Heerenveen 7
het altijd lastige seizoen

2001/2002

OMMES

Voorwoord
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Programma: Seizoen 2001-2002
Datum:
Tijd:
23 sept
30 sept
12.00 uur
7 okt
14 okt
12.00 uur
21 okt
12.15 uur
28 okt
4 nov
12.00 uur
11 nov
12.00 uur
18 nov
12.30 uur
25 nov
12.00 uur
2 dec
12.00 uur
9 dec
12.00 uur
16 dec
12.00 uur
winterstop
17 feb
12.00 uur
24 feb
12.00 uur
3 mrt
12.00 uur
10 mrt
12.00 uur
17 mrt
12.00 uur
24 mrt
10.00 uur
30mrt/ 1 .april 12.00 uur
7 april
12.00 uur
14 april
10.30 uur
21 april
10.00 uur
28 april
12.00 uur

Wie:
Waar:
akkrun 3
uit
aengwirden 3
thuis
res 3
uit
oldeboorn 2
thuis.
bakhuizen 2
uit
inhaal programma
s.c. joure 4
thuis
gorredijk 4
thuis
w.z.s.3
uit
inhaal programma
l.s.c. 3
uit
snits 5
thuis
inhaal programma
renaldo 3
uit
inhaal programma
akkrwn 3
thuis
aengwirden 3
uit
res 3
thuis
oldeboorn 2
uit
inhaal programma
bakhuizen 2
thuis
s.c. joure 4
uit
gorredijk 4
uit
w.z.s. 3
thuis
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Uitslag
5-4
2-6
2-1
2-4
1-4

2-4

8-2

Heerenveen 7 tegen het altijd lastige Akkrum 3.
Nadat we door de fam. Mahabier weer de noodzakelijke spelers hadden gekregen,
konden we vol goede moed naar Akkrum. Onze buitenlandse aankoop Haspel
(voornaam stoet ) ad zich verslapen en mocht geheel uitgerust in de tweede helft
beginnen. Dat hebben we geweten. De score werd geopend door onze nieuwe hoop
Sicco, gevolgd door het mooiste doelpunt van dit seizoen gescoord door de heer
Mulder. Het derde doelpunt werd op aandrukken van de heer Mulder gescoord
door Richard. Het vierde doelpunt was een geheel mislukte vrije trap van Tom die
per ongeluk ergens in het doel belande. Met een ruststand van 4-1 kreeg Tom een
publieks wissel van zichzelf. Ook stofzuiger Sjaak moest het veld
ruimen. De gevolgen waren niet te overzien! In no time stonden we met 5-4 achter.
De scheids ging zich er toen mee bemoeien en gaf Adrie een geheel onterechte gele
kaart voor aanstellen, na een harde overtreding, in deze overigens zeer sportiefe
wedstrijd. Hier waren we het niet mee eens en de scheids staakte de wedstrijd.
Gevolg: Adrie krijgt een boete van 25 gld en ligt thuis met gescheurde
enkelbanden!
Scheids uit Akkrum ,hartelijk bedankt namens Heerenveen 7.
Man ofthe match: Tom Mulder
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Heerenveen uit tegen het altijd lastige R.E.S.3
Vol goede moed vertrokken wij naar de ongeslagen koploper. Toen we aankwamen
waren deze al reeds druk met de warming up bezig en waren wij net voor het begin
signaal aanwezig. Een spannende eerste helft bleef 1 nul mede omdat Tom een dot
van een kans miste en we verder ook nog wat pech in de afwerking hadden. De
coach nam in de rust dan ook de enige juiste beslissing door Tom (moe gestreden)
te wisselen voor Max en de veel lichtvoetigger Rick Op de links buiten te zetten.
Dit was de ommekeer inde partij Het regende kansen en doelpunten waarvan zelfs
I van Robert met een dubbel d schot met links! Het werd 2-6 met als doelpunten
makers; Richard 2 Robert 2 en nieuwkomer Sicco 2. De verdediging onder leiding
van Henk en Eddy stond als een blok en Luc "los" Boma zweefde weer aIs
vanouds.
Zonder iemand te kort te doen is Ger "stofzuiger" Kempers tot man ofthe match
gekozen voor z'n eindeloos storen, zowel binnen als buiten het veld
Ook een eervolle vermelding voor de coach vanwege het geweldige tackties
inzicht!
Man ofthe match: Ger Kempers
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Heerenveen 7 tegen het altijd lastige Oldeboom.

(14/10/2001)

Destart was prima. We waren op deze zonnige dag zelfs met 14 man tijdig
aanwezig. De wedstrijd begint dan in ieder geval met 3 blijde gezichten namelijk
de wissels. Vooral Jan Werkman was hier heel blij mee en liet dat ook duidelijk
aan onze zeer gebruinde coach (net terug van van vakantie ) weten! Het begin was
stroef en er werd slecht door ons gespeeld. Het was te danken aan onze keeper
Jacob dat het 0-0 bleef. Er waren een paar kansen waarvan de mooiste wederom
door Tom om zeep werd geholpen en hij werd wederom in de pauze uit z'n lijden
verlost (mg), samen met Adrie (enkel) en Sjaak (psychies) Dit had gelijk het eerste
doelpunt tot gevolg. Daar Rick de keuze had om een heel eind te lopen of te
schieten, besloot hij tot het laatste Door de kracht van z'n schot viel de man stijl
achterover, maar wel een doelpunt van zo'n 30 meter! Het werd 2-0 door een
prachtige vrije trap van Sicco! Door een listig terug-kop-balletje van Max werd het
2-1. Het volgende hoogtepunt van de wedstrijd was de uitschakeling van de
aanvoerder van Oldeboom door een Ippon van Richard!
De kirbv van de week is voor Edwin van Carmen, die zich helemaal te pleures hep
gelopu!
OMMES!
Man of the match: Jacob Nammesma
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Heerenveen uit tegen het altijd lastige Bakhuizen 2

(28/10/2001)

De aankomst in Bakhuizen was weer als vanouds! Onze tegenstanders hadden ut
swit ol dik oppu holle, bezig meteen pittige warming up terwijl wij eigenlijk nog
koffie moesten drinken. Dan maar zonder koffie maar behoorlijk jolig vanwege de
drank van de vorige avond en deze ochtend, het veld in. We begonnen gelijk met
de sterkste opstelling, dus Edwin en Sicco er naast. Na een rommelig begin kwam
er zo nu en dan een leuk aanvalletje uit. Dit leverde niks op tot de bal uit het niets
voor de voeten van Adrie viel. Deze stille hem er prachtig in! Maar omdat er
tijdens onze wedstrijden niks te beleven is, besloot de scheids een doeltrap te geven
omdat de bal achter het net lag! Nadat alle brillen merken en namen van bekende
opticiens de revue hadden gepasseerd, was de doelman zo sportief toe te geven dat
het een doelpunt was. Dit was net op tijd omdat met name de ogen van Bennie en
Max een heel andere kleur hadden gekregen. Bij de volgende afgeslagen aanval
nam Tom de bal loeihard op z' n slof en ook nog loepzuiver richting doel. Helaas
olifanten komen niet alleen in Artis voor, er strompelde 1 in de baan van het schot!
Robert werd vol in de rug geraakt en alleen dikhuiden houden daar slechts een
ventiel afdruk van over! Geen 2-0 dus. Toch werd het 2-0 door een prachtig
doelpunt van Richard op magistraal (hier krijg ik een biertje voor) aangeven van
Robert. Robert en Tom kregen in de rust een publieks wissel voor hun vertoonde
kunsten. In een toen natuurlijk saaie 2e helft werd het 4-2 voor ons door een 11
metertje van Daan en een prachtig schot van Adrie. Door zijn niet aflatende ijver
aan de linkerzijdeis er voor Henk de Kirby van de week!
Ommes
Nog effe man of de match: Max Mahabier
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige Joure

4/11/2001

Door een massale opkomst en de terugkeer van Dick Bruin na 21 jaar, mocht Sicco
van onze strenge doch zeer rechtvaardige coach niet meedoen. Dit bleek achteraf
een kapitale vergissing! Joure ging voortvarend van start en we stonden zomaar
met 2-0 achter, dus kon het gezeur in het veld beginnen. De voorhoede vindt dat de
achterhoede niet goed verdedigd en de achterhoede vindt dat de voorhoede niet
genoeg scoort, niks nieuws dus. Na een donderspeech van onze onvolprezen coach,
die ons flink wakker schudde tijdens de thee en marlboro, gingen we als herboren
het veld weer in. Dit keer met steun van Daan, Sjaak, Adrie en Max die de eerste
helft met tranen in hun broek hadden aanschouwd vanaf de zijlijn. Door een op
duistere reden gekregen vrije trap, scoorde Eddy uit magistraal aangeven van
Robert (hier krijg ik weer een biertje voor) Jaap deed ook goed z'n best om de
tegenpartij tegen te houden, maar helaas. Uit een corner was het Luc 'los' Bosma
die ondanks verbale waarschuwingen de bal niet weg kreeg 3-1. Na het uitvallen
van Ger werd het nog 4- - 1 voor Joure. Toch heeft de grote schare publiek weer
kunnen genieten van deze prachtige voorstelling, waar Max met z'n nieuwe witte
schoenen vele harten sneller deed slaan!
De Kirby van deze week gaat naar Jan Werkman omdat ie zich te blubber heb
gesjouwd!
Man of de Match: Sicco
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige Sneek

9-12-2001

Wederom het vertrouwde beeld, de tegenstander druk bezig met de warming up en
wij in de kantine nog bezig om 11 man bij elkaar te krijgen en dat nog wel tegen de
koploper! Daar onze vaste 3 keepers geblesseerd zijn werd er een 4e van stal
gehaald, Jord. Deze zeer talentvolle keeper heeft ons voor een grotere nederlaag
behoed. We stonden weer vlot met 2-0 achter zodat het gebruikelijke gescheld op
elkaar weer kon beginnen. Bij 3-0 maakte Robert een zeer bekeken en uitgekiend
doelpunt waar Van Basten in 1988 geheel bij in de schaduw stond, 3-1 dus. Omdat
Rik vergat te vallen en onze stoetHaspel over kopte bleef deze score staan totdat
een geniale pass van Tom over zeker zo'n 95 meter recht voor de voeten van Adrie
plofte, 3-2. Na de rust bleven Tom en Eddy in de kleedkamer achter, wat het team
wel gemerkt zal hebben! De tegenpartij was ietwat beter einde 4-2 niks aan te
doen, al zou een ietwat grotere opkomst het spel wel wat makkelijker maken. Toen
snel aan de bieren en in het Houtsje de kampioensvideo bekeken Deze film werd
later wat onduidelijk maar Japie S z'n hobby materiaal stond er wel duidelijk op!
Man ofthe match; de schoonmoeder van Max vanwege het overheerlijke eten!!
De Kirby van de week is voor Meint omdat hij s'middags om 4 uur voor de
telefoon al niet meer te verstaan was door de tsjechische wijn.

OMMES
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige L.S.C.3

10-02-02

Omdat dit team moest voetballen tegen een club met de mooiste kantine van
Friesland en omstreken leek het de technies directeur beter om met een bus met
nuchtere chaufeur de uitwedstrijd te aanvaarden.
Zo kwamen we geheel uitgerust en laat in Sneek aan. Gelukkig hadden de wakkere
hoofden van Sneek hun shirts met het tweede meegegeven naar Heerenveen, zodat
we alle tijd hadden voor een bakje koffie Daar onze keeper toen gelijk een biertje
voor de wedstrijd nam, omdat koffie wel eens verkeerd kan vallen, kunnen we niet
anders oordelen dan dat Jacob voor de wedstrijd al "man of de match"was!
Nadat eerst de zaterdag avond even in de kleedkamer was doorgenomen gingen de
helden het veld op. Met een stormachtig begin stonden we in no time met 4- 0
voor! 2x Daan en 2x Sicco vooral mogelijk door een constant gatende trekkende
"kachel" Tom.
Aan de rechterzijde vierde Robert zijn feestje met z' n directe tegenstander, hij
sprong de nodige gaten in de lucht!
Na de rust kwam "witvoet" Max de gelederen versterken voor de geheel leeg
gespeelde Henk die door zijn gewicht het op dit veld duidelijk moeilijk had.
Het werd nog 5-3 met een laatste doelpunt van "dubbel" D Robert. Toen konden
we eindelijk beginnen met waar het allemaal om ging, de kantine bestormen! Waar
normaal iedereen te lui is om rondjes te halen stond het team nu in de rij om te
halen wat waarschijnlijk iets te maken had met de rondborstige barkeepster!
(de coach heeft zelf 4x gehaald) Laat op de middag de thuis reis weer aanvaard en
wel uitgezwaaid door ons eerste die het genoegen hadden geheel met eigen vervoer
op en neer naar Sneek te reizen.
De kirby van de week is voor Sicco die zich deze wedstrijd helemaal te pleuris
liep!

OMMES
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Heerenveen7 thuis tegen het altijd lastige Bakhuizen3
De wedstrijd begon interresant en natuurlijk zonder warming up, omdat de
onvolprezen coach donderdag al had besloten om T Mulder een zondag vrij te
geven omdat we natuurlijk weer te veel spelers hadden! Dit had een fatale
vergissing kunnen zijn maar door het tactisch inzicht van Tom (hij had wel z'n tas
meegenomen) moest deze persoon in de 2e helft toch nog in het spier omdat er nog
maar 10 man in het veld stonden. Adrie moe gestreden en afgevoerd, kon niet
vervangen worden door Max omdat die wacht op een knie amputatie of zo door
een doelpunt van uithoornse Daan na een magistrale hoekschop van Henk! Voor
rust werd het nog 1-1 maar in de 2e helft kon het feest beginnen! Robert maakte
zowaar een warrig frommel goaltje ...2-1 Inmiddels was ook de immer fitte en
kwieke Tom het veld in gekomen en luid aangemoedigd door de grote supporters
schare (Rink Post) stuwde hij zijn team naar grote hoogten!
Scheids Jaap gaf een vrije trap op randje 16 die fenominaal hoog in de kruising
werd gejaagd door Daan! 3-1
Bij de plaatselijke Pim Fortuin uit Bakhuiuzen sloegen toen de stoppen door. Na 10
min. alleen maar te hebben gekankerd op de leiding ging hij na een klein
drukkertje van Sicco tegen de vlakte, waar hij kermend brullend en vloekend bleef
liggen met een wazige blessure. Maar zie hier de returning of the living dead, hij
herrees een met een formidabele sprint over 20 mtr wist hij Sicco te bereiken,te
raken en storte toen weer kermend ter aarde! Volgens Daan deed hij dit om binnen
de 16 te komen!
Natuurlijk werd Pimmetje vrijwillig gewisseld, waarna het tijd werd voor Eddy om
zijn mede spelers uit te leggen hoe je een bal moet raken zodat deze afremt!? Deze
techniek beheerst hij zelf goed omdat tot dan nog geen enkel schot van deze
persoon het doel had gehaald! Maar na veel oefening werd het toch nog 4-1 door
juweel van Foppe Kempers. Ook konden wij terug zien op een formidabele come
back, na een jaar van Dick Bruin die met afstand de beste man van het veld was en
dus ...man ofthe match!
De kirby van de week gaat naar de gehele achterhoede die zich te pleuris hebben
gelopen en bere sterk acteerden!
At your service
OMMES
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Gorredijk 4
Het beloofde weer een mooie ochtend te worden voor de toppers van Heerenveen
7. Vier cracks werden zelfs van huis gehaald door een logeetje van R. v/d W. te H.
Gestoken in k.l.m. pakje en rijdend in te kleine BMW., gezien omvang en gewicht
van de 4 passagiers.
Natuurlijk weer ruimschoots te laat aankomend konden we nog net mee naar
Gorredijk om daar weer als laatste het heilige groen te betreden! De stemming was
uitstekend, maar dat had alles te maken met de alcoholica van de avond er voor en
absoluut niks met het vertoonde spel. Vrij snel stonden we met 1-0 voor door de
supersnel reagerende Tom (wie anders)
Daarna weet ik het eigenlijk niet zo goed meer! Dick had een ietwat te snelle man
bij zich, dus vaak niet bij zich. Jacob zag hun spits voor onze laatste man aan,
anderen mochten vrij inkoppen en voorin stonden 3 man als aangeschoten wild!
Kortom het was weer genieten geblazen! Gelukkig was Meint "der zug" Bosma er
ook weer zodat er verbaal ook weer van alles viel te beleven. Met een
geruststellende 5-1 achterstand gingen we de box in, ons helemaal concentrerend
op de 3e helft waar een ieder wel wilde pieken. Werd nog 5-2 door een splijtende
vrije trap van Tom waar Edwin alleen nog maar met het hoofd tegen aan hoefde te
lopen. Einde 8-2 voor Gorredijk, dus snel naar het terras waar sjakie met node
werd gemist omdat hier 3 jaar geleden voor de laatste keer een rondje van hem
hebben gehad!
Er was absoluut geen man oft he match en de kirby van week houden we ook in de
kast!

OMMES
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Joure .4
De laatste wedstrijd van dit seizoen begon s' morgens weer ouderwets met 10 man
en geen keeper. Dus s' morgens good old Wim Haanstra van bed gehaald en Dik
Bruin achter z'n rollator weg gehaald, zodat we toch weer op volle sterkte waren.
Gelukkig stond de scheids reeds op de midden stip te wachten, zodat wede energie
vretende warrning up over konden slaan. A3 stond er eerst naast omdat hij nog
wake up call moest hebben. Daar de zeer succesvolle coach Tom een 4-4-3
opstelling had gemaakt dacht de rest te kunnen spelen. Echter na enig telwerk
kwam de coach er achter dat de keeper ook meetelt en stonden we met 12 man in
het veld. Jan Werkman kon gelukkig wel wat rust gebruiken en verliet vrijwillig
het veld. Joure opende sterk en de ouwe mannen moesten vol aan de bak! Voor rust
kwamen we dan ook met 1-0 achter, echter het had 1-1 kunnen zijn toen een
strakke kIm pass van robert richting op volle snelheid aanstormende Tom afkwam.
Deze nam een geweldige snoekduik alla het vliegende olifantje Dombo en keerde
met een head fust landing terug op het veld! Toen de stofwolken waren
opgetrokken bleek dat de bal was gemist en dat door de naschok (7.4 op de schaal
van rick) de eerste glazen bier van de bar, in de prachtige kantine, vielen! 2e helft
ging het iets beter misschien ook door het goede spel.van 58 jarige Sjak, die dacht
z'n laatste wedstrijd te spelen. Echter door z'n eigen succes knoopt hij er nog een
jaartje aan vast!
Het grootste gevaar kwam natuurlijk steeds van links, dus het was geen wonder dat
het 1-1 werd door een magistrale lob van Henk Kuiper op prachtig aangeven van
Sicco.
Man van de wedstrijd was coach Edwin die ons op z'n verjaardag met te weinig
mensen wegstuurt, daarbij zelf niet aanwezig is, dus wij nog een hoop biertjes te
goed hebben!
De kirby van de week is voor sjak die voetbalde als een jonge god!
Eervolle vermelding voor keeper Wim die gewoon alle ballen klemt (rnet z'n
voeten)
OMMES
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