
GUESS WHO’S 
BACK AGAIN!
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Wekelijks medicijn tegen
het corona chagrijn
Een paar weken geleden vatte Pieter Jan Heidstra het idee op voor een 
Kampioenskrant voor SC Cambuur. Of ik samen met hem mee wilde 
doen en dat ik zelf een redactieteam kon samenstellen. Ik had vrij spel. 
Zolang het een lezenswaardig eerbetoon aan SC Cambuur werd, vond 
Pieter Jan het goed. Een beetje afwijken van wat je doorgaans in een 
voetbalbijlage aantreft, dat vond de uitgever wel leuk. “Hij mag anders 
dan anders worden. Dat vind ik wel een belangrijk punt” zei hij er bij.

Wat dat ‘anders’ nou precies be-
tekende, daarover hebben we niet 
meer gesproken. Dat was ook niet 
nodig, want Pieter Jan en ik waren 
het snel eens. Een paar telefoon-
tjes en het redactieteam was ook 
geregeld. Het team bestond uit 
Henk Albers, de Cambuurwatcher 
bij uitstek. Ate de Jong, die zo trots 
was op deze opdracht dat hij er in 

de huis aan huis al een column aan 
wijdde. Bonne Stienstra, al decen-
nialang supporter en volger van de 
club. Otto Hoekstra werd gevraagd 
om een quiz te maken helemaal in 
het teken van de prachtige volks-
club uit Leeuwarden.

Kort redactieoverleg leidde tot een 
aantal ingrediënten: er moest een 

quiz in en een verhaal met de vader 
van Henk de Jong. In het midden 
geen foto, maar een tekening – een 
vrije interpretatie van de tekenaar 
die de technische staf in de schijn-
werpers plaatste. Wat een fantas-
tisch eindresultaat heeft Edward 
Kobus daarvan gemaakt. Ik denk 
dat de Cambuur supporter deze 
dolgraag wil bestellen. Er moest 
ook een column in. Maar dan wel 
een lange van meer dan duizend 
woorden, want er valt zoveel over 
SC Cambuur te vertellen. Alleen de 
afgelopen 2 seizoenen gebeurde 
er zoveel dat je er een film over zou 
kunnen laten maken. Alles kwam 
voorbij, teleurstelling, blijdschap, 
vreugde en dan weer boosheid. 
Dus eigenlijk geen column maar 
een verhaal. Dat wilden we.

Andere ideeën sneuvelden. Want 
een harinkje eten met Robert 
Mühren of naar het museum met 

David Sambissa: de coronabub-
bel stond het allemaal niet toe. We 
wilden bootje varen – vissen - met 
keeper Sonny Stevens, maar het 
mocht niet.
We werden daarom gedwongen 
tot een aanpak waarin we ande-
ren over de prestatie van Cambuur 
aan het woord moesten laten. Met 
oude en nieuwe bekenden die de 
unieke uitvoering van De Jong en 
zijn mannen op hun eigen wijze 
duidden. Uiteraard mag de hoofd-
rolspeler zelf niet ontbreken en wat 
te denken van Jan Bruin die het 
eerste doelpunt in de eredivisie op 
zijn naam schreef. 

Een unieke prestatie is door beel-
den veel beter samen te vatten 
dan woorden vandaar dat er in 
deze uitgave veel foto’s zijn te zien. 
Dankzij de twee huisfotografen 
Henk Jan Dijks en Simon van der 
Woude beschikten we over een 

uitgebreid archief van de laatste 
decennia.

Of het een volledig objectief ver-
slag is geworden is maar zeer de 
vraag. We zijn per slot van rekening 
allemaal een beetje Cambuursup-
porter; en waren we het niet, dan 
zijn we het toch zeker geworden. U 
moet het ons niet kwalijk nemen. 
Twee seizoenen aan kop, mooi en 
aanvallend voetbal, een berg aan 
complimenten van andere voet-
balvolgers, een wekelijks medicijn 
tegen corona op vrijdagavond: blijf 
dan maar eens onpartijdig.

Uit volle borst roepen wij: 
Cambuur komt eraan!

Radboud Droog en
Pieter Jan Heidstra.
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PAS LATER BESEFTE 
IK WIE DAT SCHRIELE 
MANNETJE WAS 

JAN BRUIN VERGEET 
EERSTE EREDIVISIE-
GOAL NOOIT MEER

WAT IN DE BUS
GEBEURT, BLIJFT
IN DE BUS

PIER DE JONG, 
TROTSE HEIT
VAN HENK 
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IN DEZE KRANT:

Etiënne Reijnen in extase na de 2-2 in het
Abe Lenstrastadion (c) Foto Dijks Fotografie
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BOB feliciteert
Cambuur met het 

kampioenschap
2020/2021.

Kom veilig thuis!
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Pas later
besefte ik wie
dat schriele
mannetje was

Er is wel eens een jaar geweest, dat 
ik dacht: ,,Maar even geen Cam-
buur.” Maar hoewel op afstand, de 
interesse naar de uitslag, naar de 
plaats op de ranglijst, bleef. Ach, 
hoeveel makkelijker was het ge-
weest om fan van Ajax te zijn, dan 
word je de nacht na een wedstrijd-
dag bijna altijd vrolijk wakker, van 
weer een zege of een titel.

Een Cambuur-supporter gaat vaak 
door diepe dalen en af en toe over 

een piek. Eelt op de ziel hebben we 
opgedaan in al die jaren van hoop 
gevolgd door meestal weer een te-
leurstelling. Maar meer dan succes 
verbroedert teleurstelling, scheidt 
het het kaf van het koren onder de 
ware supporters. 

Er zijn supporters, die lepelen ge-
vraagd en ongevraagd moeiteloos 
jaartallen op, doelpuntenmakers, 
eindstanden, namen van trainers 
en markante spelers. Beslissende 

voorzetten zelfs. Ik ben geen man 
van cijfers en andere feitjes, mij 
staan vooral ogenschijnlijk onbe-
duidende voorvallen bij.

WAGENINGEN
Ik was vijftien jaar oud en reed met 
vrienden uit Goutum met Durk Dijk-
stra mee naar Wageningen. Mijn 
eerste uitwedstrijd van Cambuur, de 
uitslag staat me niet bij, de prachtige 
shirts van Wageningen en het stadion 
op de Wageningse Berg des temeer. 

Ik was zestien en stond op een 
zaterdagmiddag in het Cambuur-
stadion te kijken naar een wed-
strijd tussen de betaalde jeugd van 
Cambuur en Ajax, die had je toen. 
Nog staat op mijn netvlies een 
schriel mannetje in Ajax-shirt dat 
over het veld dartelde en alles en 
iedereen passeerde alsof ze er niet 
stonden. Pas later besefte ik, dat 
dat het voetbalgenie Johan Cruijff 
moet zijn geweest.

Zondags liepen we in het oude 
stadion in de pauze achter de zittri-
bunes langs op weg naar de staan-
tribune aan de overkant, weer ach-
ter het vijandelijke doel. Het liefst 
dichtbij de man met de hoed, die 
zoveel humor door zijn rake op-
merkingen strooide. Het was de 
tijd van spits Dirk Roelfsema, ook 
wel liefkozend ‘Stukkene stoel’ ge-
noemd. ▶

Gerard Cox heeft eens gezegd: ,,Feyenoord-supporter ben je niet 
voor je lol.’’ Hetzelfde geldt voor de Cambuur-supporter. Fan in 
voor- en nog vaker in tegenspoed, dat vraagt wat van het incas-
seringsvermogen van een supporter. 

Een jonge Johan Cruijff
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RETAIL SHOWROOM UTILITY HOSPITALITY

Een topprestatie herhalen. Ondanks alles. Dat is grote klasse. Die unieke prestatie  

is voor ons een lichtend voorbeeld. Cambuur is weer terug waar de club thuishoort.  

In de spotlights. Op het hoogste niveau. Wij feliciteren iedereen met ‘hert’ voor de  

club met het kampioenschap en de terugkeer naar de Eredivisie.

 

Ontdek onze lichtoplossingen op light4u.io

Een lichtend voorbeeld.
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Kom hem bewonderen in onze showroom in Leeuwarden!
 
• Verkrijgbaar v.a. € 49.995,- 
• Vanaf € 210,- netto bijtelling per maand

Rij de EQA 250 Business Solution Luxury Limited. Nu met private lease voor € 649,- p.m.!

Kijk op MB-Wensink.nl

100% elektrisch.

De nieuwe EQA. This is for a new generation.

Wij feliciteren SC Cambuur met het kampioenschap 
én promotie naar de Eredivisie!

ai16196815906_wensink.pdf   1   29-04-2021   09:33
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▶ Ik was zestien en stond met hon-
derden supporters bij garage De Boer 
aan de Schrans de Cambuur-spelers 
op te wachten, nadat ze kampioen in 
de tweede divisie waren geworden. 
Vuurwerk hadden we toen nog niet, 
maar clubliefde des te meer.

Zo verbleef ik jaren in voor- en te-
genspoed en in wind en regen op 
de onoverdekte tribunes. Toen werd 

ik sportjournalist bij de LC, mocht de 
wedstrijden van mijn Cambuur ver-
slaan en voor de eerste keer in mijn 
leven zat ik overdekt. Strikte objec-
tiviteit is de eerste vereiste voor een 
journalist en ik werd even streng 
voor Cambuur als de onderwijzer 
voor zijn eigen kind in de klas om 
elke schijn van partijdigheid maar te 
vermijden. Die periode in de zeven-
tiger en tachtiger jaren waren niet 
bepaald de meest succesvolle jaren 
in de Cambuur-historie. Soms was 
er een deelname aan de nacompeti-
tie, maar meestal was het leven met 
een plaats in de grijze middenmoot. 

Toen ik stopte als sportjournalist, 
toen werd ik weer supporter. Toen 
mocht ik weer ongenuanceerd kri-
tiek op de scheidsrechter hebben, 
of een op matige speler, of op een 
slechte trainer. Toen mocht ik weer 
juichen bij een doelpunt en een ver-
lossend eindsignaal.

Die periode in de
zeventiger en tachtiger 

jaren waren niet bepaald 
de meest succesvolle 

jaren in de 
Cambuur-historie.

HOOGTEPUNTEN
Natuurlijk, er waren ook hoogtepun-
ten. Periodetitels, de uitschakeling 
van Ajax in de beker, het kampioen-
schap in 2013. Once in a lifetime, rie-
pen we, want er werd tot dan vaker 
een Elfstedentocht gehouden dan 
dat Cambuur kampioen werd. En 
prachtig waren daarna ook de eer-
ste twee seizoenen in de eredivisie.

Opbeurende herinneringen zijn 
dat, maar er zijn ook slechte, dus 
subjectieve herinneringen aan 
scheidsrechters, die het volgens mij 
en vele supporters op onze jongens 
hadden voorzien. Nog associeer 
ik Bas Nijhuis met zijn beslissing 
Koen Brack een tweede gele kaart 
en dus rood te geven voor een ver-
meende schwalbe.

Genaaid, dat waren we, want het 
was in een zeer belangrijk promo-
tie/degradatieduel tegen Roda JC. 
Het was geen schwalbe: Brack 
verliet per brancard het veld. TV-
beelden lieten duidelijk zien, dat het 
een geheide strafschop was. Daar 
denk ik nog steeds aan terug, als ik 
Nijhuis zijn praatjes hoor verkopen 
bij Wilfred Genee in Voetbal Inside. 

Ik herinner me nog als de dag van 
gisteren de eerste minuut van de 
eredivisiewedstrijd Cambuur-PSV. 
Sander van der Streek kreeg de bal 
tegen zijn arm geschoten. Scheids-
rechter Blom gaf PSV een straf-
schop en Van der Streek de rode 
kaart. Zie ik tegenwoordig Blom, ik 
ervaar nog steeds het onrecht.

HUMOR
Nee, wij Cambuur-supporters heb-
ben in de 57-jarige geschiedenis 
van de club heel wat onrecht, te-

genslagen en teleurstellingen te 
verwerken gekregen. Humor en 
cynische zelfspot hielden ons ge-
lukkig op de been, want aan onver-
valste Liwwadder humor is op de 
tribunes nooit geen gebrek.
Een jaar nadat ik gestopt was als 
verslaggever, zat ik als herwonnen 
supporter op de noodtribune bij het 
allesbeslissende duel tegen DS’79. 
Ik geloof, we konden bij winst pro-

moveren. Zoals wel vaker ging het 
mis. Er heerste een treurige stem-
ming in het stadion. Achter mij zat 
een man, die er wat aan wilde doen. 
Hij riep: ,,Wij doene de wave.’’ Hij 
stond op, maar niemand volgde 
hem. Hij zakte weer op zijn stoel en 
verzuchtte wanhopig: ,,Mut ik weer 
alleen de wave doen.’’

Ik herinner me de persconferentie 
na afloop van Cambuur-Ajax, een 
bekerwedstrijd. Bestuurs- en pers-
kamer zaten in een noodgebouw, 
de nieuwe hoofdtribune was in aan-
bouw. Mevrouw Schuil stond achter 
de bar en vroeg aan de Ajax-trainer 
Louis van Gaal of hij wat wilde drin-
ken. ,,Doe maar een bacardi-cola’’, 
zei Van Gaal. ,,Hewwe we niet’’, zei 
vrouw Schuil totaal niet geïmpo-
neerd.  ,,Doe dan maar een sapje’’, 
zei Van Gaal.

Laatst nog op de site van Cambuur 
Online. De vraag was hoe een coro-
naproof kampioensfeest te organi-
seren. Iemand bedacht: ,,We make 
d’r een christelijk kampioensfeest 
foor tienduzend man van, dan mag 
het vast en zeker wel.’’

KWAAD
Maar eerlijkgezegd, het onrecht dat 
Cambuur vorig jaar werd aange-

daan door de KNVB en een goed 
georganiseerde ADO-lobby - wel 
bovenaan staan maar geen pro-
motie - daar was geen Liwwadder 
humor tegen opgewassen. Zoveel 
onrecht, daar kon je alleen maar 
kwaad om worden. En blijven. Ik 
vreesde, dat die boosheid wel een 
heel seizoen zou kunnen duren, 
want twee keer kampioen worden, 
dat was nog nooit eerder vertoond.

,,Mut ik weer
alleen de

wave doen.’’

Maar ziet, waar de humor en relati-
vering tekortschoten, daar stonden 
de spelers en technische staf van 
Cambuur op. Zij zorgden met hun 
prestaties voor troost en gaande-
weg het seizoen voor steeds meer 
waardering en enthousiasme. 
Het kampioenschap van Cambuur 
wordt nu gerechtigheid genoemd, 
maar dat klinkt alsof de KNVB iets 
heeft rechtgezet. Dat heeft ze niet, 
dat heeft Cambuur zelf gedaan.  
Dat maakt dit kampioenschap zo 
verdiend, zo rechtvaardig, zo uniek. 
Twice in a lifetime.

Bonne Stienstra  ◀

Doe maar een Bacardi 
Cola, zei van Gaal
“hewwe we niet”

Sfeeractie op Noordtribune (c) Dijks Fotografie

Koen Brack heeft gescoord
(c) Dijks Fotografie
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Laat u kostenloos informeren door een van onze adviseurs.

Koston Noord BV 
Rijksstraatweg 7
8814 JV Zweins
Telefoon: 0517-767030
E-mail: info@kostonnoord.nl
Website: www.kostonnoord.nl

Informeer naar de subsidiemogelijkheden!

WWW.KOSTONNOORD.NL

CCAAMMBBUUUURR  ##
GGEEFFEELLIICCIITTEEEERRDD!!

SPECIALIST IN 
WONINGISOLATIE
- Bespaart veel energie!
- Draagt bij tot een schoner milieu!
- Verhoogt het comfort!
- Verlaagt de energielasten!
- Zakelijk en particulier!



SC CAMBUUR 9

Na afloop van de wedstrijd tegen De Graafschap nam Henk de Jong nog 
even tijd voor ons. Op de tribune, kort na de 1-1, gaf de zo succesvolle 
voetbaltrainer antwoord op onze vragen. Dat deed hij op de voor hem 
zo typerende toon: rustig en bedaard. Nuchter. Zoals voetbalminnend 
Nederland hem kent. ,,Want we moeten wel normaal blijven doen hè.”

De schouder zal inmiddels pijn 
doen van alle klopjes. Na het veilig-
stellen van de promotie en daarna 
het kampioenschap ontving hij dui-
zenden e-mails en appjes. De tele-
foon bleef rinkelen. Maar geheel te-
gen zijn gewoonte in, reageerde hij 
dit keer niet op álle berichten. Het 
waren er simpelweg teveel. ‘Lieve 
mensen’, schreef hij op LinkedIn, ‘ik 
wil jullie langs deze weg bedanken 
voor alle felicitaties. Ik ben super-
trots hierop. Er zijn zoveel binnen-
gekomen dat ik helaas niet alles 
kan beantwoorden. Sorry…’

Hij kreeg een appbericht van Han 
Berger, de trainer met wie Cambuur 
in 1998 via de nacompetitie promo-
veerde. ,,Dat was natuurlijk keurig.” 
Ook Ronald Koeman en Erik ten 
Hag feliciteerden hem persoonlijk. 
,,De burgemeester stuurde ook een 
bericht. Leuk natuurlijk, maar het 
maakt me uiteindelijk niets uit. Zo-
lang de mensen van wie ik een be-
richt krijg maar goede mensen zijn…”

“We zullen toch wel een 
aardig ploegje zijn…”

ERELIJST
De Jong debuteerde acht seizoenen 
geleden als hoofdtrainer. Bij Cam-
buur nam hij de plaats in van de 
ontslagen Alfons Arts, onder wie hij 
tot dan toe als assistent werkzaam 
was. Met Cambuur werd hij in 2013 
kampioen, waarna hij ook nog met 
De Graafschap promoveerde (2018) 
en dit seizoen dus opnieuw de titel 
greep. De talloze kampioenschap-
pen met (top)amateurelftallen en 
een uitverkiezing tot voetbaltrainer 
van het jaar (2009, de Rinus Michels 
Award) leveren hem vooralsnog 
een prachtig cv op. 

Hij is veranderd, als trainer: ,,Ik be-
gon acht seizoenen geleden als as-
sistent en op een gegeven moment 
was ik ineens de hoofdtrainer. Dan 

word je dus ook wat bekender. En 
dan trek je je aan wat de mensen 
over je zeggen en wat er over je 
geschreven wordt. Maar daar heb 
ik van geleerd. Dat heb ik niet meer 
zo. Ik ben wat onverschilliger ge-
worden. Natuurlijk lees ik nog wel 
eens iets, maar echt niet veel hoor. 
Ik ben ouder geworden, volwasse-
ner. Ik heb geleerd.”

Spijt van de uitspraak vorig jaar, 
toen hij de bondsbeslissing om 
Cambuur niet te laten promove-
ren betitelde als ,,misschien wel de 
grootste schande uit de Nederland-
se sportgeschiedenis ooit”, heeft hij 
niet: ,,Ben je gek. Toen kwam ik voor 
mijn club op.”

Het spelen zonder publiek, nu al 
ruim een jaar, is hem uiteindelijk 
meegevallen. ,,Het is mooi om te 
zien dat we dat kunnen. Maar we 
zijn natuurlijk wel een twaalfde-
manclub. En we worden dus alleen 
maar beter.”

“Het hart van de club,
dat zijn we met z’n allen.” 

EEN AARDIG PLOEGJE
De afgelopen maanden werd de 
56-jarige coach bestookt met vra-

gen over het aanstaande kampi-
oenschap. Bijna elk perspraatje na 
alweer een gewonnen wedstrijd be-
gon ongeveer zo: ‘Mooi Henk, weer 
een stapje dichter bij de titel’. Henk 
de Jong: ,,Tja, dat is de media. Die pla-
gen me een beetje, want dat vinden 
ze leuk. En ik antwoord daar altijd op 
mijn manier op. Dat zijn vaste een-
tweetjes. En ik begrijp het hoor, want 
het zijn natuurlijk wel terechte vra-
gen, maar ik probeer altijd wel op de 
rem te drukken.” Desgevraagd draagt 
hij de titel op aan de supporters. Aan 
ons allemaal. ,,Want het hart van de 
club, dat zijn we met z’n allen.” 

Een steward vraagt ons vriendelijk 
het gesprek af te ronden. De sta-
dionlichten gaan zo uit. ‘Of jullie zo 
ook naar binnen willen gaan.’ De 
Jong steekt zijn duim omhoog. ,,We 
stoppen hoor.” Nog snel een laatste 
vraag. Want hoe goed is Cambuur, 
vergeleken met de andere teams 
waarmee De Jong in de eredivisie 
voetbalde, nu eigenlijk? ,,Laten we 
vooral maar gewoon doen en ons 
proberen te handhaven.” Het is een 
typisch Henk-de-Jongantwoord. 
Maar dan toch nog: ,,Ik denk wel dat 
het niet normaal is hoeveel punten 
we gehaald hebben. En hoeveel 
doelpunten we hebben gemaakt. 
We zullen toch wel een aardig 
ploegje zijn…”  ◀

FOPPE DE HAAN: ‘CAMBUUR FRIS EN HERKENBAAR’
Foppe de Haan was lang geleden op het CIOS een van de docenten van Henk de Jong. De oud-trainer van 
SC Heerenveen is vol lof over de prestatie van Cambuur en van Henk de Jong in het bijzonder. ,,Bij Cambuur is 
sprake van een goede spelopvatting. De ploeg speelt herkenbaar en fris. Met snelheid op de vleugels en aanval-
lend spel. Al zie ik niet alles, want ik volg al zoveel. Ik kijk vooral naar de eredivisie en naar buitenlands voetbal.”

De 77-jarige inwoner van Nes herinnert zich de bekerwedstrijd tegen Feyenoord die Cambuur vorig seizoen 
onverdiend verloor: ,,Toen heb ik Henk een berichtje gestuurd, want ik vond dat Cambuur erg goed voetbalde. 
Als je een team wil laten spelen naar jouw visie, moet je op het trainingsveld elke dag hetzelfde doen. En daar is 
overtuigingskracht voor nodig. Het is een kunst als een trainersstaf dat lukt.”

De vergelijking tussen Heerenveenspits Henk Veerman en Robert Mühren, allebei uit Volendam, gaat mank. 
,,Het zijn andere spitsen”, stelt De Haan. ,,Henk is sneller, maar Mühren is beter voor de goal. Ik denk dat Robert 
Mühren zijn goals dus echt wel gaat maken.”

De Haan verwacht dat Cambuur zich het komende seizoen vrij eenvoudig handhaaft: ,,Het eerste jaar in de eredi-
visie is nooit het moeilijkste. Maar het blijft koffiedik kijken. Zeker is dat Cambuur een fantastisch publiek heeft dat 
een hoop lawaai maakt. Daar put de club veel voordeel uit.”  ◀

Henk de Jong:
‘We zijn een twaalfde-manclub
en worden dus alleen maar beter’

Foppe de Haan (c) Foto Dijks Fotografie

Henk de Jong en Mike Snoei, trainer van De Graafschap 
(c) Dijks Fotografie

Henk de Jong is klaar voor zijn 
eerste helikoptervlucht ooit 
(c) Foto Dijks Fotografie
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SC CAMBUUR MET HET BEHAALDE 
KAMPiOENSCHAP!

Wij Feliciteren

PARTNER VOOR DE HORECA www.actifood.nl

in vOOr- en 
tegenspoed!
op naar de eredivsie!

www.pax.nl

WILT U ALS BELEGGER 
NET ALS SC CAMBUUR DE 
KAMPIOENSKOERS VAREN? 
VERTROUW DAN OP 
WIERDA EN PARTNERS 
VERMOGENSBEHEER.

Bezoekadres Assen
Oostersingel 1
T: 0592 301 550

Bezoekadres Laren 
Stationsweg 2
T: 035 2031 126

info@wierdavermogensbeheer.nl
www.wierdavermogensbeheer.nl

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden. 
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Goaltjesdief Harry van der Laan maakte in zijn voetbalcarrière - bij onder 
meer Den Haag, Feyenoord, Dordrecht, Cambuur en Den Bosch -  veel 
doelpunten. Met Feyenoord won hij in 1991 de beker en in dienst van 
Cambuur (’97-’98) en Den Bosch (’98-’99) werd hij topscorer in de eerste 
divisie. Met die laatste twee clubs promoveerde hij naar de eredivisie, en 
daarvoor (’89-’90) lukte hem dat ook in het shirt van FC Den Haag. Van der 
Laan is in de residentiestad nog altijd all-time topscorer met 104 goals. 

Na het beëindigen van zijn loopbaan 
als voetballer was ‘Haagse Harry’ in 
het betaalde voetbal bij meerdere 
clubs actief als assistent- en spit-
sentrainer. Als analist verscheen 
hij regelmatig op televisie bij FOX 
Sports (nu ESPN). Bij FC Rijnmond 
schuift hij nog altijd aan om het Rot-
terdamse voetbal onder de loep te 
nemen. Van der Laan volgt alles en 
geldt als een echt voetbaldier. 

,,Absoluut. Ik kijk ook veel ander 
voetbal en zeker de clubs waar ik 
in het verleden voor heb gespeeld 
volg ik met extra belangstelling. 
Daar houd je altijd een bepaalde 
binding mee en dus bekijk ik zo’n 
beetje elke week wel wat ze doen.”

Niet zo’n pretje dat er twee van 
je oude clubs, Dordrecht en Den 
Bosch, onderaan bungelen in de 
Keuken Kampioen Divisie.

,,Dat was in mijn tijd wel anders. 
Toen waren het de betere ploegen 
in de eerste divisie. Jammer dat het 
in negatieve zin zo hard gegaan is 
met ze. Ik word bepaald niet blij van 
de prestaties van ADO Den Haag 
de laatste twee jaar in de eredivisie.”

Dan word je een stuk
vrolijker van Cambuur.
,,Ja. Cambuur is altijd redelijk stabiel 
gebleven in de eerste divisie. De 
laatste twee seizoenen zijn ze ver-
uit het sterkst. Ze gaan nu moeite-
loos de eredivisie in. Het doelsaldo 
is gewoon bizar goed en die kun je 
vergelijken met wanneer Ajax een 
goed seizoen draait.”

En niet alleen het scoren valt op.
,,Alles hangt samen met het domi-
nante voetbal: het spel willen ma-
ken, veel balbezit, hoog druk zetten, 
kansen creëren en vul eigenlijk alles 

maar in waarvoor je als voetballief-
hebber naar voetbal kijkt. Ik telde al 
weken, en eigenlijk zonder twijfel, af 
naar het moment waarop de pro-
motie en het kampioenschap een 
feit waren.”

We hebben in Leeuwarden drie 
eredivisieperiodes gekend. 
Hoe lang gaat Cambuur het dit 
keer volhouden?
,,Om een stabiele eredivisionist te 
zijn, is veel meer financiële armslag 
nodig. Ik denk dat de begroting 
daarom met een factor drie om-
hoog zal moeten. Daar is een groter 
stadion voor nodig. Met het huidige 
stadion en de daaraan gekoppelde 
middelen gaat het vroeg of laat 
weer mis. Dan wordt het straks 
vooral een kwestie van overleven.”

De laatste keer in de
eredivisie duurde drie seizoenen. 
Hoe kijk jij op die periode terug?
,,Dan wijs ik in eerste instantie op 
de centrale duo’s achterin. In het 
seizoen 2013-2014 waren die twee 
opvallend goed en in 2014-2015 
ónopvallend goed. Het seizoen 
2015-2016 was het belabberd.”
Begin dan maar met de opvallend 
goed spelende Ramon Leeuwin en 
Martijn van der Laan.

,,De wisselwerking in balbezit was 
geweldig tussen die twee. Leeu-
win vond ik echt een atleet. Hij had 

snelheid, kopkracht en schoof re-
gelmatig door naar het middenveld. 
Van der Laan speelde positioneel 
en in de duels ijzersterk. Hij zorgde 
er zelfs voor 
dat er nóg va-
ker een man 
meer op het 
m i d d e n v e l d 
werd gecreëerd. Hij leverde ook 
een prima dieptepass af. Cambuur 
speelde daardoor van achteruit re-
delijk gemakkelijk en met de flair 
van een subtopper.”

Lucas Bijker en Etienne Reijnen 
hielpen de club dus onopvallend 
aan nog een jaar eredivisie…
,,Die speelden beiden als échte 
centrale verdedigers. Sober en oer-
degelijk. Het stond gewoon goed. 
Ze brachten minder flair, maar dat 
was uiteindelijk genoeg.”

Het jaar daarna was het, en niet al-
leen achterin, niet meer genoeg.
,,En dat had dus met geld te ma-
ken. Het duo Leeuwin en Van der 
Laan vertrok niet naar de top van 
de eredivisie en daarom kreeg 
Cambuur daar weinig geld voor 
terug. Dan kan een club niet ver-
der bouwen. Daar komt bij dat FC 
Groningen, de club waar Van der 
Laan naar vertrok, op dat moment 
een concurrent was. Ik vond het 
knap dat het jaar daarna toch een 
oplossing werd gevonden door 

Bijker van de back naar het cen-
trum te halen. En het binnenhalen 
van Reijnen pakte ook goed uit. 
Maar een jaar later gingen ze al-

lebei naar de 
concurrentie. 
Dat laatste 
seizoen eredi-
visie ging ei-

genlijk alles mis. Het vertrek van 
Ogbeche naar Willem II, alweer 
een concurrent, was halverwege 
dat seizoen de nekslag.”

Foeke Booy krijgt het als
technisch manager nog
druk de komende tijd.
,,Dat is zacht uitgedrukt. Maar Foeke 
is een terriër. Hij had een Hagenees 
kunnen zijn. Die is echt met afstand 
de juiste knokker op de juiste plek 
wat Cambuur betreft. Feit is dat hij 
weinig middelen heeft, maar als 
iemand weet hoe je moet doorpak-
ken, dan is het Foeke. Ik hoop voor 
hem en voor Cambuur dat hij een 
kunststukje uithaalt. Dat is er nodig 
zolang er in Leeuwarden geen gro-
ter stadion staat.”

Mooi compliment 
voor Foeke Booy.
,,Ere wie ere toekomt. Ik ken Foeke 
en weet wat ik zeg. Hem moeten 
ze echt koesteren bij Cambuur en 
nooit laten gaan. En natuurlijk gaan 
de credits ook naar Henk de Jong 
en de spelers. Geweldig gedaan.” ◀

Alle lof voor terriër

Foeke Booy
De laatste twee seizoenen

zijn ze veruit het sterkst. 

Calvin Mac-Intosch en Erik Schouten, 
het centrale duo van Cambuur
(c) Dijks Fotografie

Issa Kallon en Foeke Booy bezegelen 
contractverlenging met een handdruk 
(c) Dijks Fotografie

Harry van der Laan betreedt nog een keer het veld van Cambuur, 
tijdens de reünie in 2007 (c) Foto Simon der Woude
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Wordt ook 
kampioen in 
energie 
besparen!
Met hulp van je Energiecoach

Krijg gratis advies en kleine 
energiebesparende maatregelen. 
En bespaar op je energiekosten!

Energieloketleeuwarden.nl
samen op weg naar een duurzame toekomst

Gefeliciteerd

met het kampioenschap

Koarteloane 67
9298 RE  KOLLUMERZWAAG  
Tel.: 06 - 50 86 42 42 
Info@houtbouwgvanderwal.nl  
 

www.houtbouwgvanderwal.nl  
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‘Bouwgroep Dijkstra Draisma, trotse hoofdsponsor van Cambuur’, 
klonk standaard vooraf aan de wedstrijden op ESPN waarin Cambuur 
zeer overtuigend het kampioenschap binnenhaalde. BGDD sponsort 
Cambuur al elf jaar en ook straks in de eredivisie prijkt het logo van 
BGDD op de shirts van Cambuur. 

Biense Dijkstra, waarom bent u 
er zo trots op dat jullie Cambuur 
al zo lang sponsoren?
,,Omdat het onze bestendige re-
latie weergeeft. Wij hebben met 
Cambuur een ‘samen uit, samen 
thuis’ relatie. In goede en slechte 
tijden blijven we elkaar onder-
steunen. Juist het wederzijdse 
vertrouwen en respect blijkt hier 
uit. En dat zal in het twaalfde sei-
zoen weer zo zijn, ook dan zijn we 
hoofdsponsor.”

Hoe kijkt u terug op het 
afgelopen seizoen?
,,Na de deceptie van het niet pro-
moveren toonde Cambuur daad-
kracht, durf en vastberadenheid. 
En ze leverden ook dit jaar weer 
een prestatie van formaat. Daarom 
zijn wij er trots dat we op het shirt 
van deze prachtige volksclub mo-
gen staan.”

Heeft u zelf gevoetbald? Wat 
was uw mooiste actie?
,,Ik heb wel een poging tot voetbal-

len gedaan, maar uiteindelijk lag 
basketbal mij beter dan voetbal. 
Maar mijn mooiste sportieve ac-
tie leverde ik met een Porsche 911 
RSR. Ik behaalde de tweede plaats 
in de Dutch Supercar Challenge 
op Spa Franchorchamps. Het is 
wel inspannend, maar ik weet niet 
of dit wel als sportieve prestatie bij 
u zal tellen.”

Ik neem aan dat u Heerenveen 
niet sponsort. Krijgt u daar wel 
eens commentaar op?
,,Klopt, wij sponsoren Heerenveen 
niet. Wij hebben niks tegen Heer-
enveen, maar beide clubs sponso-
ren lijkt ons niet logisch. We heb-
ben hier overigens ook nog nooit 
commentaar op gekregen.”

Zou u directeur van Cambuur 
willen zijn?
,,Nee. Wij hebben meer verstand 
van bouwen, dus we laten het 
voetbal en alles daaromheen graag 
aan specialisten als Ard de Graaf 
en Gerald van den Belt over. Ik heb 
diep respect voor deze heren.”

En voor Henk de Jong?
Eigenlijk is Henk – in mijn ogen – 
ook een soort van ondernemer. Hij 
heeft oog voor het product aanval-
lend voetbal en voor zijn klanten. 
En hij weet zijn bedrijf te verkopen. 

Hoe kijkt u als ondernemer naar 
de ondernemer Henk de Jong? 
,,Henk de Jong is een man met 
ontzettend veel bijzondere eigen-

schappen en vaardigheden. Hij 
ziet – net als wij – dat je alleen als 
team kunt presteren. Als een voet-
baltrainer zo’n extra dimensie toe-
voegt, dan ontstaat er succes. Dat 
geldt voor de spelers ook. Je kunt 
alleen individueel presteren als je 
wat toevoegt aan het team. Ook 
wij proberen de cirkel van invloed 
van onze medewerkers te vergro-
ten en zien de kracht van samen-
werken in een team.”

Belangrijkste vraag natuurlijk: 
wanneer staat het nieuwe sta-
dion er?
,,Zodra de business
case rond is.”  ◀

BIENSE DIJKSTRA VAN HOOFDSPONSOR
BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA:

‘ Wij hebben een  
 
 
relatie met Cambuur’

‘samen uit,
 samen thuis’

Biense Dijkstra
(c) Foto Imazzo

De verbouwing van de
Amicitia-appartementen in 2010

(c) Foto Dijks Fotografie



14 SC CAMBUUR

WIERENGA & DE GRAAF
FELICITEERT SC CAMBUUR EN ALLE 

CAMBUUR-SUPPORTERS MET DE
PROMOTIE NAAR

DE EREDIVISIE!
WIL JE ZELF OOK OP HET ALLERHOOGSTE NIVEAU PRESTEREN? MAAR HEB JE 

MISSCHIEN IETS MINDER VOETBALTALENT, ECHTER WEL EEN HELEBOEL ANDERE 
KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN? KOM DAN EENS MET ONS SPARREN. 

MET ONZE LOOPBAAN ADVIES PLUS HELPEN WE JE ONTDEKKEN WAT
JE VERBORGEN OF NOG TE ONTWIKKELEN TALENTEN ZIJN.  

DUS WIL JIJ OOK PROMOVEREN? LAAT HET ONS WETEN!
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De eregalerij:
de spelers

Foto’s door Henk Jan Dijks/Dijks Fotografie’

Aanvoerder Erik Schouten stijlvol

Alex Bangura tegen Dordrecht

Delano Ladan duelleert met 
Ajacied Kik Pierie

Doke Schmidt 
en Michael Breij

Issa Kallon Justice

Jarchinio Antonia balkonscene

Jasper ter Heide en 
Joris Kramer op trainingsveld

Mitchel Paulissen op 
basisschool in Leeuwarden

O.a. Robert Mühren Mees 
Hoedemakers, Jamie Jacobs, 
Giovanni Korte, David Sambissa, 
Calvin Mac-Intosch

Ragnar Oratmangoen
juicht tegen Eindhoven

Sonny Stevens
redt weer

vlnr Ard de Graaf Gerald van den Belt en Foeke Booy

vlnr Pieter Bos, Mees Hoedemakers en Maarten Pouwels

vlnr Robert Maulun, Michael Breij
en Calvin Mac-Intosch
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Meer dan 50 jaar  
vakmanschap
- Onderhoud 

- Renovatie

- Nieuwbouw

- Particulier

- Utiliteitsbouw

- Spuitapplicaties

- Wandafwerking

Nutma Schildersbedrijf

Roptawei 5

9123 JA  Metslawier

T   (0519) 24 23 48

E   info@nutma.nl

W  www.nutma.nl

NUTMA SCHILDERS
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Zuiderkruisweg 7 
8938 AP  Leeuwarden E info@fov.nu

W www.fov.nu

Schrans 48, 8932 NG  Leeuwarden 
Tel.nr.: 058 - 299 82 00 | Faxnr.: 058 - 216 71 55 

Email: leeuwarden@hoekstraenpartners.nl 
Internet: www.hoekstraenpartners.nl 

Met vestigingen in Leeuwarden, Sint Nicolaasga, 

Groningen, Zwolle, Utrecht en Tilburg.

Voor meer dan alleen maar een overdracht  
van een woning, een testament of een hypotheek;  

wij wikkelen voor u nalatenschappen af,  
ook als deze negatief zijn of dreigen te worden;  

wij begeleiden uw echtscheiding en kunnen u adviseren 
omtrent vermogensoverdrachten,  

bijvoorbeeld van ouders aan kinderen. 
Ook kunnen wij voor u als MKB ondernemer  
een sparringpartner zijn en met u meedenken  

omtrent uw juridische structuur. 

Ons motto is en blijft: "Praten kost niets !"

2021 Hertje maart.qxp_Opmaak 1  30-04-2021  10:07  Pagina 14

Topkwaliteit
aluminium 
en kunststof
kozijnen

> Ontdek onze 
uitstekende prijs 
en kwaliteits-
verhouding!

> ramen

De Wending 15
9865 VC 
Opende

0512-330016 
info@alrako.nl
www.alrako.nl

> deuren > kozijnen

Koartedyk 3, 9061 AK Gytsjerk 

Telefoon (058) 256 28 77 

Fax (058) 256 14 71 

E-mail: info@rekladruk.nl 

Website: www.rekladruk.nlRekladruk, Gytsjerk

Drukwerk 
 scoort!
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SC Cambuur en de Noordhoek zorgen
voor wat kleur in dit coronajaar. 

De Noordhoek FELICITEERT SC CAMBUUR
met de terugkeer in de Eredivisie!

‘WE HADDEN ENORME STAPPEN
KUNNEN ZETTEN EN DIE KANS
KRIJGT DE CLUB OPNIEUW’

Jos Peltzer (67) speelde van 1978 tot 1988 bij Cambuur en was goed 
voor 59 goals. Hij begon als rechtsbuiten en trainde onder Nol de 
Ruiter, Henk de Jonge, Theo Verlangen, Simon Kistemaker en Fritz 
Korbach. Die laatste vormde hem om tot vrije verdediger. Samen met 
Carlo de Leeuw zorgde hij voor de opbouw naar het middenveld en de 
aanvoer naar de spitsen, dat pakte verrassend goed uit.

Peltzer haalde in die periode drie-
maal (’79-‘80, ’82-‘83, ’86-‘87) de 
nacompetitie. Met name over die 
eerste keer, in 1980 - en de jaren 
daarna - valt nog veel te vertellen, 
aldus het clubicoon. 

,,We gingen uiteindelijk hard on-
deruit op de Wageningse Berg in 
de laatste speelronde van de na-
competitie, maar we hadden het 
daarvoor al kunnen en moeten 
beslissen. We speelden twee keer 
gelijk tegen Volendam, terwijl we 
beide duels hadden moeten win-
nen. De Graafschap lieten we thuis 
wegkomen met 0-0. In het Cam-
buurstadion wonnen we trouwens 
met 3-1 van FC Wageningen.

Het was echt vreselijk jammer 
dat we de stap naar de eredivi-
sie tijdens de nacompetitie van 
dat seizoen misliepen, zeker om-

dat we Heerenveen in die tijd in 
sportief opzicht ver voorbij waren. 
Maar helaas was er teveel gedoe 
in het bestuur en miste Cambuur 
die belangrijke sportieve slag. Op 
een gegeven moment maakte 
Heerenveen een enorme sprong. 
Ik had dat bij Cambuur veel eer-
der verwacht omdat dat de club uit 
een grote stad komt en Heeren-
veen maar een dorp is. Een sterke 
persoonlijkheid, met verstand van 
voetbal en neus voor talenten, een 
figuur zoals Riemer van der Velde, 
stond nooit op bij Cambuur. Al-
thans, die heb ik in mijn periode 
niet gezien.”

Peltzer speelde vijf jaar voor FC 
Den Bosch, de club uit zijn ge-
boortestad. ,,Maar in Leeuwarden 
beleefde ik tien onvergetelijke ja-
ren. Cambuur is mijn club, dat is 
gewoon zo. Ik gun de club, zeker 

nu ze al bijna twee jaar achter-
een bovenaan staan, de promotie 
ontzettend. Ik heb niet eens zin 
om iets over de KNVB en de vorig 
seizoen gemaakte beslissingen te 
zeggen. Lijkt me duidelijk.” 

Regelmatig spreekt hij nog ploeg-
genoten van weleer: ,,Ik heb con-
tact met onder anderen Henk 
de Groot, Jan Ferwerda, Johan 
Groote, Dick Bults, Gerrie Schou-
wenaar en Foeke Booy. Als ik die 
jongens pas na jaren weer eens 
zie, voelt het meteen de dag van 
gisteren.”

Herinneringen en gespreksstof in 
overvloed: ,,Zoals die wedstrijd in 
oktober 1979 voor 17.000 mensen 
in de bekerwedstrijd tegen PSV 
(1-4 verlies, red.). Bij 0-2 scoorde ik 
de aansluitingstreffer. Uit een voor-
zet van Henk de Groot schoot ik 
de bal met buitenkantje voet hard 
achter Jan van Beveren, toch niet 
de minste keeper. De sfeer met 
al dat publiek en helemaal na die 
goal was geweldig! Het binnen-
halen van drie periodetitels waren 
natuurlijk stuk voor stuk schit-
terende momenten. Voor Cam-
buur waren dat destijds de eerste 
successen in de eerste divisie. 
Na het veroveren van de tweede 
periodetitel in het seizoen ’82-‘83 

werden we na winst op Heracles 
zelfs groots onthaald én gehuldigd 
in de Frieslandhal. Heel bijzonder. 
Het typeerde de voetbalgekte in 
Leeuwarden en omstreken en vol-
gens mij is dat altijd zo gebleven. 
Die eerste periodetitel werd helaas 
niet zo uitbundig gevierd met de 
supporters, omdat we toen afhan-
kelijk waren van FC Den Bosch, 
dat op een andere dag nog moest 
voetballen en verrassend de peri-
odetitel misliep tegen FC Amster-
dam. Als je zelf speelt, en zo ging 
dat in ’82-‘83 dus, brengt dat veel 
meer emoties teweeg.”

Peltzer denkt dat zijn oude club 
een zonnige toekomst tegemoet 
gaat: ,,Het nieuwe stadion – hope-
lijk komt dat er – biedt prachtige 
kansen om misschien wel heel ver 
door te groeien. Ik hoop ook dat 
iedereen zijn schouders er echt 
onder gaat zetten, ondanks deze 
rottige coronatijd. Met het enthou-
siasme van Henk de Jong en alle 
voetbalkennis van de mensen om 
hem heen heb ik er vertrouwen in 
dat Cambuur in de eredivisie kan 
overleven tot ze het nieuwe stadion 
hebben en financieel beduidend 
meer mogelijkheden krijgen. Dan 
kan je de basis leggen voor een 
stabiele club in de eredivisie, met 
uitschieters naar het linkerrijtje.” ◀

prijst voetbalgekte in Leeuwarden en omstreken
Jos Peltzer

Jos Peltzer
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Ben jij ook toe
aan een nieuwe uitdaging?

Cambuur, 
gefeliciteerd!

Stap 1 Stap 2 Stap 3
Check onze 
vacatures!

Stel jezelf 
aan ons 

voor

Gefeliciteerd
met je nieuwe

D-job!

www.d-jobs.nl
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,,Ik zeg eigenlijk nooit zoveel tegen 
spelers en trainers na een wedstrijd. 
Het gaat nu natuurlijk al heel lang 
goed en dat voel je aan de sfeer, 
maar in sportief slechtere tijden was 
de stemming stukken minder, soms 
zelfs doods. Ik houd me meestal wij-
selijk stil, vooral wanneer de jongens 
een domper moeten verwerken.”

EEN BEETJE DE SFEER
BEÏNVLOEDEN MET MUZIEK 
DOE JE TOCH WEL?
,,Tegenwoordig hebben ze allemaal 
koptelefoons op of oortjes in en 
luisteren ze naar hun eigen muziek. 
Vroeger was dat echt anders, dan 
hadden we dvd’s en cd’s mee en 
sloegen ze overal tegenaan tijdens 
het afspelen van opzwepende mu-
ziek! Maar lol is er nog genoeg 
hoor. Ik hoor ze heel vaak lachen.”

HEEFT CORONA OOK
IMPACT OP HET DOEN
EN LATEN IN DE BUS?
,,Ik zit nu achter een stel kettingen. 
Ze mogen ook niet bij mij voorin 
in de bus stappen. Iedereen gaat 
bij de tweede zijdeur naar binnen. 
Ook de trainers.”

JIJ WAS TOCH AL INGEËNT?
,,Ja. En we houden overal rekening 
met corona. Als er in een hotel 
gegeten wordt, of als er een be-
spreking is, dan ben ik daar niet 
bij. De boel wordt zoveel mogelijk 
gescheiden, dat geldt ook voor de 
mannen van de verzorging.”

EN HOE ZIT HET MET
ETEN IN DE BUS?
,,Dat is prima geregeld. Als er na 
een wedstrijd bijvoorbeeld pizza’s 
worden bezorgd, dan krijg ik ge-
noeg punten van de jongens, als 
je begrijpt wat ik bedoel. Vooral als 
we drie punten meenemen…”

JE BENT EEN KEERTJE
VERKEERD GEREDEN TOEN
JE PIZZA’S HAD BESTELD.
,,Klopt. We reden uit Eindhoven en 
ik had afgesproken op een par-
keerterrein. Stonden we ineens op 
het terrein van een McDonalds.”

MET DE BUS DOOR
DE MCDRIVE?
,,Nee juh. Daar is dat weggetje om 
te bestellen toch veel te krap voor. 
Het bleek om een actie van Foeke 

Booy te gaan. Die was vooruit ge-
reden en had een heleboel zakken 
McDonalds besteld. Dat was on-
vergetelijk en de spelers vonden 
het prachtig. Zoiets had ik nog 
nooit beleefd.”

JE MAAKT TEGENWOORDIG 
OOK HEEL VAAK ANDERE 
MOOIE DINGEN MEE, HÈ?
,,Ja, want zelfs de uitwedstrijden zijn 
nu bijzonder. De supporters heb-
ben er een gewoonte van gemaakt 
om ons uit te zwaaien met fakkels 
en prachtige spandoeken die soms 
over de weg en onder viaducten 
zijn gespannen. Kippenvel!”

DE MOOISTE BAAN
ALS SUPPORTER DUS?
,,Nee, want ik doe alles vrijwillig 
en dit is daarom geen baan. Maar 
supporter ben ik zeker!”

JE MIST GEEN ENKEL DUEL, 
DAT IS EEN MOOIE BONUS.
ZEKER IN DEZE CORONATIJD…
,,Klopt, ik ben er altijd. Soms mis ik 
wel de laatste minuten, want dan 
moet ik de bus voorrijden of pizza’s 
aanpakken.”

EN BESCHRIJF EENS HOE HET 
IS OM NA EEN UITZEGE 
LEEUWARDEN IN TE RIJDEN…
,,Allemaal vuurwerk. Ik zie soms 
bijna niks door alle rook wanneer 
ik door de straten bij het stadion 
moet sturen. Dan rijd ik stapvoets 
of sta ik even stil. Want ik moet 
natuurlijk goed opletten. Het is 
vaak een gekkenboel. Soms slaan 
ze tegen de bus en dan schrik ik 
behoorlijk. Gelukkig heeft de bus 
nog geen schade opgelopen. Ik 
snap dat de supporters na een 
zege door het dolle heen zijn, 
maar van mij mag het een beetje 
rustiger.”

DOOR DE ROOK GAAT HET 
BRANDALARM IN DE BUS 
SOMS AF.
,,Dat is wel eens gebeurd.”

DAAR BEN JE DAN MOOI 
KLAAR MEE.
,,Ach, het valt allemaal best mee 
hoor. Er heeft nog niemand ge-
klaagd over rook in de longen. Mis-
schien dat de mondkapjes nu extra 
van pas komen.”

DE LAATSTE PAAR HONDERD 
METER ZIJN DUS DE SPAN-
NENDSTE METERS. 
,,Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En 
ik heb zo’n vermoeden dat het vol-
gend seizoen in de eredivisie nog 
vaker gebeurt. Zowel op de heen- 
als op de terugweg. Liever dat dan 
een dooie boel, want ik vind het ge-
weldig om mee te maken.” ◀

Wat in de bus
gebeurt, blijft in de bus

Evert van Dijk (71) rijdt al bijna twintig jaar op vrijwillige basis de spelersbus van Cambuur. Eerst als chauf-
feur van het tweede team en de jeugdelftallen en de laatste twaalf jaar voor het eerste. Hij maakte in die tijd 
heel veel spelers en trainers mee en meer dan genoeg hoogte- en dieptepunten. Van Dijk wilde best enkele 
verhalen vertellen, maar geheimen zijn bij hem veilig. What happens in the bus, stays in the bus. 

“Zelfs de
uitwedstrijden

zijn nu bijzonder”
“Ik doe alles vrijwillig 
en dit is daarom geen 
baan. Maar supporter 

ben ik zeker!”

,,Allemaal vuurwerk. Ik zie soms
bijna niks door alle rook wanneer ik door
de straten bij het stadion moet sturen”.

Evert van Dijk, nog net zichtbaar, stuurt de Cambuurbus het Cambuurplein op.  
(c) Foto Dijks Fotografie
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,,Ik weet het nog als de dag van gis-
teren”, zegt de in Hollum geboren 
aanvaller. ,,Guus Uhlenbeek gaf de 
pass. Ik speelde Cees Marbus met 
een sliding uit en stuurde daarna 
Alfons Arts het bos in. En bam, hij 
hing. Ik weet nog dat ik daarna in 
een spotje verscheen bij Eurosport. 
Werd ik in één adem genoemd met 
een aantal wereldspitsen van die 
tijd. Dat was best grappig.” 

Bruin is eerlijk: ,,Het had in die wed-
strijd trouwens heel anders kun-
nen lopen. Ik raakte de bal bij een 
corner helemaal 
verkeerd en ge-
lukkig lette onze 
keeper Fred Grim 
goed op. Als dat 
mis was gegaan 
hadden ze me 
meteen kunnen wisselen, want ik 
was vreselijk zenuwachtig! Geluk-
kig maakte ik dus later in dat duel 
de 0-1. Dat vergeet ik nooit meer.”

Van die andere 72 competitiegoals 
weet hij zich maar weinig te her-
inneren. ,,Misschien heb ik wel te 
vaak met m’n hoofd gescoord en 
dat dreunt door. Ik ben niet onge-
schonden uit mijn voetbalcarri-
ère gekomen. Aan beide zijden van 
mijn gezicht brak ik mijn jukbeen-
deren dankzij een aantal pittige el-
leboogstoten.  Ik heb daarom een 
plaatje onder mijn rechter oogkas. 
Verder heb ik vier breuken in mijn 
kaak gehad. En wat mijn benen 
betreft: ik brak mijn scheen- en 
kuitbeen en ook gingen de midden-
voetsbeentjes al een keer kapot.”

Heb je daar nog steeds last van?
,,Helemaal niet. De littekens op mijn 
kuit en scheenbeen zie je duidelijk, 
maar dat plaatje onder mijn oog is 
prachtig weggewerkt.”

Wat doe je momenteel nog al-
lemaal voor de club?
,,Ik maak deel uit van de scouting, 
samen met Foeke Booy, Hans van 
Dijkhuizen, Jappie Booy en Johan 
Groote. Op maandagochtenden 
train ik namens Cambuur Verbindt 
de Old Stars, zeg maar de oudere 
jongeren.  Dan heb je het hoogst 
haalbare als trainer natuurlijk wel 
bereikt…. Haha. En daarnaast ben 
ik nog trainer bij VV Balk.”

Wat zijn naast die eerste
eredivisietreffer nog meer
hoogtepunten bij Cambuur?
,,Dat ik onder Fritz Korbach heb 
mogen spelen. Dat was een prach-
tige tijd in het bijzijn van een enorm 
markant persoon. Zijn humor was 
zoals bekend onnavolgbaar. Dat 
ik na een uitstap bij respectievelijk 
Zwolle en Volendam terug mocht 
komen bij Cambuur deed mij even-
eens heel veel en ik heb ook altijd 
gedacht bij Cambuur af te sluiten. 
Van het bestuur mocht ik in de zo-
mer van 2005 slechts op amateur-
basis blijven, en zo haalde Telstar 
mij binnen. Maar ik bleef wel als 

jeugdtrainer aan Cambuur verbon-
den, want dat pakten ze me niet af.”

Dat raakt je nog altijd hè…
,,De supporters waren een actie 
begonnen om mij te behouden. 
Maar toen de fans me belden om te 
zeggen dat ze mijn salaris hadden 
geregeld, had ik al ja gezegd te-
gen Telstar. En ik ben een man van 
mijn woord en kon niet terug. Het 
deed me inderdaad veel pijn dat 
het bestuur me kwijt wilde, terwijl 
de supporters me wilden houden. 
Het bestuur kon trouwens fluiten 

naar het geld dat 
de supporters bij-
een hadden ge-
bracht. Dat was 
voor mij en nie-
mand anders. Ik 
zeg trouwens wel 

gewoon gedag tegen de mensen 
waarvan ik vind dat ze me toen niet 
zo netjes behandelden, maar ik ga 
geen bakje koffie met ze doen.”

Dan liever praten over
de successen.
,,De promoties van Cambuur en 
de overwinningen op onze zuider-
buur horen natuurlijk ook bij de vele 
hoogtepunten.”

Wil je de naam Heerenveen
nou echt niet noemen?
,,Nee. Ik zou daar ook voor geen mil-
joen euro naartoe willen.”

Duidelijk. Wat waren andere 
hoogtepunten?
,,Dat we het honderdjarige jubileum 
van PSV ooit hebben verpest door 
in Eindhoven 0-0 te spelen, toen 
ik samen met Henk en Sandor de 
technische staf invulde. Het had 
een galavoorstelling van PSV moe-
ten worden met Cambuur slechts 
in een bijrol. Nou, dat werd het dus 
niet. Dat was een heerlijk gevoel.”

Vooruitkijkend naar het achtste 
jaar in de eredivisie, wat
verwacht jij ervan?
,,We gaan het prima doen. De se-
lectie en de voetbalideeën steken 
voortreffelijk in elkaar. En omdat 
spelers en staf geweldig bij de club 
passen, hoeven we niet onder te 
doen voor veel andere eredivisie-
clubs. Ik voorspel je dat we een sta-
biele club in de eredivisie worden.”

Wie gaat die laatste eredivisie-
goal van Byrne (uit bij PSV in 
2016) naar de geschiedenisboe-
ken verwijzen?
,,Ik hoop op Mühren. Ik ben als spits 
een fan van Robert. Zowel als spe-
ler en als persoon is hij een gewel-
dig mens, en ik gun hem – mocht 
hij blijven – die eerste van het vol-
gende seizoen en nog veel meer. 
Als Mühren blijft, kan hij snel in 
de buurt komen van mijn clubtop-
scorerschap. Tegenwoordig blijven 
spelers niet zo lang bij een club, dus 
het verbeteren van mijn record zou 
vrij uniek zijn.” ◀

Jan Bruin
vergeet eerste
eredivisiegoal
nooit meer

“Ik voorspel je dat we 
een stabiele club in de 

eredivisie worden.”

All-time clubtopscorer Jan Bruin (51) mag met recht trots zijn op 
de 73 competitietreffers die hij produceerde in het geel-blauw. Een 
van zijn treffers staat voor altijd in het collectieve Cambuurgeheu-
gen gegrift: Bruins eerste Cambuurgoal in de eredivisie, de 0-1 
tegen Go Ahead Eagles in augustus 1992.

Jan Bruin in actie tegen Heerenveen
(c) Foto Simon van der Woude
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Er ging van alles door het hoofd van FNP-raadslid en Cambuurfan 
Freddy de Haan toen hij op zaterdagavond 17 mei vorig jaar de tv-
presentatoren van het NPO1-programma ‘Even tot hier’ van BNNVARA 
tot wanhoop dreef. 

Die avond werd de week ervoor, 
volgens het vaste televisieformat, 
doorgenomen door de presenta-
toren Jeroen Woe en Niels van der 
Laan. Cambuur had vlak daarvoor 
het kort geding verloren tegen de 
KNVB en mocht niet promoveren 
naar de eredivisie. De redactie 
van BNNVARA had de Burgumer 
bereid gevonden om live in de uit-
zending iets over zijn club te ko-
men vertellen. En dat hebben ze 
geweten. 

Freddy startte een ellenlang be-
toog en was niet te stoppen. Het 
lukte de presentatoren nauwelijks 
om iets terug te zeggen en een van 
hen verliet zelfs kort de studio; tot 

grote hilariteit van de andere stu-
diogasten die via een beeldverbin-
ding aanwezig waren. Op het eind 
van het programma werd ter ere 
van Freddy en Cambuur een Cam-
buurlied opgevoerd. Wie het popu-
laire fragment wil terugkijken kan 
dat doen via npostart.nl (zoekterm: 
even tot hier, datum 17-5-2020).

We zijn een jaar verder. Freddy 
weet zich alles als de dag van gis-
teren te herinneren. Opnieuw loopt 
Freddy leeg…
,,Ja, want dat televisieoptreden ver-
geet ik nooit meer. Want hoe kun 
je als bond een club als Cambuur, 
dat gewoon had moeten promove-
ren, níet laten promoveren. En dat 

vanwege allerlei redenen die ner-
gens op slaan. Geen land ter we-
reld hanteerde deze regels. Overal 
konden de beste voetbalteams tot 
dan toe promoveren, behalve hier 
in Nederland!

Als ik erover nadenk, word ik al-
weer boos. Want waarom mocht 
ADO Den Haag niet degraderen? 
En wat speelde er nou echt meneer 
Gudde (directeur KNVB, red.)? Wil 
ik het nog wel weten, vraag ik me 
dan tegelijk af. Nee, niet echt. Ik 
denk dat ik namens veel anderen 
spreek als ik zeg klaar met hem te 
zijn.”

,,Iedereen die mij kent weet dat ik 
alles het liefst persoonlijk tegen 
Gudde zou willen zeggen. Wie 
weet worden we nog ergens sa-
men uitgenodigd. Ik denk dat alle 
aandacht in de media er inderdaad 

voor heeft gezorgd dat de 85-pro-
centregel door de KNVB werd in-
gevoerd. Na 33 speelronden (daar-
mee was zelfs dik 86 procent van 
de competitie voltooid, red.) kon-
den ze Cambuur dus niet nog eens 
belachelijk behandelen. Dus dat 
hebben wij volgens mij toch maar 
mooi voor elkaar gekregen.”

Van dit seizoen heb ik natuurlijk 
genoten. Helaas niet in het stadion, 
maar voor de televisie. Wat een 
spanning en wat een genot. Elke 
wedstrijd weer. Ik denk dat heel 
voetbalminnend Nederland het 
met me eens is dat onze club mooi 
voetbal op de mat legt. Volgens mij 
heeft Cambuur de kijkcijfers van 
ESPN ook omhoog gekregen…”

Over televisie gesproken, mis-
schien dat ik volgend seizoen nog 
wel een keer bij ‘Even tot hier’ te 

zien ben. We hebben namelijk af-
gesproken dat ze een keer met mij 
samen een wedstrijd van Cam-
buur bezoeken. Zodat zij zelf kun-
nen ervaren wat het geel-blauwe 
gevoel is en waarom ik vorig jaar 
zo boos was. Ik ga ze appen om ze 
daar aan te herinneren. Misschien 
dat ik dan toch aan meneer Gudde 
vraagt of hij ook meegaat. We heb-
ben genoeg te bespreken.”  ◀

Het onvergetelijke
televisieoptreden van Freddy 

“Hoe kun je als bond 
een club als Cambuur, 
dat gewoon had moe-
ten promoveren, níet 
laten promoveren.”
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ESPN-commentator Mark van Rijswijk (41 jaar, Oldemarkt) brengt al 
sinds 2005 bij veel voetballiefhebbers een vertrouwd stemgeluid in de 
woonkamer. Hij is regelmatig op de perstribune te vinden bij wedstrij-
den van SC Cambuur; misschien wel het meest van zijn collega-ver-
slaggevers. 

Is dit toeval of mag je je
voorkeur voor wedstrijden
aan ESPN voorleggen? 
,,Ik bepaal niet zelf niet waar ik naar 
toe mag, dat wordt bepaald door 
mijn leidinggevende. Die houdt ui-
teraard waar mogelijk ook rekening 
met reisafstanden, maar voor een 
deel is het toeval. De club waar ik dit 
seizoen de meeste thuiswedstrijden 
van heb becommentarieerd is PSV. 
En dat ligt bepaald niet in de buurt 
van mijn woonplaats. Ik geef altijd 
wel aan dat ik liever op locatie ben 
dan dat ik vanuit de studio com-
mentaar geef. Dus ben ik liever live 
bij Cambuur tegen Top Oss dan dat 
ik vanuit Hilversum commentaar 
geef bij Bayern München-Borussia 
Dortmund.”

Hoe bereid jij je voor
op live-verslagen?
,,Ik lees vooral heel veel. Boeken, 
tijdschriften, alles op internet wat 
relevant kan zijn. En wat ik moet 
onthouden, sla ik op in mijn archief. 
Daarnaast bereid ik me specifiek op 
een bepaalde wedstrijd voor door in 
het verleden te duiken: welke spe-
lers komen elkaar tegen die eerder 
bij dezelfde club speelden, zijn er 

opvallende uitslagen in het verle-
den? Dus kijk ik bij Go Ahead-Cam-
buur naar spelers als Wout Droste, 
Jarchinio Antonia, Maarten Pouwels 
en Sonny Stevens.” 

Waarin verschil jij van
jouw collega’s? 
,,Ik vind eigenlijk elke wedstrijd leuk 
om te becommentariëren, zeker op 
locatie. Dus word ik ook het breedst 
ingezet van alle commentatoren 
bij ESPN. Ik doe Eredivisie, Keu-
ken Kampioen Divisie, Bundesliga, 
Tweede Bundesliga, vrouwenvoet-
bal, Jong Oranje en ga zo maar 
door. En ik denk dat het feit dat ik 
zoveel van voetbal houd over het 
algemeen goed doorklinkt in mijn 
commentaar. En met mijn voetbal-
boekenverzameling kan ik ook mijn 
voorliefde voor obscure feitjes en 
mooie verhalen in mijn commen-
taar kwijt.”

Doe je nog andere 
klussen voor ESPN?
,,Ik voorzie elk seizoen meer dan 
120 wedstrijden van commentaar 
en spreek daarnaast items in voor 
ESPN Vandaag. Ik schuif regelmatig 
aan bij Voetbalpraat.”

Mag je als commentator
een zwak hebben voor
bepaalde clubs?
,,Het mooiste van mijn werk is dat 
ik bij veel clubs kom en er vaak 
rondloop in de catacomben. Ik vind 
het leuk om voor de wedstrijd een 
kwartiertje met Henk de Jong te 
praten. Of dat ik na de wedstrijd een 
praatje maak met Robert Mühren 
als hij naar zijn auto loopt. En dat 
soort toevallige ontmoetingen ge-
beuren bij de meeste clubs waar ik 
kom. Ik heb dan ook geen voorkeur 

en gun iedereen het beste. Maar 
omdat je binnen een club de men-
sen leert kennen die de ziel van de 
organisatie vormen, krijg je natuur-
lijk wel meer gevoel voor zo’n club.”

Jij verzamelt sportboeken.
Stel dat er een boek verschijnt 
over de laatste twee seizoenen 
van Cambuur. Wat moet er
dan zeker in komen?
,,Voor mij is Cambuur altijd een war-
me club gebleven. En dat klinkt heel 
makkelijk nu, maar na het onrecht 

dat de club in mijn ogen is aange-
daan, had het zomaar gekund dat 
er bitterheid in was geslopen. Maar 
ik heb echt bewondering voor hoe 
snel en hoe goed de knop is omge-
zet bij iedereen binnen de club. Er 
werd nog een paar keer gemopperd 
en toen ging iedereen door. En na 
die diepe teleurstelling is het uitein-
delijk toch bijzonder dat de glimlach 
altijd is gebleven. Dat moet in het 
boek komen te staan.”  ◀

‘ Knap dat de glimlach 
altijd is gebleven’

Een cameraman van sportzender ESPN
(c) Foto Dijks Fotografie

ESPN-verslaggever Mark van Rijswijk
naast de kampioensbokaal 
(c) Foto Dijks Fotografie
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Feliciteert Cambuur 
met het behaalde kampioenschap

naar de Eredivisie.

Gecombineerd verbruik: 13,8 (kWh/100 km) / 7,2 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn 
overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 
200.000 kilometer batterijgarantie’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai Van Mossel actie bestaat uit maximaal € 9.139 op het aankoopbedrag van een Hyundai IONIQ Electric EV Comfort 38,3 kWh. Actie 
geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-04-2021 t/m 30-06-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease prijs is een prijs incl. BTW, 
o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en 
voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. *Getoonde bijtellingsbedragen zijn vanaf bedragen 
gebaseerd op de fiscale waarde en houden bijvoorbeeld geen rekening met een eventuele afname van de loonheffingskorting. De uiteindelijk te betalen bijtelling hangt af van de individuele financiële situatie en eventuele extra opties. De netto bijtelling is berekend op basis van 37,35% inkomstenbelasting.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/vanmossel

Van Mossel Leeuwarden: Orionweg 51, Leeuwarden, tel. 058 - 767 63 50
Van Mossel Heerenveen: Businesspark Friesland-West 53-1, Heerenveen, tel. 0513 – 726 850
Van Mossel Groningen: Odenseweg 1, Groningen, tel. 050 - 767 63 50

De Hyundai IONIQ Electric is onweerstaanbaar. Dat komt door z’n vooruitstrevende technologie, het bereik van 311 kilometer 
en z’n unieke design. Direct uit voorraad leverbaar dus hoe sneller je beslist, des te eerder je de IONIQ Electric rijdt. OP = OP.

De Hyundai IONIQ Electric met 
ruim € 9.000 korting.
Alleen bij Van Mossel Hyundai.

12% Bijtelling

€ 359 p.m.

Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

*Incl metallic lakVanaf € 141,55 p.m.

van  € 39.079
voor € 29.940*

IONIQ EV Comfort (38,3 kWh)

Actieradius tot 311 KM
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Joop de Jong (72) uit De Westereen en zijn zoon Johan de Jong (42) uit 
Dokkum kochten dertig jaar geleden voor het eerst een seizoenkaart 
van Cambuur. In goede en slechte tijden zaten ze naast elkaar op de tri-
bune. ,,We hebben veel mooie momenten meegemaakt, maar dit laatste 
kampioenschap is het meest bijzonder van allemaal.’’ 

Johan de Jong was altijd al gek van 
voetbal. Hij groeide op in Broekster-
wâld en speelde bij Broekster Boys. 
Op zijn twaalfde vroeg hij aan zijn 
vader: ,,Wanneer gaan we naar een 
échte voetbalclub?’’ ,,Naar welke 
club wil je?’’, vroeg zijn vader. ,,Cam-
buur’’, was het antwoord. En dat is 
nooit meer veranderd. 

Het was het seizoen ’91/’92 toen 
Joop en Johan af en toe losse kaar-
ten kochten om de wedstrijden van 
Cambuur te bezoeken. ,,Ik weet 
nog goed dat we op stenen trap-
pen stonden, op de plek waar nu de 
Noordtribune is. Ik stond vooraan 
bij het hek, anders kon ik niks zien. 
In de pauze kreeg ik wat lekkers’’, 
vertelt Johan. In dat jaar werd Cam-
buur kampioen en promoveerden 
ze naar de eredivisie. Een mooi mo-
ment voor vader en zoon om hun 
eerste seizoenkaart aan te schaffen.  

De eerste vijf jaar zat het tweetal 
op de Oosttribune. Joop: ,,Door een 
verbouwing van het stadion zijn we 
verhuisd naar de hoofdtribune. Dat 
beviel zo goed, dat we daar zijn ge-
bleven. Eerst zaten we jaren in vak 
4, mooi in het midden. Maar om-
dat het aantal sponsoren groeide 
moesten we opschuiven naar vak 3. 
Daar zitten we nu alweer meer dan 
vijftien jaar.’’

‘AL SPELEN ZE NOG ZO SLECHT, 
CAMBUUR BLIJFT MIJN CLUB’
De liefde voor Cambuur is door de 
jaren heen alleen maar meer ge-
groeid. Ook in slechte tijden bleven 
ze de club trouw. Joop: ,,Johan heeft 
dat meer dan mij. Al spelen ze nog 
zo slecht, hij zegt altijd: Cambuur 

blijft mijn club. Als Johan er niet 
was geweest, was ik denk ik al af-
gehaakt.’’ 
Traditiegetrouw haalt Johan zijn va-
der voor elke thuiswedstrijd op. Jo-
han: ,,Eerst reed ik met mijn vader 
mee, nu zijn de rollen omgedraaid. 
Elke keer hebben we ruzie over 
hoe laat we vertrekken. Ik wil mooi 
op tijd weg en mijn vader stapt het 
liefst zo laat mogelijk in de auto.’’ 
Ook de terugweg is niet altijd even 
gezellig. ,,Johan neemt Cambuur 
altijd in bescherming, hoe slecht ze 
ook spelen. Ik ben meestal wat kri-
tischer. Dus we mopperen weleens 
wat op elkaar’’, lacht Joop. ,,Ik heb er 
wel eens aan gedacht om hem hal-
verwege uit de auto te zetten’’, voegt 
Johan eraan toe.

In totaal hebben Johan en Joop de 
Jong meer dan vijfhonderd wed-
strijden bezocht. Van begin tot eind, 
want ze bleven steevast tot de laat-
ste minuut zitten. Geen thuiswed-
strijd werd er gemist, de vakanties 
werden om de wedstrijden heen 
gepland en als het een beetje kon 
gingen ze ook nog naar diverse 
uitwedstrijden. De wedstrijd dat 
Cambuur thuis met 4-1 van Ajax 
won zullen ze nooit vergeten en ook 
de derby’s tegen ‘aartsvijand’ SC 
Heerenveen staan in het geheugen 
gegrift. Johan: ,,Vooral de wedstrijd 
in 2014, toen Cambuur met 3-1 van 
Heerenveen won was geweldig. 
Cambuur overklaste Heerenveen. 
Van oudsher hangt er nog altijd 
een soort spanning rondom de 
Friese derby, David tegen Goliath. 
Bij Cambuur leeft dat denk ik nog 
meer dan bij Heerenveen.’’ 

Vooral Joop vond het erg jammer 
dat Cambuur de laatste jaren niet 
meer in de eredivisie speelde. Hij 
heeft getwijfeld of hij elk jaar wel 
weer een seizoenkaart zou kopen. 
,,Een wedstrijd tegen Ajax of Hel-
mond Sport, dat maakt nogal ver-
schil’’, zegt Joop. Hij had dan ook ‘de 
smoor in’ toen Cambuur vorig jaar 
niet promoveerde. ,,Vooral omdat 
het op zo’n oneerlijke manier ging’’, 
stelt hij. Johan voegt er aan toe dat 
hij begrip had dat de competitie 
werd stilgelegd vanwege de pande-
mie, maar hij kan er nog niet bij dat 
de KNVB dit besluit nam. ,,Voor mij 
waren ze vorig jaar ook de kampi-
oen. Ik heb de foto van teletekst met 
de laatste stand van de competitie 
ingelijst en in huis opgehangen.’’

‘IK VIND HET ZO KNAP
DAT ZE HET OPNIEUW
GEFLIKT HEBBEN’
Die laatste wedstrijd was uit tegen 
Jong AZ. Dat ze dit jaar tijdens deze 
wedstrijd kampioen werden maakte 
het extra speciaal. Johan: ,,Ik vind 
het zo knap dat ze het opnieuw ge-
flikt hebben. Cambuur was aan het 
begin van het seizoen de gedood-
verfde favoriet, maar moest nog wél 
38 wedstrijden spelen. Als koploper 
is de druk om te moeten winnen 
veel groter.’’

De supporters misten de sfeer van 
het stadion, maar het voordeel van 
deze coronatijd was dat ze alle 
wedstrijden op tv konden volgen. 
Hoe verder het seizoen vorderde, 
des te spannender het werd. ,,Na-
dat ze verloren van Roda JC zat ik er 
wel over in. Ze stonden toen al an-
derhalf jaar bovenaan en ik moest 
er niet aan denken dat ze het kam-
pioenschap nu alsnog uit handen 
zouden laten glippen.’’

Gelukkig verloor Cambuur dit sei-
zoen nooit twee keer achter elkaar, 

wat volgens beide heren mede te 
danken is aan trainer Henk de Jong. 
,,Hij is positief van aard en het lukte 
hem om na de teleurstelling van vo-
rig jaar de knop om te zetten. Ver-
volgens was hij in staat om de groep 
constant op scherp te stellen en 
rustig te blijven. Henk de Jong heeft 
zich niet gek laten maken en zag 
elke wedstrijd als een finale. Ik denk 
dat er weinig trainers zijn die dit voor 
elkaar kunnen krijgen’’, stelt Johan.

‘ACHTERAF IS DIT HET
MOOISTE SCENARIO
DAT JE KUNT BEDENKEN’
Cambuur heeft het afgelopen sei-
zoen geen enkele slechte fase ge-
kend. Dat zegt volgens Joop en Jo-
han wat over de veerkracht van het 
team. Dat ze aan het einde van de 
rit alsnog de kampioensschaal mee 
naar Leeuwarden 
namen, dat was 
genieten. ,,Achteraf 
is dit het mooiste 
scenario dat je 
kunt bedenken. 
Na zo’n grote 
te leurs te l l ing 
de rug rechten 
en nogmaals 
een jaar lang 
als een echte 
k a m p i o e n 
spelen is een 
uitzonderlijke 
prestatie. Je 
merkt ook 
dat ieder-
een het 
Cambuur 
gunt.’’

Voor vader en zoon was dit de 
derde keer in dertig jaar dat ze een 
kampioenschap meemaakten. 

Joop is opgelucht dat ze volgend 
seizoen eindelijk weer in de eredi-
visie spelen. ,,Nu tel je weer mee, 
in de voetbalprogramma’s wordt 
er weer over Cambuur gepraat en 
we kunnen de uitwedstrijden weer 
op televisie volgen.’’ Ook Johan kijkt 
nu al uit naar de wedstrijden van 
onder andere Cambuur tegen Ajax 
en uiteraard tegen de aartsrivaal SC 
Heerenveen. Eén ding staat voor 
hem vast. ,,Hoe het ook gaat in de 
eredivisie, dit bijzondere kampioen-
schap kunnen ze ons nooit meer 
afnemen.’’  ◀

Eerst reed Johan altijd met zijn vader mee, nu zijn de rollen omgedraaid.

Vader
en zoon
dertig seizoenen samen naar Cambuur

Johan: ,,Voor mij waren ze vorig jaar ook de 
kampioen. Ik heb deze foto van teletekst met de 

laatste stand van de competitie ingelijst en in 
huis opgehangen.’’

Vytautas (c) Dijks Fotografie
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Gefeliciteerd!

Geniet net als Henk van
onderhoudsarme kozijnen. Bezoek

vrijblijvend onze showroom.
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We schrijven 5 juni 1980 als Ger-
do Hazelhekke op de roemruchte 
Wageningse Berg – tegenwoordig 
een ruïne nadat de club in 1992 
failliet ging - in de zesde minuut 
de bal via de onderkant van de lat 
in het doel achter Johan Tukker 
knalt: 1-0. Drie minuten daarna valt 
de 2-0 (Jaap van Pelt) en al bin-
nen het halfuur is de strijd beslist: 
3-0 (Willem Leushuis). Uiteindelijk 
wordt het zeven minuten voor tijd 
4-0 (Adrie Hazeleger). 

Hazelhekke (71) haalde in zijn car-
rière wel vaker de trekker over. In 
dienst van NEC, Wageningen, De 
Graafschap en Go Ahead Eagles 
kwam hij tot 187 goals en behoort 
daarmee tot de top 15 van meest 
scorende spitsen in de geschiede-
nis van het Nederlandse betaalde 
voetbal. 

Voor de wedstrijd, 
tijdens de warming-up, 
zette hij de initialen van 
Herman op de wed-
strijdballen.

De spits die in 1982 wegens een 
enkel- en achillespeesblessure op 
32-jarige leeftijd moest stoppen 

met voetballen, kan zich die dag 
in Wageningen nog goed herinne-
ren: ,,Ik onderschepte in de zesde 
minuut op het middenveld een 
breedtepass van Oekie Hoekema. 
Ik maakte een paar bewegingen 
en toen schoot ik raak. Daarna ging 
het snel. Ons stadion zat die dag 
tot de nok vol: meer dan 22.000 
toeschouwers, ze hingen zelfs in 
de lichtmasten. Een onvoorstelbaar 
mooi feest brak toen los. Zo’n klein 
stadje en dan toch een massa blije 
mensen op de been. Onvergete-
lijk. Ik kan me voorstellen dat ze bij 
Cambuur meer aan onvergeeflijk 
dachten, en misschien wel denken.”

Hazelhekke spreekt weinig spelers 
van toen. ,,Met Johan Tukker heb 
ik via Facebook, jaren later, eens 
contact gehad. Natuurlijk veel ge-
sproken over vroeger en de wed-
strijd op de Wageningse Berg. Als 
je hebt over mensen van nu, dan 
noem ik graag Henk de Jong.”

Ze troffen elkaar toen De Jong 
trainer van De Graafschap werd. 
,,Toen heb ik hem meteen via Lin-
kedIn een berichtje gestuurd. Ik 
was namelijk erg gecharmeerd van 
de mens en trainer De Jong. Henk 
reageerde vrijwel meteen en gauw 
ontstonden er leuke gesprekken. 
Bij De Graafschap liet hij me regel-

matig toe in de perskamer, terwijl 
ik daar eigenlijk niet naar binnen 
mocht. ‘Laat Gerdo maar mooi 
binnen’, riep hij dan tegen de ste-
wards.”

“Ik maakte een paar 
bewegingen en toen 
schoot ik raak. Daarna 
ging het snel.”

Henk de Jong deed nog iets wat 
het respect voor hem vergrootte, 
vertelt Hazelhekke: ,,Ik zou met 
een collega, Herman van Holland, 
naar De Graafschap tegen Ajax 
gaan, maar Herman overleed on-
verwacht. Op zijn crematie beloof-
de ik dat ik hem op een of andere 
manier bij de wedstrijd tegen Ajax 
zou betrekken. Henk de Jong twij-
felde geen moment. Voor de wed-
strijd, tijdens de warming-up, zette 
hij de initialen van Herman op de 
wedstrijdballen. Dat mocht eigen-
lijk helemaal niet, maar Henk deed 
het wel. Dat was even bijzonder als 
prachtig.” 

Het behoeft geen uitleg dat Gerdo 
Hazelhekke Cambuur het kampi-
oenschap erg gunt: ,,En Henk in 
het bijzonder!”  ◀

Deceptie op de 
Wageningse Berg
EEN GESPREK MET
TOPSCHUTTER
HAZELHEKKE 

SC Cambuur liep promotie in de clubgeschiedenis meerdere 
keren op een haar na mis. De meest recent verloren play-offfinale 
was in 2009; toen vloog Cambuur er tegen Roda JC na strafschop-
pen uit. Eerder liep het fout af tegen DS’79 na een onverwachte 
0-2 nederlaag op 22 juni 1987. Pijnlijk was ook het pak dat Cam-
buur 41 jaar geleden kreeg. De 4-0 nederlaag in en tegen Wage-
ningen denderde nog heel lang door.

Gerdo Hazelhekke (c) Stadsarchief Wageningen

Gerdo Hazelhekke in Kleur (c) Stadsarchief Wageningen
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Met Radboud Droog schreef ik vier jaar geleden het boek “HENK, 
één met de twaalfde man.” Voor het boek spraken we ook met René, 
de broer van Henk en tegelijk zijn beste vriend. We vroegen naar die 
vriendschap en René schoot direct vol. Hij vond geen woorden om uit te 
leggen wat Henk voor hem betekent. Alsof het gevoel te groot is.

Nu gebeurt hetzelfde, maar dan 
met Pier, de tachtigjarige vader van 
beide mannen. De eerste vraag die 
ik aan hem stel luidt:

Pier, wanneer was je in de afgelo-
pen tijd het meest trots op Henk?
,,Ik ben altijd trots op Henk.”

Maar was er een specifiek moment?
Dan blijft het heel lang stil.
Uiteindelijk reageert Pier met: ,,Ate, 
maak er zelf maar iets van iets. Ik 
vind het moeilijk.”

Goed, we doen
gemakkelijkere vragen…

Heb je op televisie alle wedstrij-
den van Cambuur gezien?
,,Natuurlijk. Samen met Sjoukje. Die 
kijkt trouwens niet alleen naar Cam-
buur, die ziet alle voetbalwedstrij-
den. Ze weet ook bijna alle namen 
van de spelers en ziet binnen vijf 
minuten wat een gevaarlijke tegen-
stander is. Onze dochter in IJmui-
den kijkt ook naar alle wedstrijden. 
Als Cambuur scoort, belt ze.”

Jij ging nooit naar de wedstrijden 
van Henk kijken omdat je het te 

spannend vond. Maar hoe
is dat voor de tv?
,,Ook heel spannend. Ik heb het 
liefst dat Cambuur voor de pauze 
met 3-0 voor staat. Dan is Sjoukje 
ook rustiger. En als Cambuur wint, 
krijgt Sjoukje een tút.”

Vind je het ook
spannend voor Henk?
,,Ja, trainer zijn is een zwaar vak, 
vooral in het betaalde voetbal. De 
belangen zijn groot. De extra in-
komsten als ze in de eredivisie spe-
len. Die verantwoordelijkheid. Henk 
is er de hele dag mee bezig, hij 
denkt aan alles.  Hij komt elke mor-
gen bij ons langs. Soms lig ik dan 
nog in bed. En met Sjoukje heeft hij 
het dan altijd even over Cambuur.”

Van welke Cambuurspeler
genoot je het meest? 
,,Mühren. Vanwege zijn doelpunten. 
En omdat hij zo mooi rustig is. Ge-
woon blijven.”

Wanneer wist je zeker:
dit komt wel goed? 
,,Toen ze zes punten voor stonden. 
Toen dacht ik: dit gaat niet meer 
mis.”

Droomde je ‘s nachts
ook van Cambuur? 
,,Nee, maar er is wel een droom uitge-
komen: Cambuur naar de eredivisie!”

Ga je, als dat mag, 
naar de Oldehove?
,,Natuurlijk. met heel veel Dracht-
sters, want heel Drachten kent Henk.”

Ik kom nog even terug op de start-
vraag. Ik weet dat Friese ouders vroe-
ger niet zo royaal waren met com-

plimenten. Ze waren bang dat hun 
kinderen er eigenwijs van zouden 
worden. Tegen anderen vertelden 
ze wel hoe trots ze op hun kinderen 
waren. De kinderen moesten het dan 
via-via horen. Gelukkig is er wat ver-
anderd. Henk de Jong bijvoorbeeld, 
is altijd complimenteus. Misschien 
een reactie op zijn opvoeding?

Ik vraag Pier:
Mag ik je nog een advies geven?
,,Ja. Graag.”

Als ik jou was zou ik eens uitvoe-
rig tegen Henk zeggen waarom je 
trots op hem bent. Veel kinderen 
vinden dat mooi om te horen, ook 
oudere kinderen.”
,,Oké,” zegt Pier, maar ik hoor hem 
denken: ,,Niet te moeilijk doen, jon-
gens.” Al te psychologisch gepraat 
is aan Pier niet besteed.

Ate de Jong  ◀

Pier de Jong
trotse heit van Henk 

foto: (c) Simon van der Woude

Pier en Sjoukje kijken naar een interview met Henk de Jong
(c) Simon van der Woude
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Natuurlijk, ze bleven kritisch en och sa objectief, maar 
toch... Gingen de sportjournalisten langzaam maar zeker 
ook mee in the flow? Kozen ze net even enthousiaster woor-
den in hun commentaar, verslagen en tweets? Wat was in de 
afgelopen maanden de mooiste bijdrage van Piet Jan Nauta 
(Friesch Dagblad), Geert van Tuinen (Omrop Fryslân radio), 
Henk Albers (Huis Aan Huis), Hedser Kok en Yannick Mason 
(LEO) en Gerard Bos (LC). Scoorden ze ook, op hun manier?
▶  Lees verder op pagina 37

,,Je mag het niet
eens koppen noemen.

Het is kussen.”

SPORTJOURNALISTEN
SCOORDEN OOK:

Robert Mühren heeft alweer gescoord, nu tegen Helmond 
Sport op 6 oktober 2020 (c) Dijks Fotografie
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Van harte met 
het welverdiende 
kampioenschap!
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Scoren wil PIET JAN NAUTA van 
het Friesch Dagblad het niet noe-
men, maar: ,,Soms zijn er van die 
momenten die de voetballiefhebber 
in je helemaal wakker schudden. Ik 
denk dan gelijk aan de goal van Ro-
bert Mühren op bezoek bij Excelsior 
(0-1). Niet alleen een hele belangrij-
ke, maar ook een wonderschone. In 
mijn verhaal schreef ik dit: ‘Je mag 
het niet eens koppen noemen wat 
hij doet. Het is kussen. Een bal met 
liefde behandelen. Het hoofd pre-
cies goed achter de bal plaatsen, 
zodat hij snelheid meekrijgt bij het 
verlaten van het voorhoofd. Sturen. 
Naar die verre hoek. Daar moet de 
bal naar toe. Oorverdovend is de 
stilte in de voetbalstadions. Maar op 
momenten als deze, tussen het ge-
luid van de kopbal en het geluid van 
tegen het net slaand leder, is stilte 
prachtig. Het staat symbool voor 
de hoopvolle verwachting. Aan de 
geel-blauwe zijde de stille wens dat 
de bal aan de linkerkant van de paal 
valt voor de 0-1, aan zwart-rode 
zijde de stille wens dat hij aan de 
rechterkant van de paal valt en dat 
het 0-0 blijft. Het wordt 0-1.”

At it slagget dan
fiel ik my befoarrjochte.”

Piet Jan komt nog met een citaat, 
nu uit het commentaar van een jaar 
geleden. Cambuur zat nog vol in de 
emotie van het mislopen van pro-
motie, maar hij keek positief en met 
vertrouwen vooruit: ,,Cambuur mag 
deze strijd met de KNVB verliezen, 
maar zichzelf niet. Laat de emotie 
niet heersend zijn, maar bouw ver-
der op het vertrouwen dat dit sei-
zoen onder leiding van het terug-
gekeerde trainersduo Henk de Jong 
en Sandor van der Heide is gewon-
nen. Dan is een terugkeer naar de 
eredivisie slechts een kwestie van 
tijd.” We weten nu: ware woorden.

Er zijn fanatieke Cambuursuppor-
ters die geen ESPN-abonnement 
nemen omdat ze veel liever luiste-
ren naar de enthousiaste radiover-

slagen van GEERT VAN TUINEN. 
Niet om zichzelf op de borst te klop-
pen, maar radioman Van Tuinen 
begrijpt dat. Er gaat gewoon niets 
boven radio: ,,Alles út de kast hel-
je om de harkers op it puntsje fan 
de stoel te krijen. De harkers mei-
nimme yn de spanning. Troch toan, 
beskriuwing fan it spul, de kânsen, 
de emoasje. As dat slagget, dan kin 
ik dêr hiel tefreden oer wêze. Radio 
kin sa ongelooflik spannend wêze. 
Spannender as TV. As it net hie-
lendal goed slagge is - en dat wit ik 
dan wol fan my sels – dan baal ik. 
At it slagget dan fiel ik my befoar-
rjochte.” 

Na een bloedstollend verslag belde 
een vrouw. Ze had geluisterd in de 
auto, voelde zich alsof ze op de tri-
bune stond en reed bijna in de sloot. 
Ze had de auto stilgezet en luisterde 
tot het laatste fluitsignaal. Van Tui-
nen: ,,Dat is radio. It allermoaiste 
medium.”

Maar oké, als ik dan toch een zin 
wil. Hij heeft weleens een goal van 
Mühren vergeleken met een schil-
derij: “Dizze goal is sa moai. SAAA 
MOAI!!! It is in skilderij. In prachtich 
skilderij. Moaier as Rembrandt ea 
makke hat.”

HENK ALBERS van Huis aan Huis, 
schudt de quotes uit zijn mouw.  Al-
lemaal tweets. Tijdens Cambuur-
Eindhoven: ,,Brazilië-IJsland zou dit 
kunnen zijn. De één wil voetballen, 
de ander liever niet.” 

Na alweer een goal van Mühren: 
,,U mag raden wie die maakte...” 
Deze tweet plaatste hij vaker, deze 
ook: ,,Ook deze tegenstander weet 
inmiddels dat er een taaie keeperd 
op de goal staat”, na alweer een red-
ding van Stevens. 

In de wedstrijd tegen Telstar verras-
te Doke Schmidt vriend en vijand 
met een technisch hoogstandje. 
Met buitenkantje voet krulde hij de 
bal achteloos om zijn tegenstander 
en snelde hem langs de achterlijn 
voorbij. Terwijl de ESPN-commen-

tator riep: ,,Fabelachtig! Als Doke 
Schmidt al dit soort dingen gaat 
doen...” twitterde Henk Albers: ,,Su-
peractie Doke ‘Zidane’ Schmidt. 
Koekoek!”
,,Ons beste moment was de ‘field-
lab’ wedstrijd bij Almere City,” zegt 
HEDSER KOK van LEO Middelsé. 
,,Eindelijk konden wij weer met 
twee personen integraal verslag 
doen op de radio. Het lukte ons om 
de sfeer over te brengen op de luis-
teraars. De supporters en de geur 
van bier en frituur. Maar vooral, het 
gevoel van vrijheid in coronatijd 
en het verlangen naar voetbal zo-
als het hoort. En natuurlijk de 0-2 
winst van Cambuur! En wat ook 
heel mooi was: mijn collega YAN-
NICK MASON had na de wedstrijd 
thuis tegen Jong AZ een gesprek 
met Henk de Jong over Sandor van 
der Heide. Toen zei Henk geëmoti-
oneerd: ‘Ik zie Sandor gewoon als 
mijn eigen jongen.’ Een prachtig 

open interview over de dingen die 
écht belangrijk zijn.”

Het was emotie in de 
puurste vorm. Blijdschap 
en gerechtigheid, van 
top tot teen.

GERARD BOS van de Leeuwarder 
Courant stuurt een schitterende 
foto (inzet) van een getergde Henk 
de Jong die zijn emoties deelt met 
de Twaalfde Man (m/v) op het 
Cambuurplein. Flesje bier en ge-
balde vuist. Zijn foto werd op Twit-
ter, Facebook en Instagram alom 
geprezen. Uit de reacties bleek: zo 
kennen mensen Henk de Jong en 
zo willen ze hem graag zien.

Gerard beleefde dat moment zo: 
,,Henk de Jong keek na afloop van 

de promotie van Cambuur uit een 
raam en zag een enorme mensen-
massa. Groot was zijn lach, nog 
groter zijn oprechte verbazing. 

‘Jemig jongens. Wát een mensen. 
Dit is wat, hoor. Dit is wat,’ zei hij. 
Het zinnetje ‘dit is wat’ stond sym-
bool voor blijdschap over de terug-
keer naar de eredivisie. Voor spor-
tieve revanche ten opzichte van 
de KNVB na de niet toegekende 
promotie vorig jaar. Het volk zag De 
Jong staan. De trainer grijnsde en 
balde getergd een vuist: ‘Yes! Heer-
lijk!’ Hij draaide zich om en herhaal-
de: ‘Dit is wat, jongens. Dit is wat.’”

,,Dit was het moment,” zegt Gerard, 
,,waarin alles samenkwam bij de 
trainer, voelbaar en zichtbaar in elke 
vezel van zijn lijf. Het was emotie in 
de puurste vorm. Blijdschap en ge-
rechtigheid, van top tot teen. Het was 
Henk de Jong, in optima forma.”  ◀

(c) Foto Gerard Bos

Sandor van der Heide en Henk de Jong met 
in hun midden clubicoon Hampie Bakker die 
in februari van dit jaar overleed
(c) Dijks Fotografie
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verbindt.

0513 619 350 info@viadata.nl

Connect-It 365
F i e l d s e r v i c e
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O M N I C L O U D

ViaData feliciteert Cambuur 
met de behaalde promotie
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tel:  058 - 212 50 00
mail:  info@dijkstra-assurantien.nl

Security Noord
feliciteert SC Cambuur

met haar promotie

www.security-noord.nl
Tel. 06 284 009 18



SC CAMBUUR 39

Van der Berg heeft bij de KNVB een 
fulltime verbintenis en vliegt daar-
om regelmatig naar het buitenland 
vanwege de interlands. In combi-
natie met zijn keepersacademie 
leidt hij een druk bestaan, maar hij 
maakt genoeg tijd voor zijn gezin. 
Hij volgt de verrichtingen van Cam-
buur via de  televisie. 

,,Als de tijd het toelaat kijk ik uiter-
aard naar Cambuur. En ik let extra op 
wat zich in het doelgebied afspeelt. 
Ik volg de verrichtingen van Sonny 
Stevens en houd ook de prestaties 
van zijn voorganger Xavier Mous, nu 
onder de lat bij PEC Zwolle, met be-
langstelling in de gaten.”

Hoe beoordeel jij Stevens
tot nu toe?
,,Hij is behoorlijk ervaren, pakt pun-
ten, beweegt en voetbalt goed met 
de verdediging mee en past daar-
om ook bij het aanvallend ingestel-
de Cambuur. Zijn kracht ligt in het 
anticiperen: zien wat er gaat gebeu-
ren en daar rekening mee houden 
door op tijd de boel te organiseren. 
Dat heeft hij goed laten zien. Een 

stabiele factor dus. Dat is belangrijk 
voor een team als je, zoals dit en vo-
rig seizoen, om het kampioenschap 
mee wilt spelen.”  

Een heel ander type
dan Mous dus…
,,Ja, Xavier is meer een lijnkeeper. 
Een reagerende keeper. Actie, reac-
tie. Die past dus beter bij een meer 
verdedigend en op de counter inge-
steld elftal.”

Wie zijn volgens jou de
absolute wereldtoppers?
,,Manuel Neuer (Bayern München), 
Marc-André ter Stegen (FC Barce-
lona) en Allison Becker (Liverpool) 
zijn heel goede anticiperende kee-
pers. Jan Oblak (Atletico Madrid) 
en David de Gea (Manchester Uni-
ted) hebben geweldige reagerende 
kwaliteiten.

Anticiperende en
reagerende keepers.
,,Je kunt zeggen dat er 3D- en 2D-
keepers zijn. Met 3D bedoel ik de an-
ticiperende keeper die links, rechts 
en voor- en achteruit beweegt. Met 

2D duid ik de reagerende keeper 
die links en rechts beweegt en een 
sterke actie op de lijn heeft.”

Wat verwacht je van 
Stevens in de eredivisie?
,,Stevens heeft natuurlijk al ervaring 
op het hoogste niveau door zijn tijd 
bij FC Twente. Dat is mooi meege-
nomen. Hij maakte in het verleden 
ook tegenslagen mee door zware 
blessures aan een schouder en 
een kruisband, en die kant van de 
medaille kent hij ook.  Als hij geen 
blessures oploopt en Cambuur 
probeert ook in de eredivisie het 
spel te maken, dan kan hij volgend 
seizoen opnieuw van toegevoegde 
waarde zijn.”

En zich nog meer laten gelden…
,,Hij krijgt ongetwijfeld meer te doen 
en er ontstaat meer druk op het 
doel. Maar dat kan hij zeker aan. 
Je kunt je afvragen wat Cambuur 
zonder Stevens zou moeten. Haal 
maar eens een keeper die aan zijn 
plaatje voldoet. Volgens mij moet 
je behoorlijk in de buidel tasten om 
iemand te vinden die zo goed bij de 

club past en tegelijk het niveau van 
de eredivisie aankan.”

Wie was vroeger
jouw grote voorbeeld? 
,,Ik ben keeper geworden omdat 
mijn vader ook keeper was.”

Een topper in zijn tijd?
,,Hij speelde in de vierde klas 
KNVB…”

Ik had een ander
niveau verwacht.
,,Om het niveau ging het niet. Ik was 
als klein jongetje trots op mijn va-
der.”

Mooi verwoord.
,,Toen ik eenmaal serieuzer aan het 
keepen was, ging ik mezelf verge-
lijken met keepers die mij wat stijl 
betreft het meest aanspraken. Dat 
waren keepers zoals Hans van 
Breukelen, Peter Schmeichel en 
Toni Schumacher. Die hadden alle-
maal een bepaald karakter, waren 
betrouwbare doelmannen en ga-
ven nooit op. Ik mocht graag naar 
hen kijken.”

Het pakte goed voor je uit. Je 
verdient er nog steeds een boter-
ham mee.
,,Ik klaag niet. Ik ben trouwens ook 
nooit gezwicht voor die hele dikke 
boterham. Nog niet eens zo lang 
geleden had ik vijf tot zes keer meer 
geld kunnen verdienen. Maar een 
avontuur in het Midden-Oosten dat 
zag ik niet zitten. Daar heb ik voor 
bedankt. Ik wil mijn gezin wel regel-
matig zien. Nee, het grote geld krijgt 
mij niet bij mijn vrouw en kinderen 
vandaan. Mijn privéleven en daar-
van genieten is mij alles waard.”  ◀

,,Toen ik eenmaal
serieuzer aan het 
keepen was, ging ik me-
zelf vergelijken
met keepers die mij 
wat stijl betreft het meest 
aanspraken.

‘ Een keeper als Stevens
 vind je niet zomaar’

Sierd van der Berg (52) is voormalig doelman bij SC Cambuur en momenteel keeperscoördinator bij de KNVB (keeperscoach Jong Oranje en Nederland onder 16).  
De Leeuwarder was in het verleden keeperscoach bij Oita Trinita (Japan) en PEC Zwolle en FC Groningen. Daarnaast heeft hij zijn eigen keepersacademie. 

Sonny Stevens redt schitterend tegen NAC 
(c) Foto Dijks Fotografie
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Kampioen worden. Daar was meer voor nodig dan talent, techniek, conditie en een goede 
opstelling. Jullie moesten er een grote teleurstelling voor verwerken. Frustratie omzetten in 
nieuwe motivatie. Geloof houden in jullie kunnen en in elkaar. Opnieuw vechten voor een doel 
dat al was behaald en nóg een seizoen laten zien wat je in huis hebt. 

Jezelf herpakken en je succes herhalen; dat gaat niet vanzelf. Dat is een vak. 
Jullie wilskracht en teamspirit zijn de vleugels die jullie – alsnog – 
hebben teruggebracht naar het hoogste niveau. 
Wij zijn diep onder de indruk.

Jullie toekomstige buren

In jezelf blijven 
geloven is ook 
een vak

Wij feliciteren 
SC Cambuur met haar 
promotie naar de Eredivisie
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Bij SC Cambuur kwam de Litouwer 
tot 54 eredivisieduels. Hij maakte 
in 2014-2015 het beste Cambuur-
seizoen ooit mee op het hoogste 
niveau. Daarna volgde een ramp-
zalig jaar met degradatie. Zijn con-
tract werd opgezegd en Vytas vloog 
Nederland weer uit, opnieuw alle in 
Leeuwarden aangeschafte spullen 
achterlatend. Avonturen in de Ver-
enigde Staten (Portland Timbers 
en DC United), Litouwen (Suduva 
Marijampolè), Kazachstan (Tobol 
Qosany en FC Kyylzhar) volgden.
Cambuurwatcher Henk Albers, die 
nog altijd een goed contact heeft 
met Vytas, belde hem een aantal 
dagen geleden. Toen Cambuur de 
kampioenswedstrijd tegen Jong AZ 
nog niet had gespeeld. 

Hoe is het in de Verenigde Staten, 
of ben je alweer ergens anders?
,,Ik ben even in Mexico. Ik heb hier een 
appartement dat ik een beetje aan het 
opknappen ben.”

Ik dacht dat je alweer in Portland 
was. Je hebt Airmiles genoeg.
,,Airmiles? Haha. Ja, die heb ik inder-
daad in ruime mate. Maar wat Portland 
betreft, ik ga daar straks weer naartoe.”

Heb je momenteel een club?
,,Nee. Er speelden wel een paar aan-
biedingen, maar die waren niet be-
paald geweldig. Ik ga niet mijn tijd 
verspillen aan iets wat nauwelijks de 
moeite waard is. Ik wacht rustig af.”

Heb je zo goed geboerd? Een mooi 
appartement tot je beschikking en 
geen club nodig?
,,Een beetje slim met je geld omgaan is 
het halve werk. De verhuur van dat ap-
partement dat ik voor een mooie prijs 
heb gekocht, levert een paar leuke 
centen op. Ik leef verder erg zuinig. Ik 
heb weinig nodig en ik pas me overal 
ter wereld gemakkelijk aan.”

Overal? Er zijn vast wel landen ge-
weest waar het je is tegengevallen. 
Zoals het eten.
,,Ik eet bijna alles, maar dat betekent 
niet dat alles lekker is. Bij Cambuur 
was ik bepaald geen fan van een 
broodje ei met een kommetje soep.”

Wat is je het meest
bijgebleven van je twee
jaar in Leeuwarden?
,,Ik hield van de mentaliteit van Henk 
de Jong en Sandor van der Heide. In 
de eerste plaats vind ik Henk een fan-

tastisch mens. Hij staat altijd positief 
in het leven. Ik herken mezelf daar erg 
in. Daarom was de klik ook zo goed. 
Sandor vulde Henk op een heel mooie 
manier aan. Die twee vormden én vor-
men nog altijd een geweldig duo.”

En de mooiste herinneringen aan 
de door jouw gespeelde wedstrij-
den hier?
,,Winnen van dat team met dat wit en 
blauw. Ik kan me die naam niet meer 
herinneren…”

Wit en blauw. PEC Zwolle?
,,Nee, ging om een derby. Oh, ja, ze 
hadden ook rood op het shirt.”

Dan moet het Heerenveen zijn 
geweest, maar dat wist je natuurlijk 
zelf ook wel.
,,Ik weet als de dag van gisteren hoe 
groot de rivaliteit was en dat je in 
Leeuwarden die naam beter niet kon 
noemen. De sfeer rond de derby zal 
ik nooit vergeten. Ik herinner me een 
thuiswedstrijd die we wonnen. Op een 
gegeven moment raakte ik de bal he-
lemaal verkeerd. Die vloog bijna het 
stadion uit. Iedereen applaudisseerde 
omdat ze dachten dat ik het opzettelijk 
deed en tijd wilde rekken.”

Je volgt Cambuur
nog altijd hè?
,,Via Instagram volg ik het clubac-
count. De resultaten van Cambuur 
bekijk ik ook regelmatig via internet.”

De promotie heb je dus
ook meegekregen.
,,Zeker weten. Wat een schitterende 
taferelen daarna bij het stadion. Ik 
zag meteen hoe geweldig de sfeer in 
Leeuwarden kan zijn. Elke club waar 
ik heb gespeeld had natuurlijk wel 
iets bijzonders. Maar in Leeuwarden 
was het gevoel nog sterker. Daar 
begaf je je als speler heel gemak-
kelijk tussen de mensen. Ik maakte 
met iedereen een praatje omdat je 
geen afstand voelde. Dat vind ik heel 
speciaal. Ik krijg nog regelmatig via 
Facebook berichtjes van supporters 
die vragen hoe het met me gaat. 
Die zijn me nog altijd niet vergeten. 
Vroeg of laat kom ik zeker weer een 
keer jullie kant op. En voor nu zeg ik: 
gefeliciteerd allemaal!”   ◀

,,Ik eet bijna alles,
maar dat betekent niet 

dat alles lekker is.”

Vytautas Andriuskevicius
Bellen met voetbalnomade

31-Voudig Litouws international 
Vytautas Andriuskevicius verdedig-
de van 2014 tot 2016 de clubkleuren 
van SC Cambuur. Vytautas, kortge-

noemd Vytas, bereikte op zondag 
10 augustus 2014 een akkoord met 

de Leeuwarders en liet het Zweedse 
Djurgardens achter zich. Slechts 
twee koffers aan bagage nam hij 

mee. De volledige inboedel van zijn 
appartement bleef staan. Het teveel 
aan schoenen, kleding en andere in 

Zweden aangeschafte spullen gaf hij 
weg aan vrienden. 

Een spandoek voor Vytautas
(c) Dijks Fotografie
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Nu wil ik eens een 
keer Cambuur zijn! 

iedereen wil Cambuur zijn… 

Gefeliciteerd! 
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Otto Hoekstra behoort tot de 
trouwste supporters van Cam-
buur. Op zijn vijfde liep hij aan de 
hand van zijn vader het stadion 
binnen en hij is nooit meer wegge-
weest. De nu 57-jarige Leeuwar-
der geldt als een van de oprichters 
van de MI-side en zat in de organi-
satie van de grote Cambuurreünie 
in 2007. Hij was jeugdleider, onder 
meer van Mark Diemers, en zoekt 
tegenwoordig als jeugdscout naar 
nieuw blauw-geel talent. 

Gepassioneerd ziet en leest hij alles 
over zijn club. Denistel, zoals zijn bij-
naam (want groot liefhebber destijds 
van Ruud van Nistelrooy), leeft Cam-
buur. Zijn feitenkennis over de club 
is indrukwekkend en niet voor niets 
won hij – met teamgenoot Johan 
Groote - in februari de laatste editie 
van de jaarlijkse Grote Cambuur Quiz. 
Omdat een Cambuurquiz in deze 
feestelijke krant niet mocht ontbre-
ken, vroegen we Otto om mee te 
doen. Dit keer niet als deelnemer, 
maar als bedenker. Hij bedacht 
twintig vragen en uit de winnende 
inzendingen kiezen we drie prijs-
winnaars. Deze ontvangen de mid-
denpagina ingelijst.

Meedoen is heel eenvoudig:
stuur je antwoorden naar
radbouddroog1971@gmail.com
onder vermelding van ‘Cambuurquiz’ 
en zet alle antwoorden onder elkaar, 
met steeds alleen het nummer van 
de vraag ervoor. Veel succes.

Duik in het verleden met Otto’s grote 

Cambuurquiz
1 
WIE MAAKTE IN 1964 HET
EERSTE CAMBUUR DOELPUNT 
IN DE COMPETITIE. 

2
IN DE JAREN TACHTIG WAS
MARTEN STIENSTRA 2e KEE-
PER ACHTER OSCAR ZIJLSTRA. 
OMDAT ZIJLSTRA GEBLESSEERD 
RAAKTE, MOEST STIENSTRA 
SPELEN. DIE KEEPTE VERVOL-
GENS EEN WERELDPARTIJ TEGEN 
EEN CLUB DIE DAARDOOR DE PE-
RIODETITEL MISTE. WELKE CLUB 
WAS DAT. 

3 
JOHAN ABMA SPEELDE 452 
WEDSTRIJDEN VOOR CAMBUUR. 
HOE VAAK  SCOORDE HIJ? 

4 
HOEVEEL WEDSTRIJDEN
SPEELDE DOELMAN FRED
GRIM ACHTERELKAAR EN DUS
ZONDER ONDERBREKING
VOOR CAMBUUR. 

5
ELVIS MANU SCOORDE IN 2014 
IN DE DERBY TEGEN HEEREN-
VEEN AL NA VIER MINUTEN. BIJ 
WELKE CLUB SPEELT HIJ NU. 

6
KOEN BRACK SPEELDE
GEDURENDE TWEE PERIODEN 
BIJ CAMBUUR. IN ITALIË
VOETBALDE HIJ BIJ VERSCHIL-
LENDE CLUBS. HOEVEEL
CLUBS WAREN DAT?

7 
CAMBUUR IS NATUURLIJK UNIE-
KE CLUB . DAT BLIJKT ONDER 
MEER UIT DIT BIJZONDERE FEIT: 
MAAR LIEFST DRIE KEEPERS 
MAAKTEN OOIT EEN COMPETI-
TIEGOAL. NOEM ZE ALLE DRIE.

8
WELKE SPELER WERD TIJDENS 
DE REÜNIE IN 2007 GEKOZEN 
ALS BESTE CAMBUURMIDDEN-
VELDER ALLER TIJDEN?

9
IN 1998 PROMOVEERDE
CAMBUUR VIA DE 
NACOMPETIE. WIE WAS DAT 
JAAR DE HOOFDSPONSOR
VAN DE CLUB?

10 
WELKE OUD-CAMBUURSPELER 
SPEELDE ÉÉN INTERLAND
NAMENS NEDERLAND
EN SCOORDE DAARIN
VERVOLGENS OOK?

11 
UIT WELK DORP KOMT
JOHAN ZUIDEMA? 

12 
VOOR WELKE CLUB SCOORDE
OUD-CAMBUURTRAINER
JAN BENS 25 GOALS. 

13 
ANDRÉ ROOSENBURG SPEELDE 
NET ALS ZIJN BROER CLAUS 
VOOR CAMBUUR MAAR WELKE 
SPORT BEOEFENDE HIJ NOG 
MEER? 

14 
IN HET SEIZOEN ‘91-‘92 GE-
BEURDE ER IETS VREEMD MET 
DE SELECTIE VAN CAMBUUR 
WAAR GEBEURDE DIT. 

15 
IN WELKE WEDSTRIJD SCOOR-
DE DANIEL DE RIDDER AL 
BINNEN ÉÉN MINUUT VOOR 
CAMBUUR. 

16 
IN HET SEIZOEN ‘72-‘73 VES-
TIGDE CAMBUUR EEN CLUBRE-
CORD DAT NOG STEEDS STAND-
HOUDT. OVER WELK RECORD 
HEB IK HET?

17
IN 1995 OEFENDE CAMBUUR 
TEGEN BARCELONA EN KWAM 
HET DIE AVOND  UITSTEKEND 
VOOR DE DAG: HET WERD DIE 
AVOND 1-1 IN LEEUWARDEN. 
WIE MAAKTE HET CAMBUUR-
DOELPUNT?

18 
WAT IS DE BIJNAAM VAN VOOR-
MALIG CAMBUURSPELER NICO 
RUNDERKAMP. 

19 
BARTHOLOMEW OGBECHE 
SPEELDE MEE OP EEN WERELD-
KAMPIOENSCHAP. IN WELK 
JAAR EN IN WELKE LANDEN 
WAS MISTER B VAN DE PARTIJ?

20 
OP VRIJDAG 21 SEPTEMBER 
2007 KREGEN TWEE CAMBUUR-
SPELERS EEN RODE KAART. WIE 
WAREN DIT?

Otto Hoekstra met Henk de Jong



44 SC CAMBUUR

Samen de wedstrijd winnen
SC Cambuur gefeliciteerd!
Als trotse sponsor van SC Cambuur feliciteren wij de club en alle supporters met het behalen van het kampioenschap 
van de Keuken Kampioen divisie! #Cambuurkomteraan. Samen willen we graag de wedstrijd spelen en winnen. 
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Simon van der Woude en Henk-
Jan Dijks beschikken over een 
enorm beeldarchief. Als de huis-
fotografen van Cambuur legden 
ze onnoemelijk veel bijzondere 
momenten vast. Speciaal voor 
deze kampioenskrant stuurden ze 
ieder drie favoriete foto’s op. Dijks 
is sinds 2006 de vaste fotograaf 
van Cambuur, daarvoor werd die 
functie bijna tien jaar ingevuld 
door Simon van der Woude.

(foto 4) Simon: ,,Op deze foto ko-
men oud en nieuw bij elkaar. Talent 
Sandor van der Heide verschijnt in 
de wedstrijd tegen Ajax alleen voor 
oud-Cambuurdoelman Fred Grim. 
Of er uiteindelijk gescoord werd, 
weet ik niet meer.”

(foto5) Simon: ,,Het voordeel van 
kunstgras is dat er ondanks een dik 
pak sneeuw toch gevoetbald kan 
worden.  In 2005 werd met man en 
macht, door jong en oud, gezwoegd 
om een halve meter hoge sneeuw-
laag  van het veld te scheppen. Ik 
herinner me dat er zelfs een tractor 
het stadion in reed.”

(foto 1) Simon: ,,Als dank voor het 
redden van de club hingen deze 
spandoeken op de Noordtribune. 
Later werd het eerbetoon aan de 
geldschieters als foto groot opge-
hangen in de ontvangsthal.”

(foto 6) Henk Jan: ,,Ard de Graaf 
komt zijn kantoor uit en zijn gezicht 
zegt boekdelen. Hij heeft zojuist 
gehoord dat de KNVB Cambuur 
niet laat promoveren. Ik denk dat 
dit moment één van de grootste 
teleurstellingen in de geschiedenis 
van Cambuur is.”

(foto 2) Henk Jan: ,,Op 26 januari 
2014 maakte ik mijn eerste derby 
in het Cambuurstadion mee. Mooi 
is de blijdschap van de scorende 
Bartholomew Ogbeche (links) en 
Elvis Manu en op de achtergrond  
Ramon Leeuwin. Het verdriet bij 
Heerenveen is ook duidelijk te zien.”

(foto 3) Henk Jan: ,,Dit is een foto die 
je van tevoren hebt bedacht: het sil-
houet van de trainer met de schaal 
en het publiek op de achtergrond. 
De huldiging onder de Oldehove 
was op 6 mei 2013 en vergeet ik 
nooit meer.” ◀

De favoriete foto’s
van de huisfotografen

Foto 3: Henk Jan Dijks.

Foto 6: Henk Jan Dijks.Foto 5: Henk Jan Dijks.

Foto 1: Simon van der Woude

Foto 4: Simon van der Woude

Foto 2: Simon van der Woude



46 SC CAMBUUR

ALDI NederlandALDI App @ALDI.nederland

ALDI Leeuwarden
feliciteert 

SC Cambuur
En het is dubbel feest, want 

jouw nieuwe ALDI gaat open op

Stadionplein 5, Leeuwarden

woensdag 5 mei om 08.00 uur

aldi.nl/leeuwarden

Openingstijden:
Ma. t/m Vr.  08.00 - 21.00 uur
Zaterdag  08.00 - 20.00 uur
Zondag  12.00 - 18.00 uur

Deze aanbieding is geldig van woensdag 5 mei t/m zondag 9 mei.

Kom langs en 
geniet van onze 
appeltaart-actie!!
In onze gloednieuwe winkel 
op het Stadionplein komt het 
accent op onze verse producten 
te liggen: het ruikt dan de hele 
dag naar vers afgebakken brood 
en onze uitgebreide groente- en 
fruitafdeling wordt de trots van 
onze winkel.
Tot snel in onze winkel!!

PER STUK

1.50
_2.89
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ZOALS HET HOORT, 
ALTIJD BOVENAAN!

GEFELICITEERD!

Gemeente Leeuwarden feliciteert SC Cambuur 
met het kampioenschap 2020/2021

Op naar de Eredivisie!
Foto: Robert Jan Boonstra
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B o u w g r o e p  D i j k s t r a  D r a i s m a  f e l i c i t e e r t  S C  C a m b u u r 
m e t  h e t  k a m p i o e n s c h a p  e n  d e  p r o m o t i e .

VASTBERADEN & 
DAADKRACHTIG.


