollied speelde hij zeventien 
duels in de hoofdmacht, maar op 31 janu-
ari 2009, op bezoek bij Ajax, ging het mis. 
Mika Väyrynen liep al na twaalf minuten, na 
een ongelukkige actie van Miralem Sule-
jmani, een zware knieblessure op. “Ik heb 
dat seizoen niet meer gespeeld en miste de 
bekerfinale, dat was heel jammer.”

In 2011 vertrok hij, na bijna 160 eredivisie-
duels voor sc Heerenveen te hebben ge-
speeld, naar Leeds United. De middenvel-
der stond vervolgens nog bij HJK Helsinki, 
Los Angeles Galaxy en HIFK onder contract. 
De 63-voudig Fins international besloot be-
gin dit jaar zijn carrière te beëindigen en te 
kiezen voor een trainersloopbaan. Op dit 
moment heeft hij de talenten van HJK Hel-
sinki onder zijn hoede.

“Ik heb altijd al geweten dat ik trainer wilde 
worden”, vertelt Väyrynen. “Mijn opleiding 
duurt nog twee jaar, dan mag ik ook op het 
hoogste niveau werken. Het is reuze inte-
ressant om te leren wat het vak van trainer 
inhoudt, heel anders dan zelf spelen. Bij 
Helsinki werk ik met jonge, gedreven talen-
ten, geweldig om te doen.”

Sinds begin augustus combineert Mika 
Väyrynen zijn werk als trainer met dat van 

voetbalanalyticus voor de tv-maatschappij 
C More, die in Finland onder meer de rech-
ten van de Champions League heeft. Als we 
de Fin spreken is hij net terug uit Estland 
waar hij de strijd om de Super Cup tussen 
de Spaanse grootmachten Real en Atletico 
moest analyseren.

Hij is blij met de kans die C More hem biedt 
om de top van het internationale voetbal van 
nabij te mogen volgen. “Het is leerzaam om 
te zien hoe grote ploegen tactisch spelen. Ik 
ben ook bij de trainingen geweest. Dan zie 
je goed de verschillen tussen Lopetegui en 
Simeone. Lopetegui is de rustige analyticus 
die het werk aan de veldtrainers overlaat. 
Simeone is emotioneel en staat midden 
tussen zijn spelers.”

Ambitieus en leergierig als hij is, inhaleert 
Mika Väyrynen gretig alle bruikbare er-
varingen. De Fin, groot bewonderaar van 
Josep Guardiola, Jürgen Klopp en Mauri-
zio Sarri, leest veel over zijn voorbeelden. 
“Het is intensief en tijdrovend, maar van de 
groten kan ik veel leren. Ik wil slagen als 
trainer, ben bereid alles te doen om mijn 
ambitie te realiseren.”

Ook als speler heeft hij zijn ogen goed te 
kost gegeven. “Ik heb veel geleerd van  
Hiddink, Foppe, Gertjan, maar ook Jans. 
Die ervaringen zijn nuttig, maar uiteindelijk 
moet je een eigen weg inslaan, je eigen stijl 
ontwikkelen. Als trainer heb ik nog een lan-
ge weg te gaan, maar ik hoop ooit op een zo 
hoog mogelijk niveau te werken.”

Waar hij ook aan de slag gaat, zijn Friese 
periode zal Väyrynen nooit vergeten. “Het 
was een prachtige tijd. De thuiswedstrijden 
tegen de topclubs in een uitverkocht Abe 
Lenstra stadion waren geweldig, maar ook 
de Europese duels tegen Wolfsburg en Mi-
lan waren bijzonder. Heerenveen zit in mijn 
hart, ik kijk ieder weekend nog wat ze ge-
daan hebben.”

“We hadden een sterk 
team, thuis waren we 
voor niemand bang”

MIKA VÄYRYNEN
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TJEERD PIEK
Nieuwe voorzitter  

Aktie ‘67

Toen Rikus de Vries het bestuur van 
Aktie ’67 meldde dat hij van plan was 
de voorzittershamer neer te leggen, 

is zowel intern als extern gezocht naar een 
opvolger. “Maar een interne opvolger had 
de voorkeur”, vertelt Tjeerd Piek, die zich-
zelf na een paar nachtjes slapen ook kan-
didaat stelde. “Dat werd positief ontvangen. 
Iedereen stond achter die keuze.”

De nieuwe voorzitter zet zich graag in voor 
sc Heerenveen. “Het wordt steeds moeilij-
ker om vrijwilligers te vinden. Een van de 
oorzaken is de pensioenleeftijd. Vroeger 
stopten mensen op hun zestigste al met 
werken, nu pas als ze 67 jaar oud zijn. Daar-
door zijn er minder mensen met vrije tijd.”

Een aantal jaren geleden werd hij gevraagd 
om mee te draaien bij Aktie ’67, als vouwer 
van de programmaboekjes en voor acquisi-
tiewerkzaamheden. “Drie jaar geleden ben 
ik als algemeen lid toegetreden tot het be-
stuur”, vertelt Tjeerd Piek, die al sinds de 
jaren zestig trouw bezoeker is van de thuis-
wedstrijden van sc Heerenveen.

Als bestuurslid van Aktie ’67 is hij zo’n veer-
tig á vijftig uur per maand voor de club be-
zig. “We zijn als Aktie ’67 verantwoordelijk 
voor de acquisitie en de verspreiding van de 
FeanFan, de advertenties in it Pompebleds-
je, de wedstrijd- en balsponsors, de spon-
soring van de aanvoerdersband en een deel 
van de reclameborden.”

De organisatie vergt nogal wat tijd van de 
zeven bestuursleden. “Het gaat goed, maar 
het is een flink karwei. Het is belangrijk dat 
we de bestaande zaken handhaven. Er gin-
gen bijvoorbeeld stemmen op om het bord 
met de wedstrijdsponsor, dat voorafgaand 
aan de wedstrijd op het veld staat, te digi-
taliseren. Maar wij beschouwen het als een 
uniek iets en daardoor valt het juist meer 
op.”

Dat hij nu voorzitter is van Aktie ’67 maakt 
Piek  trots. “Rikus de Vries is tien jaar onder 
moeilijke omstandigheden voorzitter ge-
weest. Dat heeft hij heel erg goed gedaan. 
Het is belangrijk dat wij op dezelfde voet 
doorgaan met de bestaande activiteiten, al 
merken we dat het steeds lastiger wordt 
om sponsoren te vinden.”

Echter laat de nieuwe voorzitter van Aktie 
’67 zich hierdoor niet uit het veld slaan. Uit 
liefde voor de club. “Heerenveen gaat mij 
aan het hart. Zoiets is niet uit te leggen; dat 
voel je. De club is een deel van mijn leven.”

In 1967 was het betaald voetbal in 
Heerenveen op sterven na dood, om-
dat de club met een enorme schul-
denlast kampte. Een paar donateurs 
bundelden hun krachten en riepen 
Aktie ’67 in het leven. Zij haalden 
70.000 gulden op en waren daarmee 
de redding voor sc Heerenveen. Tot op 
de dag van vandaag zet Aktie ’67 zich 
in voor de club.

AKTIE ‘67

Ongewoon goed  
onder nemen,  
gewoon doen

Ongewoon
onder nem
gewoon d

Duidelijk en betrokken advies. Daar ligt onze 
kracht en uw kans om het verschil te maken. 
Wij zijn betrokken adviseurs die ervaring en 
visie meebrengen. Doelgericht op zoek naar 
kansen en inventieve oplossingen om samen 
succesvol te kunnen groeien.

 www.vanbraakaccountants.nl

Kraaiheide 15
9202 PC Drachten

A.M. van Schurmansingel 55
8801 JR Franeker

0512 - 571250
drachten@vanbraakaccountants.nl

0517 - 382005
franeker@vanbraakaccountants.nl

adres

tel
mail

Sinds 1 juli 2018 is Tjeerd Piek de nieuwe voorzitter van Aktie ’67. 
Hij volgt Rikus de Vries op, die maar liefst tien jaar lang leiding gaf 
aan deze belangrijke vrijwilligersorganisatie van sc Heerenveen. 
Clubman Piek nam het stokje van hem over. “Heerenveen is een 
deel van mijn leven.”
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HYLKE VAN DER VEEN
Friese verbinder nieuwe 
commercieel directeur

Van der Veen studeerde Economie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen 
en begon in 1994 bij Tempo Team 

van uitzendbureau Randstad. Na achttien 
jaar verliet hij dat bedrijf, waar hij zich op-
werkte van intercedent tot regiodirecteur 
Noord-Nederland. Eind 2012 stapte Van 
der Veen over naar AB-Vakwerk. Daar was 
hij actief als algemeen directeur.

Met zijn functie bij sc Heerenveen komt 
Van der Veen in een nieuwe wereld terecht. 
“Het is een nieuwe tak van sport, maar ik 
heb er heel veel zin in. Ik kom al geregeld 
in het stadion als supporter en als relatie, 
maar nu zit ik straks middenin deze we-
reld. Ik vind het echt geweldig dat ik in deze 
voor mij nieuwe sector kan beginnen.”

Hylke van der Veen is de nieuwe commercieel directeur van  
sc Heerenveen. De 52-jarige Fries kan niet wachten om de club 
vooruit te helpen. “Er is hier op de commerciële afdeling in het 

verleden genoeg gebeurd, maar daar word ik niet mee belast. Ik 
ben toekomstgericht en ga er mijn eigen draai aan geven.”

Hoewel Van der Veen voor het eerst een 
functie bekleedt bij de club, is hij al van 
jongs af aan supporter. “Mijn binding met 
de club is er al jarenlang. Mijn vader Yt-
zen komt uit Heerenveen en zodoende heb 
ik een directe link. Toen ik nog een kleine 
jongen was, bezocht ik vaak de duels in het 
oude stadion. Ik kan me nog goed herin-
neren dat er een leuke en gezellige sfeer 
hing. Mensen kwamen er graag.”

De laatste jaren bekeek Van der Veen de 
wedstrijden onder andere vanuit de zaken-
loges van zijn voormalig werkgevers. “Ik 
ben een sportliefhebber, zowel actief als 
passief. En sc Heerenveen hoort daar na-
tuurlijk ook bij.”

Na de indiensttreding van Van der Veen bij 
de club, is het kennismaken met de huidige 
groep sponsoren een van de belangrijkste 
punten op zijn agenda. “Ik wil graag met ze 
om tafel om mijn gezicht te laten zien. Er is 
hier op de commerciële afdeling in het ver-
leden genoeg gebeurd. Daar word ik niet 
mee belast. Ik ben toekomstgericht en ga 
er mijn eigen draai aan geven.”

Daarna wil Van der Veen contact maken 
met de oud-sponsoren. “Zij hadden ooit 
een plekje in hun hart voor sc Heerenveen. 
Dat is net als een huwelijk. Je bent uit el-
kaar gegaan, maar je bent ook ooit verliefd 
geweest. Dat gevoel wil ik bij die groep 
graag weer terughalen om wellicht weder-
om tot elkaar te komen.”

Het contact met dergelijke stakeholders is 
zeer belangrijk, vindt Van der Veen. “Ik heb 
altijd in de commercie gezeten. 24 jaar lang 

ben ik bezig geweest met uitzenden en det-
acheren. Ik kan goed mensen in verbinding 
brengen. De binding maakt sc Heerenveen 
uniek. De club is van ons allemaal, dus dan 
moet je het ook samen doen. Daarvoor 
moet je wel in elkaar investeren.”

De ervaring die Van der Veen heeft opge-
daan bij Randstad en AB Vakwerk neemt 
hij mee naar sc Heerenveen. “Ik weet heel 
goed wat er bij komt kijken om klanten en 
sponsoren binnen te halen, maar ook om 
ze te behouden. Daar ga ik mijn eigen draai 
aan geven. Het is iedere dag hard werken 
en ik ga mijn uiterste best doen om mijn 
kennis en vaardigheden in te zetten om 
deze club een stukje extra elan te geven.”

De nieuwe commercieel directeur wil dat 
stukje extra elan onder andere bereiken 
door sc Heerenveen uit te dragen. “Meer 
dan alle andere clubs in de Eredivisie, is sc 
Heerenveen echt een merk. De club heeft 
iets in huis dat onderscheidend is. Dat 
komt denk ik ook omdat wij als Friezen een 
apart onderdeel binnen Nederland zijn, 
met onze eigen taal, vlag en volkslied.”

Uiteindelijk moeten daardoor meer men-
sen de weg naar het Abe Lenstra stadion 
zien te vinden. “We gaan natuurlijk voor 
een vol stadion: mensen moeten weer in 
de rij staan om hun seizoenkaart op te ha-
len. Publiek en voetbal is een samenspel 
en de voetballers zijn de hoofdrolspelers, 
echter, zonder publiek is het niet leuk om 
te spelen. Spelers, sponsoren, supporters, 
vrijwilligers en alle andere sc Heerenveen 
fans maken samen de club en waarborgen 
de continuïteit.”Hylke van der Veen staat Heerenveen TV te woord.
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Elke sponsor van sc Heerenveen wordt 
automatisch lid van de onderne-
merssociëteit (OSSH). Met het lid-

maatschap krijgen partners exclusief toe-
gang tot veel faciliteiten van de club. “Onze 
doelstelling is dat we de samenwerking 
tussen sponsoren onderling bevorderen, 
maar ook tussen sponsoren en de club”, 
legt OSSH-voorzitter Gerard Rol uit.

Rol geeft daar samen met medebestuursle-
den Edwin Kraakman, Erik Mous, Ivo Krikke 
en Klaas Rozema richting aan. “We hebben 
een team met goede mensen. Dat geeft de 
mogelijkheid om te delegeren. Ons belang-
rijkste taak als OSSH-bestuur is verbinden. 
We organiseren veel activiteiten en zijn 
maandelijks met de clubleiding in overleg. 
Bovendien hebben we nog een afvaardiging 
in het Stichtingsbestuur zitten.”

Een van de belangrijkste zaken voor het 
OSSH-bestuur is weten wat er speelt onder 
de leden. “Dat doen we onder andere bij 
de Algemene Ledenvergadering, maar ook 
tijdens en rondom wedstrijden. Daarnaast 
bezoeken we sponsoren om nog meer in-

GERARD ROL

formatie te krijgen. Het volgende plan is 
om in groepjes met elkaar te brainstormen 
over wat we kunnen verbeteren.”

De OSSH is dus in beweging. “We zijn met 
ons ledenaantal gedaald, daarna was er 
sprake van een stabilisatie en nu is er weer 
een langzame groei zichtbaar. We merken 
ook dat bestaande sponsoren meer willen 
doen.”

Er is namelijk veel veranderd op commerci-
eel vlak de laatste jaren. “De oude situatie 
was dat iedereen bij de club wilde horen en 
er een ‘nee’ verkocht moest worden. Daar-
na vertrokken er sponsoren, mede door de 
financiële crisis. Dat zag je ook bij andere 
clubs. Nu zitten we weer in de opbouwfase.”

Rol, in het dagelijks leven curator en advo-
caat bij Dommerholt Advocaten, wil graag 

inspelen op de wensen van de OSSH-leden. 
“De OSSH-achterban is een heel diverse 
groep. Iedereen heeft een verschillende 
achtergrond. We hebben eerst veel acti-
viteiten georganiseerd, maar gaan dat nu 
specifieker doen. Er moet maatwerk ge-
leverd worden. Minder kwantiteit en meer 
kwaliteit.”

De diversiteit van de sponsoren maakt het 
soms ook lastig, legt Rol uit. “Je hebt een 
categorie sponsoren die sowieso gemoti-
veerd is, maar voldoen aan het verwach-
tingspatroon van de overige groep, is een 
uitdaging. Bovendien is de markt anders 
geworden. Vroeger kwam je erbij, had je 
een stoel en dat was het. Tegenwoordig 
wordt er veel meer van een sponsorschap 
verwacht.”

De laatste periode heeft sc Heerenveen de 
wind weer in de zeilen op commercieel ge-
bied. “We gaan de goede kant weer op”, be-
vestigt Rol. “Ik verwacht een gestage groei 
de komende jaren, maar het belangrijkste 
vind ik dat iedereen zich thuis voelt bij de 
club.”

“Maatwerk leveren”

“Minder kwantiteit en 
meer kwaliteit”

Het OSSH-bestuur v.l.n.r.: Ivo Krikke, Erik Mous, Edwin Kraakman, Klaas Rozema en Gerard Rol.

JURIDISCHE 
SPARRINGPARTNER 
VOOR ONDERNEMERS
Dommerholt Advocaten is als full-service advocaten-
kantoor dé juridische samenwerkingspartner voor 
ondernemers, ondernemingen en instellingen in 
Noordoost-Nederland. Met onze omvang behoren we 
tot de top 50 van Nederlandse advocatenkantoren.

Met onze lokale vestigingen in Zwolle, Apeldoorn, 
Heerenveen, Eelde en Groningen zijn we altijd dichtbij 
en kennen we de lokale en regionale markt.

ADVOCATEN

ZWOLLE
Govert Flinckstraat 1
Postbus 1182
8001 BD Zwolle
T: (038) 4272020
E: zwolle@dommerholt.nl

APELDOORN
Europaweg 202
Postbus 695
7300 AR Apeldoorn
T: (055) 5262020
E: apeldoorn@dommerholt.nl

HEERENVEEN
Abe Lenstra Boulevard 44
Postbus 225
8440 AE Heerenveen
T: (0513) 433433
E: heerenveen@dommerholt.nl

EELDE
Machlaan 5
Postbus 75
9765 ZH Eelde
T: (0592) 730300
E: eelde@dommerholt.nl

GRONINGEN
Leonard Springerlaan 17
Postbus 8029
9702 KA Groningen
T: (050) 7210620
E: groningen@dommerholt.nl
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Hoofdsponsor 
en supporter

Voor het derde seizoen op rij prijkt GroenLeven op de voorkant van het 
shirt van sc Heerenveen. De Nederlandse marktleider op het gebied van 

zonne-energie is trots op het hoofdsponsorschap. “Wij opereren landelijk 
en dan is het shirt van sc Heerenveen een mooi moment van herkenning”, 

vertelt oprichter Sytse Bouwer.

Spijt van de keuze om hoofdsponsor te 
worden heeft Sytse Bouwer geen se-
conde gehad. Sterker nog: “Wij kijken 

heel positief terug op de eerste twee sei-
zoenen. Elk bedrijf dat naamsbekendheid 
wil, zou ik meteen adviseren om hoofd-
sponsor van sc Heerenveen te worden. De 
club wordt gezien als een betrouwbare, 
warme familieclub. Dat straalt ook uit op 
je bedrijf.”

Niet alleen Bouwer, maar de hele onderne-
ming is nog steeds trots dat GroenLeven op 
het shirt staat. “Dat is na twee seizoenen 
nog steeds niet normaal geworden. Het 
blijft heel bijzonder dat je in het stadion van 
Ajax zit met 40.000 mensen en je ziet daar 
onze jongens met GroenLeven op het shirt. 
Dat is echt genieten.”

Als hoofdsponsor is GroenLeven vanzelf-
sprekend zakelijk verbonden aan sc Heer-
enveen, maar ook op persoonlijk vlak is er 
een grote klik. “Onze familie heeft het sc 
Heerenveen-geloof. Bij de presentatie van 
het hoofdsponsorschap had ik een tech-
nisch verhaal voorbereid. Toen ik alle pers 
zag en bedacht dat wij als fan nu echt op 
het shirt mogen staan, kapte ik dat snel af. 
Anders was ik de eerste hoofdsponsor ge-
weest die vanuit emotie bij de club zat te 
snotteren bij de presentatie.”

Bouwer beschouwt het als bijzonder dat 
hij met zijn bedrijf hoofdsponsor is van zijn 
favoriete club. “Omdat we als familie zo 
nauw betrokken zijn. Mijn ooms zijn vrijwil-
liger bij de club en kijken alle wedstrijden, 

zelfs die van het tweede en de jeugd. Mijn 
vader woonde in Thailand en hing elke keer 
als sc Heerenveen speelde de Friese vlag 
uit. Op internet bekeek hij elke wedstrijd.”

Een paar maanden geleden overleed zijn 
vader. Bij de uitvaart was de hele directie 
van sc Heerenveen aanwezig. “Dat toont de 
betrokkenheid van de club. Gerald Sibon 
zei daar in een filmpje: ik heb nooit gere-
aliseerd dat ik met mijn laatste penalty in 
de bekerfinale mensen aan de andere kant 
van de wereld blij kon maken. Die uitspraak 
vond ik heel mooi en puur. We hebben met 
sc Heerenveen een zakelijke relatie, maar 
ook de persoonlijke binding is sterk.”

Via sc Heerenveen wil GroenLeven die bin-
ding ook krijgen en behouden met de hele 
regio. “We proberen de wereld met elkaar 
een beetje beter te maken en we willen 
graag maatschappelijk betrokken zijn. Dit 
proberen we op allerlei vlakken uit te dra-
gen. Van uitjes voor de vrijwilligers, het on-
dersteunen van de voedselbank met gratis 
wedstrijdkaarten, het uitnodigen van opa’s 
van het plaatselijke bejaardentehuis om 
samen met hun kleinkinderen een wed-
strijd te bezoeken, tot en met het organi-
seren van een jeugdtoernooi (GroenLeven 
Cup). Zo willen we de betrokkenheid in de 
regio verder vergroten.”

Het hoogtepunt beleefde Bouwer al  bij de 
eerste thuiswedstrijd als hoofdsponsor. 
“We hadden daar een heel feest van ge-
maakt met vrienden, familie en werkne-
mers van ons bedrijf. Op dat moment kwam 

het besef dat je hoofdsponsor mag zijn van 
zo’n fantastische club. De trots die ik toen 
voelde bij iedereen; dat gevoel was bijzon-
der en onbetaalbaar.”

Met het bedrijf GroenLeven gaat het goed, 
heel goed zelfs. De onderneming uit Hee-
renveen is marktleider in zonne-energie 
in Nederland. “En we zijn meer dan een 
keer zo groot als de nummer twee. Bo-
vendien hebben we de grootste duurzaam-
heidspijplijn in Europa in zon ooit. Elk jaar 
verdubbelen we in omzet en dat moet aan-
komend jaar weer lukken. Het is een bij-
zonder jongensboek.”

Met de groei van het bedrijf verandert ook 
de structuur. Er is een samenwerking aan-
gegaan met een gerenommeerde Duitse 
partij om zo de groei veilig te stellen en 
verdere handen en voeten te geven. “We 
konden het simpelweg niet meer alleen. Ik 
zit nu minder in de uitvoering en heb meer 
een strategische rol. Bovendien ben ik op 
projectbasis bezig met het opzetten van 
een energiemaatschappij, waardoor we 
eerlijke en donkergroene stroom kunnen 
verkopen. Daar is veel vraag naar.”

Ondanks zijn drukke werkzaamheden, zal 
Bouwer geen wedstrijd van sc Heerenveen 
missen in het nieuwe seizoen. Onlangs 
werd hij gebeld door Jan Olde Riekerink, 
de nieuwe hoofdtrainer van sc Heerenveen. 
“Hij vroeg aan mij of ik meer sponsor of 
meer supporter was. Aan het einde van de 
rit ben ik toch meer supporter. De club zit 
in het hart: een pompeblêdenhart!”

SYTSE BOUWER VAN GROENLEVEN

“We hebben met  
sc Heerenveen een 

zakelijke relatie, maar 
ook de persoonlijke 

binding is sterk”
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AREND HEIDA

Al ruim twintig jaar is Arend Heida ac-
tief als vrijwilliger bij sc Heerenveen. 
Een van zijn belangrijkste taken is 

het verzorgen van de thee voor de spelers 
in de rust bij thuiswedstrijden. “De mensen 
grappen soms dat ik er wat peper bij moet 
doen.”

De 77-jarige Arend Heida kwam eind vorige 
eeuw bij sc Heerenveen terecht. Via zoon 
Kees hoorde hij dat er een vrijwilliger werd 
gezocht in het keukentje van de perskamer. 
“Ik ging net met pensioen en had tijd over, 
dus dat leek me wel wat. Na een gesprek 
met toenmalig perschef Jan van Sytzama 
mocht ik beginnen.”

Toen de club een paar jaar later overging 
naar een grotere perskamer, stopte Hei-
da met deze werkzaamheden en kwam hij 
terecht bij Aktie ’67, waarvoor hij nog altijd 
actief is. “We zijn vooral druk met de pro-
grammaboekjes. Een paar dagen voor de 
wedstrijd vouwen we de posters. In het be-
gin moesten we ze zelf ook nog vastnieten.”

Trotse theeschenker
Naast deze werkzaamheden heeft Arend 
Heida nog een belangrijke taak. Hij brengt 
tijdens de rust van thuiswedstrijden thee 
naar de spelers van de thuis- en uitploeg. 
“Uit de perskamer pak ik twee dragers met 
ieder twintig plastic bekertjes. Via de trap 
ga ik naar beneden. Dat is best een zwaar 
karwei, daarom heb ik mijn zoon gevraagd 
een drager van mij over te nemen. Dan heb 
ik een hand vrij en kan ik me vasthouden 
aan de trapleuning.”

Hij levert in beide kleedkamers een drager 
af en haalt deze direct na de pauze weer op. 
Hierdoor mist hij soms belangrijke momen-
ten. “Het is al een aantal keren gebeurd dat 
ik een doelpunt miste. Als het warm weer 
is, vraag ik mezelf af of thee wel nut heeft, 
maar dat blijkt wel zo te zijn.”

Heida: “De voetballers lusten de thee wel, 
want de meeste bekertjes zijn leeg als ik 
ze weer ophaal. De spelers krijgen gewone 
thee, geen vruchtensmaken.” Als de eer-
ste helft tegenvalt, krijgt Arend Heida van 

de mensen om zich heen soms het advies 
om iets in de thee te doen. “De mensen 
grappen dat ik er wat peper in moet doen. 
Nee, ik heb er nog nooit stiekem wat extra’s 
ingedaan, (lachend) ook niet bij de tegen-
stander.”

Dochter Janet was tot voor kort actief als 
steward bij sc Heerenveen. Ook Lummie, de 
vrouw van Arend, was als vrijwilliger actief 
voor de club. “Toen hij begon zat ik alleen 
thuis”, vertelt Lummie. “Daarom ben ik sa-
men met nog iemand koffie gaan schenken 
in het stewardhome. Dat was altijd erg ge-
zellig.”

Zoon Kees is als sectorhoofd nog altijd 
werkzaam bij thuiswedstrijden van sc Hee-
renveen. Dat komt goed uit, want zo kan hij 
zijn vader af en toe helpen met het sjouwen 
van de thee. “Ik hoop dat ik nog een tijdlang 
vrijwilliger kan zijn”, vertelt Arend Heida, 
die verwacht zich nog lang voor de club in te 
kunnen zetten. “Als ik af en toe een beetje 
hulp krijg, moet dat wel lukken.”

7,50
mnd

Maandelijks opzegbaar.

Beleef sc Heerenveen live 
met FOX Sports Eredivisie. 

Voetbal is emotie. En die voel je pas echt als je het live 
meemaakt. Samen met je beste vrienden of familie bij jou 
thuis op de bank. Bestel dus nu FOX Sports Eredivisie 
voor 7,50 per maand. Alleen bij KPN. Sponsor en fan van de 
Eredivisie. Bestel op kpn.com/eredivisie
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KOMMISSARIS BROK: 
“sc Heerenveen sit yn it 

hert fan de Friezen”

Jo binne no oardel jier Kommissaris fan de 
kening yn Fryslân. Makket it jo grutsk om 
dat te wêzen?
“Grutsk is net in wurd dat ik graach brûk, 
mar ik bin in tankber minske. Ik ben tank-
ber dat ik dit ambt ynkleurje mei. En ik bin 
hiel tankber dat ik werom bin yn Fryslân. It 
is in kombinaasje fan kwaliteit fan libjen, it 
lânskip, de taal en de minsken. Ik ha by de 
ynstalaasjetaspraak letterlik sein dat ik hjir 
yn Fryslân lokkich wurden bin.”

De gemeente It Hearrenfean is ûnder oa-
ren bekend om topsport. Foarbylden binne 
Sportstad, it Epke Zonderland turnsin-
trum, de start van de Binckbanktour en 
fansels sc Heerenveen. Hoe sjogge jo nei 
dizze gemeente?
“It is prachtich om te sjen hoe’t  it tema sport 
yn ’e breedte en yn ’e djipte  it profylpunt fan 
dizze gemeente wurden is. De gemeente is 
net allinne yn Fryslân en yn Nederland kep-
pele oan sport, mar ek ynternasjonaal. It is 
altyd noch sa dat as jo sizze dat It Hearren-
fean in relatyf lytse gemeente is, of – ik doar 
it hast net te sizzen – in doarp is yn Fryslân, 
dan begripe minsken fan bûten Fryslân en 
Nederlân net dat der sa’n grutte, moaie 
ynfrastruktuer wêze kin. Der is gjin plak yn 
Nederlân dêr’t dat aksint sa sterk is, sels 
net op sportsintrum Papendal by Arnhem.”

Binne jo sels in sportleafhawwer?
“Ja, wis en seker. Ik wie al op jonge leef-
tyd hiel aktyf yn de hynstesport. Wy hiene 
thús ek hynders en pony’s. Ik ha dressuer 
en springen dien en wie hiel fanatyk. It is 
altyd noch de geur fan de hynders dy’t my 
oan thús tinken docht. Fierders ha ik it silen 
leard doe’t ik boargemaster wie yn Snits. Ek 
bin ik in grutte leafhawwer fan it skûtsjesi-
len en ik kuierje en fyts wol gauris.”

En it fuotbal, ha jo dêr ek wat mei?
“Ik ha bewust wat oare sporten neamd, dus 
it stiet net yn myn top trije. Ik folgje sc Heer-
enveen, mar ek Cambuur. Fuotbal is in bre-

Sûnt 1 maart 2017 is Arno Brok 
Kommissaris  fan de Kening 
(KvdK) yn Fryslân. De fyf-
tichjierrige Brok hat wurde-
arring foar sc Heerenveen: “Ik 
bewûnderje de belutsenens en 
de trou fan de supporters.”

de folkssport en de populêrste sport fan ús 
lân en de provinsje. Leden fan it kolleezje en 
iksels binne geregeldwei by de wedstriden, 
mar ik fyn it ek wichtich om oare sporten te 
besykjen, lykas it fierljeppen en it keatsen.”

Wat is jo byld fan sc Heerenveen?
“Se ha it wol ris lêstich hân, mar jo moatte in 
klub net beoardiele op ien of twa seisoenen. 
Der is wol ris wat dinamyk, mar dat heart 
der by. Dat jout nije kânsen en mooglikhe-
den. Oer it generaal fyn ik it geweldich wat 
dêr stiet en wat dêr bart. De belutsenens 
fan de minsken fan ’e identiteit út is moai. 
sc Heerenveen sit yn it hert fan de Friezen. 
As ik oan sc Heerenveen tink, dominearret 
by my it gefoel dat de supporters al foar 
desennia de drager binne fan it súkses fan 
de sportklub. Dêr ha ik grutte wurdearring 
foar: de belutsenens en de trou fan de sup-
porter oan de klub. Dat hat ek in grutte yn-
floed op de identiteit fan de provinsje.”

Hoe wichtich is fuotbal foar de provinsje 
Fryslân?
“Wy ha twa betelle fuotbalklubs yn Fryslân 
en soks leit altyd wat gefoelich. Ik fyn dat yn 
’e provinsje Cambuur en sc Heerenveen net 
fuort te tinken binne. Hja binne nammentlik 
ek drager fan de oare Fryske sporten. Yn It 
Hearrenfean is troch it fuotbal op dat plak 
ek de boulevard kaam en dêr lûke ek de 
oare sporten harren oan op.”

Wat betsjut sc Heerenveen foar de pro-
vinsje Fryslân?
“In soad. De provinsje hat fansels ek aar-
dich wat jild en bestjoerlike enerzjy yn de 
klub stutsen. Sûnder dy ynspannings wie 
de klub yn de hjoeddeistige foarm der net 
west. sc Heerenveen is net allinne wichtich 
foar Fryslân, mar ek foar ús lân en sels yn-
ternasjonaal.”

Wêr sil sc Heerenveen eindigje dit 
seisoen?
Leitsjend: “Dat wurdt top trije. Fansels.”

“sc Heerenveen is  
net alline wichtich 

foar Fryslân, mar ek 
foar ús lân en sels  
ynternasjonaal”
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Assists

1 Dumfries 7

2 Zeneli 7

3 Schaars 3

4 Vlap 3

5 Thorsby 2

Speelminuten

1 Høegh 3060

2 Dumfries 2840

3 Schaars 2580

4 Kobayashi 2567

5 Pierie 2554

Stand 2017-2018 P V T

1 PSV vCL 83 87 39

2 Ajax vCL 79 89 33

3 AZ vEL 71 72 38

4 Feyenoord vEL 66 76 39

5 FC Utrecht 54 58 53

6 Vitesse vEL 49 63 47

7 ADO Den Haag 47 45 53

8 sc Heerenveen 46 48 53

9 PEC Zwolle 44 42 54

10 Heracles Almelo 42 50 64

11 Excelsior 40 41 56

12 FC Groningen 38 50 50

13 Willem II 37 50 63

14 NAC Breda 34 41 57

15 VVV Venlo 34 35 54

16 Roda JC (deg) 30 42 69

17 Sparta R (deg) 27 34 75

18 FC Twente (deg) 24 37 63

Assists

Dumfries 7

Zeneli 7

Schaars 3

Vlap 3

Thorsby 2

Speelminuten

Høegh 3060

Dumfries 2840

Schaars 2580

Kobayashi 2567

Pierie 2554

Sparta R (deg)

18 FC Twente (deg) 24 37 63

Kaarten G R T

1 Dumfries 7 0 7

2 Thorsby 5 1 6

3 Pierie 5 0 5

4 Schaars 5 0 5

5 Bulthuis 4 0 4

Goals

1 Reza 8

2 Thorsby 6

3 Zeneli 4

4 Veerman 4

5 v. Amersfoort 4

Topseizoen voor 
Denzel Dumfries 
Denzel Dumfries werd door de Friese fans uitgeroepen tot Speler 
van het jaar bij sc Heerenveen. Geen toeval, want de 22-jarige uit 
Rott erdam afk omstige verdediger speelde een ijzersterk seizoen 
dat hem een transfer naar landskampioen PSV opleverde.

Denzel Dumfries was één van de steun-
pilaren van sc Heerenveen tijdens het 
seizoen 2017-2018. De rechtsback 

was een vaste waarde voor trainer Jurgen 
Streppel. Denzel Dumfries kreeg na Daniel 
Høegh de meeste speeltijd. De back werd 
slechts twee keer vroegtijdig naar de kant 
gehaald en miste als gevolg van een schor-
sing alleen het thuisduel tegen Excelsior.

De van Sparta Rotterdam overgenomen 
verdediger, twee seizoenen geleden de re-
velatie van de Jupiler League, ontwikkelde 
zich in Friesland spectaculair. Denzel Dum-
fries was niet alleen in defensief opzicht 
belangrijk, maar droeg ook aanvallend zijn 
steentje bij. Met drie doelpunten en zeven 
assists was hij bij tien Friese doelpunten 
betrokken. Alleen Arber Zeneli (11) had een 
aandeel in meer goals.

Geen enkele verdediger van sc Heerenveen 
stond de afgelopen vijf seizoenen vaker aan 
de basis van een Fries doelpunt dan Den-
zel Dumfries. Zijn goede spel leverde hem 
niet alleen waardering van de Feanfans op. 
De Rotterdammer maakte zijn debuut voor 
Jong Oranje en werd door verschillende 
vakbladen gezien als één van de meest be-
lovende talenten van de Eredivisie.

Daniel Høegh leverde ook een opmerke-
lijke prestatie. De Deen miste in alle door 
sc Heerenveen gespeelde wedstrijden, 
competitie, beker en play-offs geen enkele 
minuut. Een prestatie die doorgaans alleen 
voor doelmannen is weggelegd. De centra-
le verdediger was nooit geblesseerd of ge-
schorst. De Deen kreeg in het hele seizoen 
slechts drie maal geel voorgehouden.

Net als een seizoen eerder kwam Henk 
Veerman het vaakst als invaller binnen de 
lijnen. De naar Duitsland vertrokken Vo-
lendammer kwam tot 31 optredens in de 
hoofdmacht, waarvan maar liefst 25 maal 
als invaller. Veerman startte zes maal in 
de basis en speelde drie duels de volledi-
ge 90 minuten. Reza werd het vaakst naar 
de kant gehaald. De spits kwam 33 keer 
in actie en haalde 14 maal het eind-
signaal niet.

” persoonlijk

” ondernemend

” verbindend

www.vanmosselautolease.nl

   Bekijk ons “Direct rijden” aanbod: www.vanmossel.nl/autolease/direct-rijden of bel 058-760 02 00 voor een scherp aanbod.
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Niets wijst er in de eerste twee speel-
ronden op dat de Friese fans dat 
seizoen op een doelpuntenstroom 

getrakteerd zullen worden. Na de 0-0 thuis 
tegen Willem II volgt een 4-1 nederlaag in 
Amsterdam. Daarna gaat het snel. In de vijf 
duels die volgen vindt sc Heerenveen 19 
maal het net met als hoogtepunt de histori-
sche 9-0 thuiszege op Heracles Almelo.

Met de negen treffers tegen de Almeloërs 
schiet sc Heerenveen niet alleen het oude 
clubrecord (7-1 zege op RBC Roosendaal 
22-04-2005) uit de boeken. De Braziliaan 
Afonso Alves is de eerste speler die op ere-
divisieniveau in één wedstrijd een zeven-
klapper produceert. De bijna 25.000 aan-
wezige fans weten niet wat hun overkomt, 
maar genieten met volle teugen van de uit-
haal tegen de Almeloërs.

Heracles Almelo is niet de enige tegenstan-
der die op harde wijze kennis maakt met de 
offensieve stootkracht van de formatie van 
trainer Gertjan Verbeek. Vitesse wordt in 
het Abe Lenstra stadion met 7-0 afgeser-
veerd, Excelsior incasseert in twee duels 
tien tegentreffers en VVV-Venlo negen doel-
punten. De Friezen scoren vier maal vijf en 
vier maal vier treffers.

Alleen Ajax (94) scoort vaker. De seizoen-
kaarthouders van sc Heerenveen zijn spek-
koper, want in het Abe Lenstra stadion (82) 
vallen de meeste doelpunten. Het is ook het 
jaar met de meeste thuistreffers (56) in 26 
jaar eredivisievoetbal. Bovendien blijkt uit 
jaarlijks toonaangevend marktonderzoek 
dat de voetbalfans sc Heerenveen de meest 
aantrekkelijke club van Nederland vinden.

Gezien het feit dat topschutter Afonso Al-
ves (11 goals) de eerste vier duels van 
het seizoen mist en in de winterstop naar 
Engeland verkast, is het zeker knap dat  
sc Heerenveen 88 goals produceert. De 
Friese club is niet afhankelijk van één man. 
Bradley en Sulejmani (15), Sibon (13) en 
Pranjic (9) staan op. Veertien verschillende 
spelers scoren en vier maal scoort de te-
genstander een eigen goal. 

Vier spelers zijn bij meer dan twintig Frie-
se doelpunten betrokken. Sibon is goed 
voor 13 treffers en 13 assists. De Serviër 
Sulejmani heeft een aandeel in 25 treffers 
(15-10), Pranjic in 23 (9-14) en Bradley in 
21 (15-6). De Kroaat Pranjic (14) levert van 
alle eredivisiespelers de meeste assists 
af. Hij onderscheidt zich bovendien door 
in het klassement Voetballer van het Jaar 

de tweede plek op te eisen achter Ajacied 
Heitinga.

sc Heerenveen onderneemt van alle clubs 
de meeste doelpogingen (486), bijna twee 
maal zoveel als Excelsior (254). Alleen Ajax 
(21,76%), dat ook vaker scoort, gaat effici-
enter met de kansen om dan sc Heerenveen 
(18,11%). 

In 26 jaren Eredivisie was  
sc Heerenveen goed voor 1482 
treffers. Een gemiddelde van 57 
per seizoen. De voetbaljaargang 
2007-2008 leverde met 88 goals 
een absoluut clubrecord op.

Doelpuntenrecord!
SEIZOEN 2007-2008

Danijel Pranjic heeft in het seizoen 2007-2008 een aandeel in 23 treffers en levert van alle eredivisiespe-
lers de meeste assists (14) af.

Goals

Speler goals

Michael Bradley 15

Miralem Sulejmani 15

Gerald Sibon 13

Afonso Alves 11

Danijel Pranjic 9

Roy Beerens 6

Paulo Henrique 3

Jakob Poulsen 3

Kristian Bak Nielsen 2

Geert Arend Roorda 2

Gianni Zuiverloon 2

Michael Dingsdag 1

Radoslav Matusiak 1

Thomas Prager 1

e.d. 4

88

Meest waardevolle speler

Speler goals assist totaal

Sibon 13 13 26

Sulejmani 15 10 25

Pranjic 9 14 23

Bradley 15 6 21

Assists

Speler assists

Pranjic 14

Sibon 13

Sulejmani 10

Poulsen 8

Bradley 6

Beerens 5

Dingsdag 3

Zuiverloon 2

Breuer 2

4 spelers 1

Heerenveen Venus 1, 8448 CE, 0513 - 612 929.
www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

Mercedes-Benz
The best or nothing.

De nieuwe A-Klasse.
Just like you.

Kijk voor alle informatie over de nieuwe A-Klasse op MB-Wensink.nl.

Head-up display met:
- Spraakgestuurde bediening 
- Touchpad en touchscreen

*Kijk voor alle info en voorwaarden op MB-Wensink.nl.

Verkrijgbaar vanaf € 30.695,-*.
Kom naar onze showroom én profi teer óók van alle andere acties!
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Opstelling sc Heerenveen: 
Brian Vandenbussche, Hannu Haarala, 
Marcel Seip, Petter Hansson, Tomasz 
Rzasa (60. Saïd Bakkati, Arek Radomski, 
Arnold Bruggink (17. Yuri Rose), Daniël 
Berg Hestad, Klaas-Jan Huntelaar, Stefan 
Selakovic (81. Viktor Sikora).

Opstelling VFB Stuttgart:
Timo Hildebrand, Philipp Lahm, Martin 
Stranzl, Boris Zivkovic (87. Mario Gómez), 
Markus Babbel, Horst Heldt, Silvio Meiss-
ner, Alexandr Hleb (70. Imre Szabics), Zvo-
nimir Soldo, Cacau, Kevin Kuranyi.  

Met een machtige knal bezorgt Ugur Yildirim (foto) op 25 novem-
ber 2004 sc Heerenveen een verrassende zege op VFB Stutt gart. 
Van de achtt ien Europese overwinningen die de Friezen in negen 
seizoenen Europees voetbal boekten, is de zege op de Zuid-Duitse 
club één van de meest aansprekende en gedenkwaardige.

Stunt tegen 
Duitse topploeg

V FB Stuttgart komt in de poulefase van 
de UEFA Cup op bezoek in het Abe 
Lenstra stadion. De kaarten lijken op 

voorhand al geschud. De formatie van trai-
ner Matthias Sammer, die in de Bundesliga 
tot de titelkandidaten wordt gerekend, ver-
schijnt als torenhoog favoriet aan de aftrap. 
De Friese fans rekenen nergens op, een ge-
lijkspel lijkt het hoogst haalbare.

Gertjan Verbeek is optimistischer gestemd. 
In voetbal is één plus één niet altijd twee 
en waarom zou een koe geen haas kunnen 
vangen? “Met een begroting van €17 tegen 
€67 miljoen zijn wij de onderliggende partij, 
maar mijn spelers en ik geloven absoluut 
dat we Stuttgart kunnen verslaan”, weigert 
de trainer van sc Heerenveen de handdoek 
te werpen voor er een bal getrapt is. 

Matthias Sammer laat zich diplomatiek uit. 
“Onze spionnen hebben me gewaarschuwd 
voor de kracht van Heerenveen.” Rekening 
houden met een uitglijder in Friesland doen 
echter maar weinig Duitsers. Toch moet 
VFB Stuttgart er op de mistige november-
avond aan geloven. Na 90 minuten voetbal 
stapt sc Heerenveen dankzij een treffer van 
Ugur Yildirim met een 1-0 zege van het veld.

Wedstrijd statistieken

Scoreverloop: 67. 1-0 Yildirim

Scheidsrechter: Michal Benes

Geel: Rzasa, Haarala, Babel

Toeschouwers: 17.500

Wedstrijd

Ietwat fortuinlijk is de zege zeker, erkent 
Verbeek. Stuttgart begint nonchalant aan 
het treffen en heeft het lastig tegen de ge-
concentreerd en vanuit een goede organi-
satie spelende thuisclub. De Duitse topspit-
sen Kuranyi en Cacau komen amper in het 
stuk voor. Na de 1-0 geven de gasten vol gas 
en is het vrouwen en kinderen eerst. “Het 
liep me dun door de broek”, bekent Verbeek 
na afloop.

Dat sc Heerenveen overeind blijft is te 
danken aan een dosis geluk, magnifiek 
keeperswerk van Brian Vandenbussche en 
de onverzettelijkheid van de door de ro-
buuste Zweed Petter Hansson geleide de-
fensie. De Belg keept de wedstrijd van zijn 
leven. “Ik was net een magneet en stond al-
tijd op de juiste plek. Alle ballen kwamen op 
mij af”, zegt Vandenbussche na afloop van 
het duel. De goalie beseft na afloop amper 
wat er gebeurt is.

Mathias Sammer is ontgoocheld. “Hee-
renveen verdient een compliment, maar 
wij hadden één van die acht, negen kansen 
moeten benutten.” Gertjan Verbeek is trots 
en ziet de zege als een bevestiging. “We zijn 
op hoog niveau getest, dit resultaat is een 
mijlpaal en bewijst dat we onze doelstellin-
gen kunnen realiseren.”

Dat blijkt in het verdere verloop van het sei-
zoen. De Friese club weet onder Verbeek 
voor het eerst Europees te overwinteren 
en eindigt achter PSV, Ajax, AZ en Feyen-
oord als de nummer vijf van de Eredivisie. 
Een klassering die recht geeft op Europees 
voetbal.

1 - 0

Voor
slechts 2 euro 

per week!

Mis voortaan 
niets meer

Lees waar en wanneer je wilt, 
al het sportnieuws digitaal.

Kijk voor meer informatie op www.lc.nl/proefabonnement 
Of neem tijdens kantooruren contact op met ons 
klant contactcentrum 088 – 800 5115

lc.nl/proefabonnement

Kijk voor meer informatie op www.lc.nl/proefabonnement 
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ELLEN BEINTEMA HARRY DE VRIES

Ziekenhuis Tjongerschans wil, net als medisch 
partner sc Heerenveen, iedere dag opnieuw 
topprestaties leveren. Niet op het veld, maar wel 
op medisch gebied. Tjongerschans wil voorloper 
zijn en blijven als het gaat om innovaties in de zorg. 
Samen met onze partners, binnen en buiten de 
zorg, willen we bijdragen aan een sportieve regio. 

Sinds 2012 is er al een sportmedische afdeling 
in het ziekenhuis om (top-) sporters optimaal te 
faciliteren. Als medisch partner van sc Heerenveen 
wil Tjongerschans niet alleen faciliteren, maar 
ook proactief bijdragen aan de ontwikkeling van 
betere zorg. Gezamenlijk met sc Heerenveen zal 
Tjongerschans continu aandacht besteden aan 
gezondheid en vitaliteit. Maar ook aan andere 
maatschappelijke thema’s.

ZIEKENHUIS TJONGERSCHANS
WENST SELECTIE EN STAF
VAN SC HEERENVEEN EEN
SUCCESVOL SEIZOEN

ZELFS ALS U IN HET
ZIEKENHUIS LIGT, HOEFT
U GEEN WEDSTRIJD VAN
UW FAVORIETE CLUB
TE MISSEN

In ziekenhuis Tjongerschans is een
multifunctionele ruimte ingericht, de 
Abe Lenstrazaal. In deze zaal worden 
alle wedstrijden van sc Heerenveen live 
uitgezonden voor patiënten. Zo hoeft u zelfs 
in het ziekenhuis geen wedstrijd van uw 
favoriete club te missen. De Abe Lenstrazaal 
is volledig ingericht in sc Heerenveen-stijl en 
wordt buiten de wedstrijden om gebruikt 
als vergaderruimte.

Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen

0513 - 685 685
www.tjongerschans.nl
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Ellen Beintema uit Heerenveen nam van 
september 2017 tot en met februari 2018 deel 
aan het arbeidsmarktproject van sc Heerenveen. 
Het leverde haar een baan op. “Ik ben ontzett end 
blij dat ik meegedaan heb.”

“Positiever in 
het leven”

Door verschillende om-
standigheden zit Harry 
de Vries uit Heerenveen 

al zes jaar in de bijstand. Via de 
gemeente Heerenveen kwam 
hij terecht bij het arbeidsmarkt-
project van sc Heerenveen. “Dat 
zag ik wel zitten”, vertelt De 
Vries. “De club beschikt over 
een groot netwerk en ook de 
ECO-coaching sprak me aan.”

Tijdens het arbeidsmarkt-
project krijgen de deelne-
mers jobcoachtraining en dus 
ECO-training. “Je leert jezelf 
presenteren, ontwikkelt zelf-
vertrouwen en ook samen-
werken speelt een belangrij-
ke rol. Ik heb door het project 
veel meer motivatie gekregen; 
ben bewuster en gedrevener 
op zoek naar een nieuwe toe-
komst.”

Harry de Vries zoekt een baan 
als systeembeheerder op Linux 
gebied. “Ik solliciteer vaker dan 

“Over drempel 
geholpen”

Voordat Ellen Beintema 
begon aan het project 
van sc Heerenveen en de 

gemeente Heerenveen, kamp-
te ze met een gebrek aan zelf-
vertrouwen. Sinds 2011 zat ze 
werkloos thuis. “Ik werd zo 
vaak afgewezen bij sollicitaties 
dat de moed me in de schoenen 
was gezonken. Het thuiszitten 
was niet leuk en vloog me aan.”

De gemeente wees haar op het 
arbeidsmarktproject. “Ik was 
meteen enthousiast. Ik wilde 
graag werken en was gemoti-
veerd om mee te doen.” 

De 48-jarige Ellen Beintema 
werkt inmiddels bij Aardema 
thuiszorg, waar ze sinds januari 
2018 onder contract staat.

Bovendien heeft ze haar zelf-
vertrouwen terug. “Omdat je 
werkloos bent, zit je in een heel 
klein wereldje. Het project gaf 
mij afleiding en zorgde ervoor 

Harry de Vries deed in 2018 mee aan het arbeids-
marktproject van sc Heerenveen. Hoewel hij 
nog geen baan heeft , kijkt hij met een zeer goed 
gevoel terug op zijn deelname.  “De wil om uit de 
bijstand te komen is een stuk sterker geworden.”

dat ik meer sociale contacten 
kreeg. Nog altijd heb ik veel 
contact met een aantal deelne-
mers. Dankzij dit project heb ik 
niet alleen een baan, maar ik 
heb er ook vriendinnen bij ge-
kregen.”

Door haar deelname kijkt Ellen 
Beintema met een goed gevoel 
vooruit. “De toekomst ziet er 
voor mij weer rooskleurig uit. Ik 
kijk heel anders tegen het leven 
aan: ik ben veel positiever ge-
worden. 

Beintema: “Het project heb ik 
ook aangeraden aan een aantal 
vriendinnen. Ik weet nu dat ik 
iets kan, dat gevoel had ik vroe-
ger niet.”

voorheen en ben vacatures aan 
het uitpluizen. Het project heeft 
mij geleerd geduld te hebben, 
zelf regie te houden en ook te 
vertrouwen in een goede afloop. 
Je wordt over een drempel ge-
holpen.”

De 52-jarige Heerenvener heeft 
niet alleen op mentaal vlak 
sprongen gemaakt, ook op soci-
aal gebied heeft het project een 
positieve bijdrage gegeven aan 
zijn leven. “Ik heb goede vrien-
den aan het project overgehou-
den, waar ik nog altijd veel con-
tact mee heb. Ze kennen mijn 
situatie en dat vind ik heel erg 
fijn.”

Hoewel Harry de Vries nog geen 
werk heeft gevonden, kijkt hij 
met een positief gevoel terug op 
het project. Hij heeft bovendien 
met vertrouwen vooruit. “Als je 
gemotiveerd bent om aan de 
slag te gaan, raad ik iedereen 
dit project zeker aan.”

‘Ik weet nu 
dat ik iets kan’



FeanFan is de supportersvereniging van 
sc Heerenveen, voor en door suppor-
ters. De vereniging heeft vier pijlers. 

“We willen zorgen voor sfeer, de betrok-
kenheid bij de club vergroten, supporters 
faciliteren en de belangen van onze leden 
behartigen”, vertelt Tiemen Korvemaker, 
voorzitter van FeanFan. “Wij willen er mede 
voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij 
de club, in het stadion en bij de waarden 
waar sc Heerenveen voor staat.”

Om te zorgen voor sfeer in het stadion re-
aliseert het sfeerteam van FeanFan ieder 
seizoen enkele grote sfeeracties op de tri-
bunes. “Denk bijvoorbeeld aan grote ge-
schilderde doeken die bij de opkomst van 
de spelers op de zuidtribune worden ge-
toond”, aldus Korvemaker. “Daarnaast ver-
zorgen we naar alle uitwedstrijden busrei-

zen. Regelmatig uitwedstrijden bezoeken 
is geen goedkope hobby. Om supporters 
te stimuleren vaker mee te gaan naar uit-
wedstrijden en trouwe supporters te belo-
nen, hebben we vorig jaar voor onze leden 
de rittenkaart bedacht. Leden die zes keer 
met de bus van FeanFan naar een uitwed-
strijd zijn gereisd, krijgen het kaartje voor 
de zevende uitwedstrijd van ons cadeau. 
Die actie zetten we komend seizoen door.”

Leden van FeanFan ontvangen zes keer 
per seizoen FeanFan Magazine. Een 68 pa-
gina’s dik magazine vol met interviews met 
spelers, trainers, talenten, medewerkers, 
vrijwilligers, supporters en sponsoren. 
Korvemaker: “In mijn ogen is dit het mooi-
ste supportersblad van Nederland. Het is 
een middel waarmee we in de verschil-
lende artikelen supporters kennis kunnen 

Bart Jan Kuiper: voorzitter Nieuw 
Noord: ‘Nieuw Noord is in 2001 op-
gericht om de sfeer in het stadion te 

verbeteren, met als hoogtepunt de realisa-
tie van het sfeervak. Het sfeervak komt de 

laten maken met iedereen die bij de club 
betrokken is.”

Ook organiseert de supportersvereniging 
ieder seizoen een aantal activiteiten. Kor-
vemaker: “Naast bingo’s zijn dat bijvoor-
beeld It Petear, de Mr. FeanFan quiz en 
de verkiezing voor de Speler van het Jaar. 
Tijdens It Petear kunnen supporters in ge-
sprek met bijvoorbeeld de directie, de trai-
ner en een speler. Bij de Mr. FeanFan quiz 
strijden deelnemers in koppels van twee 
om een aantal mooie voetbalprijzen. De 
hoofdprijs is al enkele jaren een voetbal-
reis naar keuze ter waarde van 250 euro. 
De verkiezing voor Speler van het Jaar 
organiseren we al sinds 1982. Supporters 
kunnen daarbij stemmen op hun favoriete 
speler. Ieder jaar maken we tijdens de laat-
ste thuiswedstrijd de winnaar bekend.” 

Naast het verbeteren van de sfeer probe-
ren we de belangen van onze leden zo goed 
en zo breed mogelijk te behartigen. De fans 
van Nieuw Noord vormen een gemêleerde 
groep van zeven tot 70 jaar oud, zijn over 
het algemeen wat fanatieker, zeker vocaal 
en voelen zich nauw betrokken bij het wel 
en wee van de club. Vooral jongeren voelen 
zich aangetrokken tot Nieuw Noord.

Bij de oprichting van Nieuw Noord was er 
scepsis, zo van ‘we moeten maar zien wat 
dit clubje wordt,‘ maar we hebben ons be-
wezen. Nieuw Noord is onderdeel van de 
Heerenveen-familie. We zijn een beetje het 
puberzoontje dat af en toe voor probleem-
pjes zorgt, maar we horen er volledig bij en 
voegen absoluut waarde toe aan het gezin.’ 

FeanFan

Nieuw Noord
sfeer en beleving in het stadion ten goede 
en levert volgens ons ook punten op. De 
fans van Heerenveen stonden bekend als 
een stil publiek, maar dankzij Nieuw Noord 
behoort dat beeld tot de verleden tijd.

De jeugd telt mee bij sc Heerenveen. 
Voor de jonge voetbalfans heeft de 
Friese club een actieve Kidsclub met 

maar liefst 3000 leden. Afhankelijk van de 
leeftijd kunnen de jongeren lid worden van 
de Junior Heroes of Feanatics.

De Junior Heroes is voor jonge fans tot 11 
jaar, de Feanatics is voor de leeftijdsgroep 
van 12 tot 17 jaar. Voor beide groepen wor-
den gedurende het seizoen specifieke acti-
viteiten, variërend van een Sinterklaasfeest, 
persconferentie met spelers tot een voet-
balkamp georganiseerd.

“Vooral de jongste groep vindt activiteiten 
in het stadion, met de kans een speler te-
gen te komen, geweldig”, vertelt Kimber-
ley Hofstra van de Kidsclub van sc Heer-
enveen. “De kleedkamer bekijken of het 
spelershome is ook interessant. De oudste 
groep heeft meer een voorkeur voor digita-
le activiteiten. We willen jongeren graag zo 
veel mogelijk bij de club betrekken om zo al 
vroeg het Heerenveen-gevoel ontwikkelen.”

Junior Heroes krijgen vier keer per jaar het 
blad Heero News. De Feanatics hebben een 
eigen magazine en daarnaast is er maande-
lijks een digitale nieuwsbrief met de laatste 
actuele ontwikkelingen. Verder profiteren 
de leden van de Kidsclub van kortingen in 
de Feansjop en kaarten voor duels van het 
eerste elftal.

Voor meer informatie over de Kidsclub: 
www.sc-heerenveen.nl/kidsclub

Actieve 
Kidsclub
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Tijdens de FeanDei op zaterdag 21 juli werd de nieuwe winkel van sc Heerenveen geopend. 
De nieuwe Feanstore is flink uitgebreid en heeft bovendien een moderner jasje gekregen. 
Naast de verbouwing van de winkel, is ook de hoofdingang vernieuwd. 

Naast het afrekenen van de merchandise-artikelen, vindt in de nieuwe Feanstore ook de 
particuliere kaartverkoop plaats. Bovendien kunnen hier de toegangskaarten worden af-
gehaald en is er een helpdesk voor de ticketing. De hoofdingang is hierdoor specifiek voor 
de ontvangst van de zakelijke gasten en het afhalen van de niet-particuliere kaarten.

Supportersservice 
en Feanstore
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Kantoren Abe Lenstra boulevard

Parkeren
Rondom het Abe Lenstra stadion is volop 
parkeergelegenheid. Er zijn in totaal  negen 
parkeerterreinen aan weerszijden van de 
A32. De parkeerterreinen staan aangege-
ven op de op deze pagina afgebeelde plat-
tegrond. Voor de parkeerterreinen P1 tot 
en met P7 is op wedstrijddagen een geldi-
ge toegangskaart nodig. P8 en P9 zijn vrije 
parkeerterreinen (met ruimte voor meer 
dan 1.000 auto’s!).

Rondom het stadioncomplex is parkeer-
ruimte voor 2.600 auto’s. Daarnaast zijn er 
8.000 plaatsen in de directe omgeving op de 
bedrijventerreinen IBF en De Kavels. Met 
dit aantal wordt in de piekbehoefte rondom 
thuisduels voorzien. sc Heerenveen streeft 
ernaar dat fans binnen een afstand van 
maximaal 20 minuten lopen van het stadi-
ongebied hun auto kunnen parkeren. 

Routebeschrijving 
Vanaf Joure/Leeuwarden/Drachten:
Bij knooppunt Heerenveen volgt u de A32 
richting Heerenveen. Op de A32 neemt u 
de afrit Heerenveen-centrum (afrit 12, ter 
hoogte van de McDonald’s). Onderaan de 
afrit gaat u rechtsaf en daarna bij de ver-
keerslichten linksaf. Hier staat het Abe 
Lenstra stadion reeds aangegeven, volg de 
borden.

Vanaf Zwolle:
U neemt de afrit Heerenveen-Oranjewoud 
(afrit 11). Onderaan de afrit gaat u linksaf. 
U rijdt onder de snelweg door en gaat 200 
meter verder rechtsaf. Hier staat het Abe 
Lenstra stadion reeds aangegeven, volg de 
borden.

Kik Pierie (links) is een Nederlandse 
voetballer die doorgaans als verdediger 
speelt. Hij stroomde in 2017 door 
vanuit de jeugd van sc Heerenveen. 
In oktober 2017 werd Kik Pierie door 
de Britse krant The Guardian genoemd 
als één van de 60 meest veelbelovende 
jonge spelers in de wereld. Kik heeft  een 
contract bij sc Heerenveen tot 2021. 

Kik Pierie samen met Michel Vlap na afl oop van een 
spectaculaire start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. 
In het eerste competi ti eduel van 2018/ ’19, met 
PEC Zwolle werd het 2-3 voor sc Heerenveen.
Foto: Henk Jan Dijks 

Onderwijs voor top(sport )talenten

Sevenwolden is een 
Topsport Talentschool.
Wij ondersteunen óók 
de jonge toptalenten 
van sc Heerenveen bij 
hun combinati e van 
onderwijs en sport.
www.sevenwolden.nl
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