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REGELEMENT VAN ORDE

THUISWEDSTRIJDEN;
HALFUUR VAN TEVOREN AANWEZIG (LATER:GROTE KANS OP
WISSEL)
UITWEDSTRIJDEN;
UUR VOOR AANVANG VERTREK UITKANTINE (NAAR RES
KWARTIERTJE EERDER)
INFO OP WWW.IT-HOUTSJE.NL EN CLUBPAGINA KABEL TV PAG.256
(O.A.AFGELASTINGEN)
AFMELDINGEN VOOR DONDERDAG AVOND 20.00 UUR BIJ TOM TEL.
0622794953
INDIEN GEEN AFMELDING IS U AANWEZIG.

NIEUW IS DE BOETEPOT, 2EURO PER GEVAL
OPBRENGST WORDT AAN EIND VAN SEIZOEN GEZAMENLIJK OP
GEZOPEN!
BOETE VOOR:
-TE LAAT AFMELDEN
-VOETBALSCHOENEN VERGETEN
-GEEN RONDJE GEVEN NA VERJAARDAG
-PENALTY GEMIST
-COMMENTAAROPWISSELBELEIDVANCOACHOFWATEROPLIJKT
-OVERGEVEN HALFUUR VOOR, TIJDENS OF HALFUUR NA DE
WEDSTRIJD
-GEEN GOEDE REDEN AFMELDING B.V.VERJAARDAG
SCHOONMOEDER
-EIGEN DOELPUNT
-SEX GEHAD BINNEN 12UUR VOORWEDSTRIJD
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Udiros 3

7-9-'03

Onze vreugde kende geen grenzen dat we na een lange hete zomer eindelijk weer
de wei in mochten! Zondag 7 september was het zo ver. Onder leiding van onze
nieuwe coach Jacco "dribbel" Kuiper, werd een ieder verwacht om 9 uur s'morgens
op skoatterwald. Er waren enkele wijzigingen in de bij u zo bekende selectie.
Bennie Atsma kon de alsmaar toenemende visite niet meer aan en probeert in de
toekomst wat meer rust te vinden op Terschelling, helaas gestopt. Zo ook Rick van
Zoelen die steeds meer hinder kreeg van de zwaartekracht en met een bloedend
hart afscheid nam van zijn mede strijders die hem door dik en dun gesteund
hebben! Ook Ger Kempers is niet meer vanwege het opbouwen van een nieuwe
carrière in Delfts aardewerk.In ge dachten zullen ze altijd bij ons blijven, mits we
het niet vergeten. Gelukkig kunnen we u melden dat 2 nieuwe helden zich
belangeloos bij ons hebben aangemeld om dit verlies op te vangen en wel
Wander"utmantsje" Huisman" die gelijk meld dat ie het liefst het hele jaar op de
bank zit en Henk van der Reidt, die we sinds zijn aanmelding niet meer hebben
gezien!? Vol goede moed en vertouwen in de nieuwe coach (vorig jaar hebben we
er in de eerste maand slechts 5 versleten) verzamelden we in de kantine. Echter om
half 10 waren we nog maar met 7 man geen coach en geen keeper. De alles beter
wetende coach dacht zeker dat het een zaalvoetbalwedstrijd betrof, hoewel ik denk
dat hij daar ook geen nuts van snapt. Dus een kwartier voor aanvang van onze
competitie 2003/2004 hebben we het moedige besluit genomen om met
meerderheid van stemmen(7) deze nog nooit gesignaleerde coach op non actief te
stellen (komt um niet onbekend voor) Helaas hebben we de wedstrijd moeten
afbellen, wat in onze geschiedenis nog nooit is voor gekomen (kwartier voor
aanvang) Voor de enkele trouwe supporters en andere mensen die zich verveelden
en reeds aanwezig waren in Nieuwehorne en vooral voor de spelers van Udiros en
vrijwilligers van de club,onze excuses! Mocht u iemand willen aan klagen voor uw
verloren zondag , bel 06 51695149. Maar met grote vreugde kunnen wij mededelen
dat er een nieuwe leider is opgestaan en wel in de persoon van Herman Duenk!!
Aangezien de meeste spelers de vorige coach nooit hebben mogen ontmoeten is dit
een openbaring! Volgens Herman mag je alleen met de platte kant van de schoen
spelen en niet met de bolle!?
En hij had het over strafcorners? De inleg van 10 euro over de weddenschap hoe
lang hij het volhoudt kunt u natuurlijk zoals gewoonlijk weer met liefde achter de
bar van it Houtsje achterlaten
OMMES
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige Jubbega 4

14-9-'03

Na het debacle van vorige week waren we benieuwd hoe onze volgevreten
veddetjes er nu voor stonden. We waren zowaar met dertien man,met dank aan
Max,die z'n familie weer uit alle hoeken en gaten had laten opdraven. Ook het
hondstrouwe publiek liet ons niet in de steek,maar willen wel eens wat doelpunten
zien voor hun duur betaalde kaartjes en dat lukte,alleen niet in ons voordeel. Nu
maakt dat de meeste niet uit omdat ze toch alleen maar voor het bier komen. Zo
dacht onze nieuwe coach Herman er schijnbaar ook over aangezien hij bij aanvang
van het spektakel met een potje bier achter de goal stond!Gelukkig was good old
and stiff Dickie Bruin er nog om Herman er op te attenderen dat het de bedoeling
is dat hij vlagt!!Wij zijn ook zeer benieuwd wanneer de onmisbare Dick terug
komt voetballen,sinds hij na een kleine blessure vanaf juni 1989 aan de kant
staat!Na afloop vertelde Herman dat hij als vlaggenist toch wel problemen had met
het hoge tempo!? (Hadden onze supporters ook aan de bar!) Echter voor de
wedstrijd werd ons doodvonnis al getekend door Robert,die in de kleedkamer zijn
nieuwe ZILVEREN voetbalschoenen toonde!!
We plaatsen hem in het rijtje, Davids, Seedorf, Kluivert en begonnen geheel
gedesillusioneerd aan de wedstrijd. Een ieder wilde wel wissel staan omdat ze
allemaal met skutsjesil en Sneekweek buiken het veld op kwamen. Echter de
zwaargewichten Jappie en Tom mochten eerst aan de kant blijven. We hadden
wederom een nieuwe keeper (deze wisselen net zo snel als de coaches) die 2
specialiteiten had, duiken en weg duiken,zodat we met 4-4 de rust in gingen en
leek het weer zo'n typische 10-10 wedstrijd te worden. Eerste doelpunt was het
mooiste van onze nieuwe aanwinst Han Pizza! Daarna nog een paar intikkertjes
van A3, de Sic en nog iemand. In de pauze werd de nieuwe coach de kleedkamer
uit gestuurd door Jappie omdat hij er niet mocht roken, waarna Jappie z'n volgende
marlboro opstak. De tweede helft waren we kansloos aangezien de zon er bij kwam
en iedere aanvaller verblindt werd door Robert zijn schoeisel! Een dertigtal kansen
van van,Richard Robert, Tom, Jappie, Sicco, Max, Sjaak, Jan, Piet, Klaas en
Bennie werden niet benut, zodat het na twee grove verdedigende fouten van
Tom,uiteindelijk 6-4 voor jubbega werd. Onze coach was heel stil en vroeg
stiekem waarom er zo weinig mensen bleven na zitten? Hij had toch hele andere
verhalen gehoord!
De kirby van de week is voor Richard die echt overal te vinden was.
Man of de match Robert van der Werf , wegens oogverblindend spel!!
OMMES

5

Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige ONB 5

21-9-'03

Onze nieuwe coach Herman had voor dit beladen duel het onwaarschijnlijke aantal
van 14 spelers op papier! Op papier ja,om 09.00 uur,verzameltijd, waren er reeds 4
personen aanwezig. Het beloofde dus weer een ouderwetse zondag te worden.
Maar na wachten en een hoop bellen kwamen we toch op 12 man en geen keeper.
Twee personen uit de stal Max lieten het afweten, zodat de boete pot weer gespekt
kan worden. Vol enthousiasme werd de grote reis naar Drachten aanvaardt, maar
helaas de ene na de andere auto verdwaalde in deze grote stad. Ondergetekende
was natuurlijk wel gelijk op de juiste bestemming, maar kreeg toen eerst een
telefoontje van Jan W. die vroeg of ie ook in de buurt was, terwijl hij bij een
piramide hotel stond, daarna een telefoontje van Adrie, die bij een Kerkhof stond
(natuurlijk) of het daar ook in de buurt was? Toen Richard aan de lijn die bordjes
tegen kwam met Groningen 6 km, of dat wel klopte...Gelukkig waren de scheids en
tegenstanders zo sportief om een kwartiertje later te willen beginnen aan het grote
spektakel. Het keepers probleem werd opgelost door Henk K tussen de palen te
zetten, eigenlijk voor 1 helft , maar de man had alles en we konden het niet over
ons hart krijgen om deze situatie in de tweede helft te veranderen. In het kader van
de snelheid hadden we geen ballen meegenomen om in te spelen, zodat we ietwat
verlaat toch gelijk konden beginnen. Het werd zowaar 1-0 door iemand, maar toen
zat ik nog in de kleedkamer, omdat ik door een reken fout zelf het Heerenveen
tenue ook nog aan moest trekken. Daarna 2-0 na een prachtig opgezette aanval
over 21 schijven en meedogenloos afgemaakt door Adrie! Het werd voor rust 3-0
door een prachtige snoekduik en koppend afgemaakt door Richard, op
weergaloos aangeven va Rick! Toen toch bibberend de box in omdat volgens onze
trouwe fan en bankzitter, Wander, een rustand van 6-0 toch wat meer meer
zekerheid zou geven gezien onze conditionele staat! Helaas was onze andere
trouwe fan Jorrit (JPK) niet aanwezig omdat er bloed in z'n mayonaise was
gevonden! Hopelijk komt alles weer goed. 2e helft mocht Tom zelfs nog even in
het veld omdat Sjaak zijn warmte niet meer kwijt kon en op knappen stond.Rick
had het ook behoorlijk zwaar met z'n tegenstander Moebarak (juist..de zoon van)
en ook met de rechtsback, die hem een zwartkop noemde, terwijl hij alleen maar
een lange vakantie had gehad met heel veel zon! Het werd uiteindelijk 4-1door Ger
Kempers, waarna we het genoegen mochten smaken om met Hertog Jan kennis te
maken.
OMMES
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige L.S.C.5

28-9-'03

De verwachtingen waren zondag morgen weer hoog gespannen bij de steeds maar
groeiende schare supporters! De nieuwe coach heeft de wind er goed onder, met
als resultaat dat we zowaar 13 man tijdig bij elkaar hadden. Maar wederom sloeg
het noodlot in de box reeds toe! Na eerder al een wedstrijd in de box te hebben
verloren door de zilveren schoenen van Robert, presteerde onze spits Adrie het om
nieuwe GOUDEN schoenen uit z'n tas te toveren en was de wedstrijd gespeeld.
Deze klap zouden we niet meer te boven komen. Gedesulisioneerd wankelden de
andere spelers naar het veld. Maar waar het publiek natuurlijk voor kwam was de
nieuwe aankoop Henk van der Reidt! Na lang onderhandelen is het onze
onvolprezen coach gelukt deze persoon los te weken van z'n 3 sits bank! Op
voetbalschoenen met scherpe ijzeren noppen en stalen neuzen, vloog hij als een
jong veulen wat de wei ruikt, van de box naar de goal. Echter. . . daar aangekomen
storte Henk krimpend van de pijn inelkaar tot grote ontsteltenis van spelers en
publiek! (behalve bij Robert en Tom die elkaar bijna huilend van het lachen in de
armen vielen) De toevallig aanwezige bijna dokter Rick van Zoelen, constateerde
iets met een string die verkeerd in z'n bil zat en de geest had gegeven! 2 min voor
aanvang van de match hebben we Henk helaas achter het doel achter moeten laten
waar hij waarschijnlijk nog ligt, waarna Henk Kuiper wederom het keepers shirt
aan mocht trekken. L.S.C had er zin in want anders smeer je geen vaseline in je
wenkbrauwen, de laatste keer dat ik dat zag was toen Tuur z'n vrouw inelkaar
mepte! Nee met de voorgaande teams van L.S.C hadden we meer lol (of kwam
omdat we toen wonnen?) Zowel met voetbal als met zeuren waren ze veel beter.
Bij rust stonden we reeds met 3-0 achter en zelfs menig sigaretje in de rust kon
daar geen verandering in brengen. Na 4-0 werd het 5-0 omdat Max na een
uistekende pass van Tom weigerde naar de bal toe te komen! De nieuwe coach
kreeg het benauwd toen hij zag dat al het publiek, 4 man, met witte zakdoekjes
begonnen te zwaaien! Hij zwaaide met z'n vlagje terug en dat was de enigste keer
dat hij goed vlagde en Jaap gelijk floot! Nadat Ger kleine Olivier van een schone
luier had voorzien in de voetbal tas met shirts, konden we eindelijk aan het bier
want daar zijn we wel goed in. Hier meende scheids Jaap zich met het team te
bemoeien door te zeggen dat dit de slechtste wedstrijd was die hij ooit gezien had!
Deze persoon ziet alles goed want toen er tijdens de wedstrijd door de ene grens
voor buitenspel werd gevlagd en tegelijkertijd de andere grens de vlag omhoog
stak omdat de bal over de lijn was, liet hij nog door spelen. De volgende wedstrijd
wordt gefloten door Hans Anders! Na afloop had Edwin iets met z'n standbeen. We
hebben hem proberen uit te leggen om z'n ene standbeen voor de andere te zetten
zodat je een soort van loop beweging krijgt zodat je je dan over het veld kunt
verplaatsen! Aanstaande zondag kijken of tie het begrepen heeft.
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De kirby van de week is voor Eddy omdat hij zo hard liep dat ie op Ger begon te
lijken!
Man van de wedstrijd was Tom vanwege zijn prima verdedigend werk!
OMMES
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Blue Boys 2

5-10-'03

De wedstrijd begon eigenlijk al op zaterdag middag, toen Meint mij belde of hij de
volgende dag ook moest voetballen. Het leek het hem wel makkelijk om z'n
voetbaltas even op te halen die al 2 weken in het cafe lag!
Het eerste wat ik zondagmorgen van Meint zag was dat hij z'n dikke mercedes
achteruit tegen een invaliden parkeer bord omhoog reed. Is maar goed dat er
zondag 's morgens 9 uur, niet al te veel alcohol controles zijn. Zo zie je maar weer
dat de mensen de gekste dingen doen om in dit versslag genoemd te worden. In de
kantine bleek dat we 12 heren bereidt hadden gevonden om aan het duel deel te
nemen. Max had nog een verrassing in petto! Hij wist namelijk een nieuwe keeper
te contracteren uit het AZC om onze moegestreden Henk v/d Reidt te vervangen.
Maar helaas, toen we onze nieuwe aanwinst op wilden halen, bleek dat hij de
avond ervoor was opgepakt en nog vast zat! Dus wederom zonder keeper naar Nij
Beets. Henk Kuiper weer bereidt gevonden om een helft te kiepen en Max zou de
tweede helft voor zijn rekening nemen, waarover later meer.
Na een voorspoedige reis op de vroege ochtend waarbij we vele autootjes
inhaalden met vis stickertjes achterop, kon de match beginnen. Deze keer zonder
Robert omdat hij zaterdag een aanval van dorst kreeg en liever niet voetbalde. In
het kleine knusse boxje nam onze strenge coach het besluit om Sicco op de bank te
zetten, wat deze persoon met gejuich begroette! Zijn pret duurde niet zo lang
omdat onze jonge god Sjaakie na 2 min. en 48 sec het veld moest verlaten vanwege
een open kuitbeen pukkel. Meint was nog lekker op dreef vanwege de avond
ervoor en had al snel een gele te pakken vanwege gezeur en voor de zekerheid ook
maar 2 euro boete. Eerste helft bleef 0-0, zodat we met goede hoop de tweede helft
in gingen, maar dit duurde niet zo lang. We kregen het idee dat het geslacht
Mahabier niet een echt kiepers geslacht is. Er dwarrelden een paar balletjes in en
toen Meint achter z'n eigen buik aanviel was het leed geleden. Binnen 10 min 3-0
nul. Heel voorzichtig kwamen de eerste witte zakdoekjes alweer te voorschijn! Zou
onze coach Herman de kerst halen? Bij 6-0 maakten we de anslusstreffer, maar
helaas het eindigde in 7-1. Edwin klaagde nog wat over en zeer ribje, inderdaad
gebroken, maar het blijven de westerlingen die langdurig uitgeschakeld zijn (Daan)
Geen wonder dat Grutte Pier vroeger geen problemen met die lui had! Volgende
uitstapje met Heerenveen 7 is naar Rea Klif! Na afloop in de kantine kregen we
heerlijke kippepootjes aangeboden tussen onze frisdrankjes door, dank! ! Dat heeft
Meint er echt doorgesleept (zie foto)
Kirby van de week is voor Wim Haanstra omdat hij thuis moest zuigen.
Man of the match was Adrie omdat hij z'n verkering nog aan heeft.
OMMES
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Heerenveen7 thuis tegen het altijd lastige Renado 3

26-10-'03

Op deze mooie zondag ochtend had onze coach Herman slechts 1 afzegging
gekregen en dachten we dus met 18 man in het veld te staan! Helaas...na drie keer
over tellen kwamen we om 12 uur niet verder dan 11 man. Adrei had zich
afgemeld omdat hij een grafzerk in z'n oog had gekregen en we hebben een aantal
langdurig geblesseerden welken alle trouwens van buiten Friesland komen! Dus
echt problemen met de wissels hadden we deze keer niet. Toch waren een aantal
blij geweest als ze gewisseld hadden mogen worden. B.v. Tom, die denkt dat hij
nog de snelheid van 25 jaar geleden heeft, maar in praktijk kun je hem beter als
zonnewijzer gebruiken! En Robert,die zelf nooit buitenspel staat, maar z'n buik
wel. Of Meint, waarvan we graag wilden dat hij nu net zoveel praatte als Jomanda.
Gelukkig was good old (40jaar geworden) Haanstra weer terug op de goal, was
afwezig omdat ie zonodig de Tri Color in stukjes moest zagen en gelukkig ijdel
genoeg was om dit zelf aan omrop Fryslan te melden. Met deze altijd alles klem
hebbende keeper hadden we natuurlijk een stuk meer rust achterin. In dit heuse
degradatie duel (kunnen we nog lager?) gingen uw helden voortvarend van start.
Het werd 1-0 door een prachtig schot van zo'n 65 meter van de Sic! Werd ook 2-0
door Sicco omdat hij Tom voor de voeten liep. Rick pakte ook nog een doelpuntje
mee en door Han Pizza werd het uiteindelijk 4-1 en voor het eerst sinds
wedstrijden zagen we geen witte zakdoekjes op de goed gevulde tribunes.
Volgende week waarschijnlijk geen wedstrijd omdat een 5 tal spelers op proef naar
Newcastle United moeten, waar ze heel veel gaan proeven denk ik.
Man van de wedstrijd was Jappie omdat hij geen enkele bal hoog over heeft
geschoten.
De kirby van de week is voor Max omdat hij tot onze schrik achter de bar net zo
snel is als in het veld!

OMMES
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige Aengwirden 3

11-2002

Na enkele weken rust en een trainings kamp in Engeland, waren uw helden er
helemaal klaar voor!
We hadden verontrustende berichten gehoord dat Aengwirden vorige week van
koploper L.S.C.had gewonnen. Met dit gegeven gingen zowaar een paar van ons
een soort van warming up doen.
Er was slechts 1 afmelding en wel Adrei, hij heeft nog steeds last van een
mysterieus duits virus, waardoor een bepaald deel van zijn lichaam steeds stijf is.
Toch hadden we om 5 voor 12 nog maar 11 man. Maar een paar minuten later
kwam er zo.n 10 promille binnenlopen in de vorm van Sicco, Robert en Meint.
Dezen mochten gelijk op de bank plaats nemen om daar verder te lallen, waarbij
het ons opviel dat de paus nog beter verstaanbaar was dan Meint! Weer een minuut
later een telefoontje van Haantie, die met de mededeling kwam dat hij bij een oud
vrouwtje wakker was geworden waar nog geen water, gas en elektrisch was
aangesloten, zodat z'n wekkertje het niet deed en zich dus had verslapen. Maar als
hij snel onder de spinnenwebben vandaan kon komen was ie er nog voor de tweede
helft. Onze onvolprezen coach kwam toen met een tacties hoogstandje door Tom
op de Goal te zetten. Het team was hier erg blij mee, want alles is beter dan deze
persoon mee te laten voetballen. Op de vrij gekomen links voor positie kwam nu
Wander te staan die mij donderdag in een bepaald afgeschermd hoekje van een
plaatselijke videotheek meedeelde dat hij er weer klaar voor was!? Ook Edwin
maakte z'n rentree, hij was hersteld van een verstuikte rib. Na de winterstop hopen
de laatste wrakjes ook weer mee te doen, Daan hersteld van een winterslaap, Eddy
gaat z'n kruisbandjes weer aan elkaar knopen en Henk van der R gaat proberen om
weer wat bloed in z'n benen te krijgen. O ja ,er werd ook nog gebald en wederom
voor een als maar groeiende aanhang, die deze keer de witte zakdoekjes in de zak
konden houden. Bij de rust was het 4-0 vooral door het uitstekende keeperswerk.
De enige keer dat hij mocht duiken was hij vergeten dat er nog zo'n 100 kilo
doodgewicht achter aan kwam, zodat hij nu zeurt over zere ribjes. Op spectaculaire
wijze hield ook Wim in de tweede helft de 0, maar aan het lopen te zien leek het
wel of tie z'n zwemvliezen nog aan had. Hoogte punt van de tweede helft was een
nimmer eerder vertoond hoogstandje van Meint, die na een kopduel de rode wijn
van de avond ervoor uit z'n neus zag stromen! Aan het einde van de rit was het 9-0,
met als man van de wedstrijd Rick,die 4 maal scoorde!
De kirby van de week is voor Max die aan de basis stond van alle 9 goals!
OMMES
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Joure 5

11-'03

We beginnen met het droevige nieuws dat we afscheid hebben moeten nemen van
onze kieper Haantie. Hij wist zaterdag avond op de valreep onze coach nog te
melden dat hij zondag niet kwam voetballen omdat hij lekker dronken wilde
worden. Als het dan een probleem is om de volgende dag te gaan voetballen,
hadden we ons team 15 jaar geleden al kunnen opdoeken! Liever geen bloemen,
Wim hield van sex.
Dus waren we na Henk, Max , Tom, Rick, Wim Henk v/d R en een 5 tal
Mahabieren toe aan onze 12e kieper van dit nog prille seizoen .En wel Sicco, die
zelfs nog in het eerste van Nieuweschoot heeft gekiept. Hij wist dit afschuwelijke
geheim lang voor de buitenwereld verborgen te houden maar moest er nu toch aan
geloven!
Sicco had een makkelijk ochtendje, zonder maar een bal te raken stonden we
binnen een minuut met 1-0 achter. Door 2 prachtige doelpunten van Adrei, met
schitterend voorbereidend werk van Rick, gingen we met een 2-1 voorsprong naar
de box, waar de moegestreden Jappie werd vervangen door Han, die z'n topsalaris
echter niet waar kon maken en niet tot scoren kwam. Het werd 3-3 met weer een
mooi doelpunt van Adrei, (na een lompe pass van een ietwat dikke medeburger, die
normaal z'n eigen achterhoede terroriseert) die 5 man passeerde (waarvan 4x
dezelfde) en koel afronde Helaas werd het uiteindelijk 4-3 voor Joure.
In deze sportieve wedstrijd verdiend de scheids een groot compliment omdat hij
uitstekend stond te fluiten, mag ook wel eens gezegd worden!
Komende zondag houden we ons hart vast, omdat kieper nr 13 zich heeft gemeld in
de vorm van Daan. Hoop dat hij na 4 maanden slapen z'n ogen 2x 3 kwartier open
kan houden!
In een dronken bui wist Edwin van Carmen mij te vertellen dat hij vroeger 1 van
de beste kiepers van Utrecht was en tegen het betaalde voetbal aanzat, maar daar
mocht ik verder niet over praten ,doe ik dus ook niet.
Kirby van de week is voor Sjaak,die heel veel meters maakte om maar niet naar
Meint te hoeven luisteren
Man of the match Adrei natuurlijk!
OMMES
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige Akkrum 4

23-11-'03

Het zijn enerverende weken voor onze coach ivm met onze keepers perikelen!
Haanty kwam afgelopen week huilend, op z'n knieën, om vergiffenis smekend, het
Houtsje binnen vallen. Zijn afzegging van vorige week was een misverstand! Hij
had het al met Sicco geregeld en als Meint het met Eddy regelt en Sjaak met Henk
en Max met Richard en Jappie met Rick en Han met Adrei en Tom met Daan en
Edwin met Wander en Robert met Jan, dan wordt het een stuk makkelijker voor de
coach ! De ware reden was dat Wim zondag s'avonds moest werken in de Kater en
daarom niet in staat was om 2x drie kwartier tegen een doelpaal te leunen, te
vermoeiend. De hele affaire heeft Wim hard geraakt en hij wil graag na 10
slapeloze nachten weer deel uit maken van ons sterrenteam.
Onze coach Herman, die bij dit verhaal z'n ogen ook niet droog kon houden, heeft
hem weer in genade aangenomen (het weekdier) Hoop alleen dat er zondag
(aanv.13.00 uur!) niet al teveel schokkende spreekkoren over het veld rollen. En
dat alle 2 supporters daar rekening mee houden, gezien het nieuwe strenge beleid
van de KNVB.
Dan de wedstrijd
Daan vond zichzelf in de box al een wereld keeper en noemde zichzelf de Zwarte
Panter! Het enigste wat zwart was zat tussen z'n tenen! Onze achterhoede stond
dan ook op scherp om Akkrum niet in de buurt te laten komen van die zwarte
stoethaspel. Werd 1-0 door een solo van Han vanaf eigen helft! Vlak na rust werd
het zomaar 2-1 door een goal van iemand. Maar dan!! De zwarte panter die bij een
simpel rollertje, struikelend, door z'n hoeven zakkend, als een soort Fred Kaps
proberend de bal vast te houden, achterover vallend, met een prachtige rugby try,
de bal over de eigen doellijn drukkend, voor een 2-2 tekent! Einduitslag een zwaar
bevochten zege 4-3! Makers van de doelpunten zijn bekend bij de redactie.
We zijn benieuwd wie volgende week ons doel verdedigd! Zou het weer Daan
zijn? Of toch good old Haanty als alle traantjes gedroogd zijn? Of Edwin van
Carmen......? Of zullen we onze eigen coach es tussen de palen drukken? Het
worden slapeloze nachten voor onze coach.
Kirby van de week gaat naar Wander, daar hij de eerste helft 2x de dugout uit
kwam. Man of the match is Eddy, die na een lange slepende blessure moeiteloos de
draad weer oppakte en de rest van het team tot figuranten degradeerde!
OMMES!
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Herman de Barmhartige
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige Aengwirden 4

30-11-'03

Een berouwvolle Haantie was gelukkig weer aanwezig en heeft onze boetepot flink
gespekt! Echter Daan weigerde z'n pas verworven plaats in de goal zomaar op te
geven en werd er besloten dat deze beide giganten ieder een helft het doel zouden
verdedigen.
Meint kwam nog net 2 min voor het begin signaal aanzetten met een prima
humeur.
Meint: "moest ik gister in de regen naar de kroeg fietsen, moest ik in de regen
s'nachts weer naar huis fietsen, moest ik vanmorgen in de regen op de fiets de auto
ophalen en moet ik nu godv.....in de regen voetballen!"
Eerste wissel was dus bekend. Ook Eddy wilde nog wel even z'n zondagse pak
voor een helft aanhouden en stond niks meer in de weg voor een sprankelende
voetbal ochtend en dat met een nieuwe aanvangstijd van half elf, omdat sommige
sukkels zonodig s'middags tv moesten kijken. Gelukkig was Max terug van het
scouten bij Ajax en haalde weer alles uit de kast!
Bij onze tegenstander zagen we zowaar een paar oude bekenden! Als laatste man
Herman v Zwol, waarvan we altijd gedacht hadden dat hij bij de verbouwing in
1981 van cafe Bak was gestorven! En zowaar Jappie die nu de pensioen
gerechtigde leeftijd heeft bereikt bij de Post en nu alle tijd heeft om z'n laatste
grijze haartjes over het groene gras te laten wapperen! Toen we ook nog zagen dat
ze als coach ene Grietes hadden meegenomen, die zelf z'n laatste wedstrijd in 1974
in Gersloot speelde en nu zijn laatste dagen slijt met kantine diensten omdat hij dan
gratis drinken heeft, dachten we dat we in een scène zaten van de 'return of the
living death'! Toen we na 42 sec.op 1-0 kwamen door Rick was voor ons de
wedstrijd al gewonnen. Helaas moesten we nog 90 min en gingen we met een
geruststellende 1-3 achterstand de rust in, na het missen van enkele niet te missen
kansen! Het was intussen hard begonnen te regenen en werd het dus tijd voor het
geheime wapen Meint! Z'n tas ging open en.......... de eerste spelers vielen flauw,
niet van de gewoonlijke stank, maar door z'n nieuwe voetbalschoenen! Met kleuren
die Max, Robert en Adrei niet eens gezamenlijk in hun schoeisel hebben en dat
zegt wat! We waren op slag totaal kapot en Jappie vergat zelfs een sigaretje op te
steken. Jaap had wel gelijk af kunnen fluiten.Terneer geslagen gingen we het veld
in met wederom Daan op de goal omdat Haanti nog aan het zuurstof lag vanwege
het schoenen incident. Ondanks wat hulp van Jaap, kwamen we niet verder dan 2-3
door een inkoppertje van de Sic. Na deze verdiende nederlaag denkt de coach er
over na om van 2 naar 3 trainingen per week te gaan en dat Jan W. en Meint samen
een logopedist(e) moeten bezoeken, of spontaan hun stem kwijt moeten raken !
Kirby van de week is voor Richard omdat hij zelfs na een wissel weer het veld in
kwam!
Man of the match was Henk Kuiper die overal en nergens in het veld opdook!
OMMES!
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Renado 4

28-03-2004

Uw helden hadden er zin in en wilden de ongeslagen reeks van na de winterstop
voortzetten. Er waren slechts een paar afzeggingen, Sjakie heeft nog steeds z'n
scriptie van de mavo niet af en moest de hele zondag schrijven. Jappie was het s'
morgens in z'n nek geschoten bij het bekijken van een aparte film zodat alles ietwat
te lang stijf bleef en melde zich ook af. Haantie wilde z'n balgevoel voor andere
zaken bewaren zodat we in principe met 15 man zouden afreizen. Helaas werd
Robert, ondanks de zomertijd, pas tegen zonsondergang wakker en is Jan W
volgens mij vergeten dat ie überhaupt nog lid is van een voetbalvereniging. Dus 13
man over, maar dat was wel het crème de la crème, van wat er zondagsmorgens op
de Friese velden is te vinden! Omdat we het team gevoel hoog in het vaandel
hebben gingen we met ongeveer 13 auto's naar st Niek. Daar aangekomen roken
we gelijk bloed toen bleek dat de nestor van de tegenpartij, dhr Kuperus, niet mee
deed! Onze ietwat gekleurde medeburgers Rick en Richard waren op wintersport
geweest en dat was te zien! Arme Max zal snel onder het zonnebankje moeten om
een beetje bij te blijven Maar in het veld was het te zien dat Max stevig had door
getraind en de rechter kant zat potdicht.Aan de andere kant hadden Henk, Daan en
Tom handen vol werk om het zelfde voorelkaar te krijgen. Toen Henk door z'n
tegenstander ook nog werd uitgemaakt voor DIKKE homo ging hij nog steviger in
de mandekking. In het centrum van de verdediging stonden de altijd zwijgzame
Meint en Eddy, dus succes verzekerd. Het was weer smullen voor het publiek van
wat ze van het 7e kregen voorgeschoteld. Tom die voor het eerst sinds Beatrix aan
de macht is zijn man passeerde! (en hoe) A(ex)drei kreeg na 10 jaar door dat je je
hoofd ook mag gebruiken, Henk die op tv es een keer een hakje had gezien en zelf
z'n schoenen ook verkeerd om had, maar ja hij had ook constant iemand achterop
zitten!
Adrie grote problemen met een leeg doel en uiteindelijk Han die schitterend het
doel trof. Edwin mocht erin, eruit en er weer in. Coach Herman deed ook echt mee
aan de teambuilding door anderhalf uur na de wedstrijd lam uit de bestuurskamer
te waggelen en wij maar wachtend aan de spa'tjes. Onze nieuwe kieper Ger(t) was
foutloos en z'n uittrappen komen al buiten de 16!Grootste probleem voor ons in de
toekomst is als we in navolging van de kantine straks in de kleedkamer ook niet
meer mogen roken, dan is het einde van het 7e nabij! Man of the match, was
moeilijk, Ommes!
Kirby van de week is voor Henk omdat hij zo vaak"diep"moest!
Oh ja, uitslag 1-1
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige Mildam 2

4-4-2004

Deze wedstrijd beloofde een heuse middenmoot kraker en streekderby te worden,
gezien het aantal spelers van Mildam, die ook regelmatig in het plaatselijke
stoffige cafeetje van de sponsor van ons team worden gesignaleerd!
Onze opkomst is iedere zondag weer een verrassing, maar met grote vreugde geven
wij kennis van de aanwezig heid van 14 fitte(?!) spelers, 2 geblesseerden en het
geval Haanstra. Ook waren er natuurlijk weer vele vrouwelijke fans aanwezig, die
hunkerden om met deze beroemdheden in contact te komen.Ons spelershome
wordt bijna te klein!
Ach ja,wie wil er tenslotte niet bij de golfbaan wonen? Ook Jan W.wist (met z'n
routeplanner in auto) weer het veld te vinden, zodat we hem gelijk nog een
gelukkig nieuw jaar konden wensen. Omdat er genoeg spelers waren en Sjaak
geslaagd was met z'n mavo scriptie, mocht hij eerder naar huis omdat de ronde van
Vlaanderen op tv belangrijker was dan het uitzien van het Heerenveen 7 spectakel.
De wissels boden zich weer met bosjes vrijwillig aan, zodat we begonnen met een
mokkende Sicco en Henk op de bank. Het waaide gelukkig niet zo hard, zodat we
eerst voor een licht tegenwindje kozen. Een zeer goede keus van onze lichtvoetige
aanvoerder Max, daar we met 2-0 de rust in gingen door een prachtige vrije trap
van onze allochtoon Daan! We willen hem niet te eigenwijs maken, maar hij
scoorde ook de 2e met een simpel intikkertje binnenkant paal van een meter of 25.
In de pauze (u voelt het al aankomen!) inderdaad Robert gewisseld ivm z'n
kreukelzone en Jappie omdat de Marlborootjes hun werk weer prima hadden
gedaan! Met een lekker windje in de rug werd het 3-0 door Sicco, die op de juiste
plek stond. Adrie slaan we deze keer even over in het verslag omdat hij niet een
normale bal kreeg aangespeeld. Toen daarna Romke Mulder bij de tegenpartij
werd ingebracht met een kniebrace van enkel tot navel, was de wedstrijd gespeeld.
Man van de wedstrijd was zondermeer kieper Gert, die mooi de nul hield, mede
door een prachtig gestopte penalty! Kirby van de week is voor Sjaak,omdat hij
zelfs in z'n zondagse kleren, buiten het veld slidings maakt!
OMMES
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige Joure 5

25-04-04

De temperatuur liep richting 20 graden, dus geen problemen met de opkomst zou
je zeggen! Toch waren er weer enkele fraaie afmeldingen te noteren.Wat te denken
van Meint, die z'n nek verstuikt heeft omdat hij z'n eigen hoofd niet meer kan
tillen.Jappie, die na vorige week geveld te zijn door zijn eigen pergola, nu na een
onnavolgbare nachtelijke actie bij de w.c.uitgleed en op het stuitbonkje stuiterde,
zodat hij nu niet meer met een voetbal kan stuiteren! Max die steeds meer op een
Duitse uitsmijter begint te lijken. Robert die er zaterdag een hele
zware(apres)sportdag op had zitten en Wander die zonodig op zondag een
speurtocht uit moest zetten op Terschelling voor z'n broertjes Ab en Leo, waarbij
de koffie wederom niet aan was te slepen! Nee dan onze nieuwe aanwinst goalie
Gert! Deze stond reeds s'morgens 9 uur op het sportpark in de veronderstelling dat
we een uit wedstrijd moesten spelen, helaas aanvang was 12 uur thuis.............Nu
had hij eindelijk tijd om z.n moeder na 8 jaar te bezoeken die heel ver weg woont
op de Amelandlaan! Na weer opgenomen te zijn in moeders testament, kwam deze
man helemaal blij om half 12 voor de tweede keer naar het sportveld. De heer
Haanstra is na 1 goede pass in de vorige wedstrijd op z'n lauweren gaan rusten en
deed niet eens de moeite om zich af te melden, terwijl hij er wel vroeg bij was.
Deze ouwe knar werd namelijk s'morgens om half 6 al bij een café waar genomen!
Misschien kan hij de volgende keer met Gert mee rijden. Maar toch, met zowaar 2
wissels, kon het feest beginnen. Helaas zonder inspeelballen, omdat niemand zin
had om dat hele stuk terug te lopen naar de box waar ze nog lagen. Ach, een beetje
vedette kan het ook zonder bal. Richard mocht op eigen verzoek op bank beginnen
omdat hij ons tennis idool in een skyboxje tegen was gekomen en daar helemaal
was gesneuveld. Zo ook Dirna, die bij het uitkomen van deze editie waarschijnlijk
nog op bed ligt Tom ook op de bank daar Henk maar 1 helft kon spelen omdat om
half 2 het eten klaar was!!??
Ons publiek had een mooi plekje uitgezocht en wel in de dug out uitkijkend op het
ander veld,omdat ze daar met het hoofd in de zon zaten! We kwamen op 4-0 door
2x Sicco (koppie,koppie) Rick en Tom die een razend snelle pass van Rick kreeg!
In de rust grote problemen! Sjaak wilde plotseling ook wisselen en Henk ook en
Eddy ook. Laatste 2 door trieste familie omstandig heden ivm klaar staande
boterhammen en Sjaak had het over zijn lies, maar volgens mij kreeg hij in degaten
dat de rechtstreekse uitzending van Luik Bastenaken Luik was begonnen.Op
karakter heeft Sjaak doorgezet en de tweede helft begon met prachtig struikelen
over de bal van laatste man Jan waardoor Joure scoorde en toch presteerde hij te
schelden op z'n backs dat ze niet snel genoeg terug kwamen! Joure kwam terug,
maar door een wereldgoal van Jan, helemaal komend van eigen helft, wonnen we
ruim met 5-4
De kirby van de week is voor Jaap die er heel snel bij was toen Richard voor
bruine reet werd uitgemaakt, er bijna ruzie was, maar door z'n jarenlange sauna
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ervaring wist hij iedereen ervan te overtuigen dat Richard zijn reetje inderdaad een
beetje bruin is.
Man van de wedstrijd was Rick, die ook met Richard in het zelfde skyboxje was
gecrasht,maar wel de hele wedstrijd speelde!
OMMES!
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Mildam 2

2-5-2004

Negen uur s'morgens verzamelen blijft altijd weer moeilijk op de zondag ochtend.
Half 10 waren we nog maar met z'n tienen, maar toch maar in het autootje gestapt.
Daar kwamen zowaar om 10 uur Jan en Rick nog aanrennen en die waren dus
gelijk wissel. Volgens Jan was er een gigantische wegomlegging, stonden alle
stoplichten op rood, moesten ze voor drie openstaande bruggen wachten, kregen ze
2 lekke banden en moest Rick nog poepen! Meint is nog steeds geblesseerd maar
dat komt volgens mij omdat hij thans salsa danslessen volgt met z'n vriendin, maar
mij uitdrukkelijk verzocht dit niet te vermelden, dus schrijven we niet op dat Meint
salsadansles heeft. Denk dat zijn oude moegestreden lichaam deze nieuwe
bewegingen niet meer kan volgen. Sjaak wist zaterdag avond laat aan Haantie te
melden dat hij het tijd vond worden om de volgende dag maar eens uit te slapen
zonder de leiding hiervan op de hoogte te brengen. Gelukkig lag de Sic al om
03.00 op bed en was zodoende topfit. Haantie mocht Sjaaks positie overnemen en
deed dit uitstekend! Hij haalde zelfs ballen van de lijn wat hem als keeper nooit
lukte! Leukste directe tegenstander had Daan. Deze persoon had in de gaten dat
Daan geen Fries is en heeft Daan toen lekker van begin tot eind tegen z'n
scheentjes getrapt, zodat hij halverwege de tweede helft maar ging wisselen zodat
de reeds gewisselde Edwin er weer in moest, omdat de ook reeds gewisselde Tom
al In de kantine aan bier zat ommes! Wel maakte Tom een Wereld goal na een
listig steekballetje van de Sic, van af de zelfde positie waarvan hij eerder dacht met
een lobje te kunnen scoren. Denkt dat hij wat te veel t.v.kijkt.Wel was het toen
gelijk gebeurd met de jonge honden van Mildam, welken regelmatig dit
plaatselijke stoffige cafeetje bezoeken. Zal je maar gebeuren dat je achter komt
door toedoen van een 43 jarige veel te zware en trage kastelein! Het werd 2-0 voor
ons door een knaller van Sicco en Henk of Henk en Sicco en een tegenstander.
Man van de wedstrijd was goalie Gert die prima de nul hield en de Kirby van de
week is voor "action skoatter" Dirk die zich helemaal het laplazers heb gelopen.

Ommes
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige L.S.C.4

21-04-2004

Wat is er nu leuker dan lekker es een keer lekker op woensdag avond voetballen?
Zonnetje erbij, leuke kantine in de buurt en even weg van alle dagelijkse
beslommeringen. Tsja....het was weer een strijd om een elftalletje bij elkaar te
krijgen.Voor een hoop vaders was het een probleem om oppas te regelen, zo niet
voor onze Sicco. Deze moest mee doen bij het eerste van het zaalvoetbal, die
kampioen konden worden en liet daarvoor al zijn vrienden van het 7e in de steek!
Kampioen zijn ze ook geworden en de Sic staat feestend (voor) op de foto in de
Leeuwarder courant, zonder ook maar een seconde gespeeld te hebben en wij maar
zweten in Sneek!
Max had het schot van afgelopen zondag nog in de benen en bleef kreunend aan de
zijlijn. Wel had hij een paar mini Maxen mee genomen om dit verschrikkelijke
verlies op te vangen. Deze mannen deden goed hun best, maar ja der is maar 1
max! Dus tot scoren kwamen ze niet. We hadden zowaar een nieuwe supporter
mee naar deze wedstrijd en wel de heer Ab, die iets had gehoord over koud bier en
een mooie kantine, waar de sport al niet goed voor is! Wel heel blij waren we met
de terug keer op de sappige weide van z'n broertje, het Mantsje! Verlost van z'n
blessure, iets met z'n teen, dat overging in z'n kuit en toen via een scheve knieschijf
de meniscus raakte, waardoor de kruisbanden werden vernield, zodat er meer druk
kwam op z'n bovenbeen, waardoor een liesbreuk niet uit kon blijven en al krom
lopend last van z'n rug kreeg, vanwege te slappe buikspieren, die daardoor de
darmen gingen raken en via de maag en slokdarm zorgde dat voor een klaplong,
wat zoveel druk gaf op het sleutelbeen dat deze brak, wat tot gevolg had dat een
bot splinter z'n onderkin doorboorde,waardoor er een tandvulling uitvloog, die
door het gehemelte heen een hersenkwab raakte, waardoor hij twee weken niet kon
spelen. Heel blij(?!) waren we ook met de terugkeer van Haantie, die ook een helft
mee speelde en al drie keer is wezen vragen of het verslag al klaar is, omdat hij 1
bal goed raakte en dat graag vermeld wil hebben, maar wie zit daar nou op te
wachten? De wedstrijd? Hier en daar werden wat doelpunten gemaakt en met een
geruststellende 6-2 nederlaag gingen we weer richting Heerenveen. De kirby van
de week is voor Herman vanwege het foutloos zuigen langs de lijn.
Man of the match,Dirk!scorend vanuit het niets!
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Aengwirden 3

18-4-2004

Zoals gewoonlijk regende het weer afzeggingen, Edwin moest race autootjes
bekijken in Duitsland, omdat hij toevallig ook een klein mercedesje heeft. Meint
had ergens last van een spier waar geen mens het bestaan van weet, Jan W was
weer bij Bennie op visite en Sjaak zat nog steeds op de finish van Parijs Roubaix te
wachten. Henk moest op zijn kleine krenten passen en Adrie is aan lager heerenwal
geraakt. Maar helaas voor deze heren, jullie werden niet gemist! Op het laatste
moment hadden we toch weer 11 moedige strijders op het Tjalbertse veld staan.
I.v.m.de ons toegezegde subsidie voor ons allochtonen belijdt was Daan
aanvoerder en dat hebben we geweten! Onder aanvoering van gatentrekker Tom
kreeg hij alle ruimte op links zodat hij er simpel 4 in kon tikken! Nee, dan onze
stamboek Heerenvener Max! Van maar liefst 25 meter schoot hij na een lange solo
het leder snoeihard in de kruising! Een bal waar schatje lolo trots op mag zijn.
Maar baas boven baas, Richard presteerde het te scoren uit een vrije trap vanaf de
midden lijn, vanwaar de bal via een listig ingestudeerd stuitje het net vond.
Eigenlijk was de bal voor Tom bedoeld, maar als je daar op moet
wachten...........Maar toch gingen we met een nipte 6-0 voorsprong de rust in. De
schrik sloeg ons om het hart toen we in de gaten kregen dat Robert aanstalten
maakte om de tweede helft mee te doen en ook nog als allerallerallerallerlaatste
man! Na lang aarzelen van onze coach gaf hij (met drie tabletjes onder de tong)
groen licht voor deze actie. Het tennis seizoen was een dag eerder begonnen, dus
liep Robert als een wandelend distileervat naar z'n plekie. Maar het wonder was
geboren! Op Meint zijn positie (Meint, Meint??? wie kent em nog?) hield hij alles
potdicht. Dit met goede rugdekking van Jappie, die vrijdag nog genadeloos was
neergehaald door zijn eigen pergola! Het lijkt ons ook het beste dat Meint z'n
carrière voort gaat zetten in het achtste. Na het missen van 2 vrije trappen op
randje 16 door Tom (hij dacht dat men zat te wachten op een links pootje,ha,ha!)
knalde deze ruwe ongeslepen diamant er een corner in 1 keer in! Voor het eerst
sinds 28 jaar was Koen O. 16 seconden stil, wat misschien nog wel de grootste
winst was van deze partij. Uiteindelijk werd het 11-1 voor ons waarbij het
makkelijker is te vertellen dat Jappie en Eddy niet hebben gescoord en de rest wel.
Kirby van de week moet gedeeld worden door Richard, Sicco en Rick, die met een
long inhoud van Moebarak de strijd aangingen!
Man of the Match.....Max!!!!

OMMES!
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige O.N.B.5

12-04-04

Na het debacle van van vrijdag was een ieder gebrand om van de koploper te
winnen en daarmee meerdere kratjes bier van de Nij Beetsers in ontvangst te
nemen! Het begon al goed met onze tegen partij daar ze geen broekjes en sokjes
mee hadden genomen, maar wel de tas met alle trainingspakken van het eerste.
Maar gestoken in een prachtig groen Heerenveen tenue gingen de Drachsters toch
van start. Uw helden hadden zowaar weer meerdere wissels, want het was weer
mooi weer. Goalie Haantie had wat last van zenuwen in z'n enkel, maar ging de
strijd toch aan. Meint was herstellende van een treetje wijn en had ook de zelfde
kleur aangenomen. Adrie vroeg aan de plaatselijke barkeepster van de Blauwe
Kater hoe laat hij het lokaal s,morgens had verlaten (04.00 uur) en snapte er niks
van dat hij pas 7 uur thuis was?! Max was over een" jonkie"gestroffeld, Robert was
helemaal niet gesignaleerd, nog gevaarlijker! Han kwam pas 2 dagen later bij z'n
visite vandaan en Sicco snapt überhaupt niet dat er mensen zijn die voor s'morgens
5 uur op bed gaan! Toen daarna Tom nog melde dat hij geen last had van z'n rug en
kon spelen, kon er eigenlijk niks meer mis gaan! Dus wel MOUBARAK!!!! Deze
man had volgens ons geen longen, het was 1 en al lucht, hij hield nooit meer op
met lopen! Toen hij in de tweede helft aan een veter trok waren we blij dat hij zich
zelf niet op blies! In de rust boden Robert, Tom en Jappie zich vrijwillig aan om te
wisselen en er was niemand die protesteerde!? De stand was toen al 0-3 door een
paar kleine misverstandjes achterin, ach een knies oor die...... Tweede helft begon
prima met 2 schoten, waar loopjongen Wander ergens achter op het hoofdveld na
lang zoeken de bal weer terug vond. Daarna, na een tackle, werd scheids Jaap
aangeroepen met heee lul! Let es op! Oooh ja, sorry nu zie ik het! Je bent Klaas uit
de sauna! En het ijs was gebroken en het zou voor ons nooit meer goed komen.
Haantie gaf in de rust aan dat het ons eigen risico was dat hij verder ging kiepen
(had ie voor de wedstrijd ook kunnen zeggen!) Maar de man (of wat er op lijkt
)pakte alles na rust (nu nog een vrouw!) En over z'n enkel hebben we hem nooit
meer gehoord.
Toch kregen we nog een paar kansjes, maar ja waarom zou ik ze melden als het
geen score is? Daan mocht via zo'n 11 meter ding de score op 1-3 brengen.
Man van de wedstrijd en kirby van de week is voor Sjakie! Die op routine en
nicotine iedereen op het het veld en aan de stamtafel plat krijgt door zijn
onnavolgbare acties!
OMMES!
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Heerenveen 7 thuis tegen het altijd lastige Blue Boys

9-04-04

Een vrijdagavond wedstrijd met mooi weer! De coach zat met z'n handen in z'n
weinige haar,16 man, dus 5 wissels, die nog werkten ook, das bij de spoorwegen
wel anders! Of niet Jorrit? Waar waren al deze toppers in de winter met vies nat
weer om zondag s'morgens 9 uur? Onze tegenstander had en heeft
kampioensaspiraties zodat we vol aan de bak moesten. Om een lang verhaal kort te
maken, het werd een draak van een wedstrijd en dat ook nog op het hoofdveld. De
enige die geluk had was vrouw Meint, die de eerste helft bij een ander veld stond te
kijken en vond dat er vrij weinig bekenden meededen. In de tweede helft kwam
onze coach Herman ook los uit z'n Bots autootje alwaar hij de hele eerste helft
klem in had gezeten op de kermis. De tegenstander had ook in de gaten dat het
kermis was en gebruikte ons als schiettent. Met een 3-1 achterstand de rust in en
toen gingen de lichten aan! Dat had voor ons als neutrale toeschouwer niet
gehoeven, deze stroom kosten had de club kunnen besparen. Het enige lichtpunt in
de tweede helft was Han, waarvan ik niet mocht vermelden dat hij mee deed omdat
hij eigenlijk ergens op visite was (bij Bennie?)
Onze uitwedstrijd bij Blue Boys eindigde in 7-1 verlies en dat zou niet weer
gebeuren! klopt! het werd 6-1.........Voor hun ommes...
Van pure ellende hebben we tot snachts1 uur in de kantine gezeten, maar met de
toezegging dat we 2 kratten bier zouden verdienen van de Nij Beetsers als we
paasmaandag van hun grote vijand o.n.b.zouden winnen. Maar op ondergetekende
rust de zware taak om nog een man van de wedstrijd aan te wijzen. Het is de heer
Boltje geworden, de scheids, die in z'n onberispelijke
gestreken trainingspak van de W.K.1966 in Engeland, alles in goede banen leide!
Kirby van de week is voor Wander en waarom weet eigenlijk niemand!
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Aengwirden 4 16-5-2004
Het was zondag alweer de laatste wedstrijd van het seizoen voor het compleet
moegezopen 7e. Maar spelend tegen de oudste mannen van de streek werden nog 1
keer de mouwen opgestroopt.
Ook in de kantine stond een stukje vergane glorie achter de bar, in de vorm van
Grietes die al een dag eerder met z'n rollator uit Marienbosch was vertrokken om
tijdig aanwezig te zijn. Meint had zich natuurlijk weer verslapen
door zijn salsa activiteiten die hij s'nachts in bed ook doorvoert. Sjaak had zich
zaterdag avond nog afgemeld i.v.m. een verstuikte pols, gekregen door het te lang
en krampachtig vasthouden van een flesje DAB. Richard was aanwezig aan de
zijlijn met een zeer enkeltje omdat deze jonge god dacht dat hij nog carrière kon
maken door op woensdag met het 5e te voetballen.
Dat kon ie dus niet meer trekken.Over trekken gesproken, Robert was er ook weer
na een lang en zwaar trainings kamp op Terschelling onder leiding van de
gebroeders Oosterhof en Ab Korbach zodat de rechter kant weer zwaar bezet was.
De linker kant begon sterk omdat Tom wissel stond en Henk krent en Jan (doet
geen) Werkman zonodig met ondernemer vipjes bij Twente gingen voetballen
zonder dat aan onze altijd attente en hard dravende coach Herman mede te delen.
Ook zijn we blij dat Jan ons tripje naar Schiermonniknogwat goed heeft geregeld
zodat we precies weten waar we aan toe zijn!? Ook Daan lag de 1e helft wissel
omdat hij 2 dagen voor pappa moest spelen en er helemaal door zat. Edwin van
Carmen had het moeilijk op rechts omdat Robert voor hem stond en Max achter
hem. Het was weer zo'n typische 2-2 wedstrijd waar wij eerst 2 keer scoorden,
Sicco na aangeven van Rick en Rick na aangeven van Sicco of zo en daarna zij 2
keer. Door ons werden nog de mooiste kansen gemist, Tom schoot vanaf 6 meter
hoog over, Meint kopte met z'n slanke hoofd vanaf 2 meter bij de kieper in de
handjes en Robert wist na een lange solo, alleen voor de kieper, de cornervlag te
raken!Dus met een noodgang naar de kantine waar Grietes al trillend op ons zat te
wachten! Daar hadden we bloemen klaar staan voor onze spelers die afscheid
zouden nemen.....maar helaas fans....ze blijven allemaal! Dus hebben we ze maar
aan Jappie en Herman (van de tegenpartij) gegeven, die samen 131 jaar oud zijn
en van ons nu zo langzamerhand echt wel een keer bij Grietes op kamers mogen in
Marienbosch! We hopen dat ondanks de vele witte zakdoekjes al onze 2 supporters
volgend seizoen weer komen! Maar kom op tijd want vol is vol!
De Kirby van de week is voor Eddy,waarom? Dat weet niemand.
Man of the match was Meint door zijn invoering van het salsasamba voetbal!!
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