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Heerenveen 6 (voorheen 7) thuis tegen het altijd lastige Gorredijk 5 (5 september 
2004) 
  
Welkom trouwe supporters en lezers bij het eerste verslag, seizoen 2004/2005, van 
Heerenveen 6!  
Jawel, op onze oude dag gaan we zowaar nog hoger voetballen en wel tot in de 
noord oost polder!! Enkele leden zijn al van plan om een auto op gas aan te 
schaffen nu we zo nu en dan onze eigen geliefde provincie moeten verlaten. Nu zal 
dat voor onze supporters geen gevolgen hebben omdat die er toch nooit zijn bij een 
uitwedstrijd.  
Een aantal van ons stond goed getraind in de schoenen vanwege een uitermate 
zware trainings stage op Terschelling, afgelopen weekend. Zo nu en dan slapend in 
de uitermate luxe en van alle gemakken voorziene leger tent bij boer Piet, werd de 
toon gezet voor het komende seizoen. Zelfs voor een waakhond was gezorgd in de 
vorm van Sicco Bello. Onze verwende westerling Daan sliep voor het eerst van 
zijn leven in een tent en wil de rest van zijn leven niet anders! Dirk wilde alleen 
maar zoenen en Haantie probeerde gast speler Dominee Sietse alles uit te leggen 
over jonge tsjikkies!  
Terug in Heerenveen werden we zondag met de keiharde feiten van een lange 
zomer geconfronteerd!Onze Duitse staander Meint was met geen mogelijkheid 
meer in een shirt te krijgen, maar met de gebruiksaanwijzing van condooms, we 
hem met 3 man in een shirt te persen, waarbij zijn kop al het bekende paarse 
kleurtje kreeg!Robert was zelfs uit z'n schoenen gegroeid en Tom z'n gewicht is 
pas te bepalen als de wijzer van de weegschaal 3x rond is geweest. De warming up 
mocht wederom geen naam hebben, dus gelijk maar voor de goal voor een 11 tal 
foto. Echter, hier begon zich een groot drama te ontwikkelen!We kregen Max met 
geen mogelijk door de knieën!!Maar na een hoop gekraak en gekreun hebben we 
hem toch nog in een hoekje op de foto kunnen krijgen. Ook had deze persoon 
wederom nieuwe schoenen, knal geel, waarmee hij menig tegen stander zijn 
hakken zal laten zien als hij naar de box loopt!Coach Herman had slechts negen 
afmeldingen, deze personen wachten waarschijnlijk op nog mooier weer. De 
ballen rolden weer soepel aan beide zijden in de goal, waarbij we weer het bij u 
reeds bekende gezeur kregen dat de voorhoede niet kan scoren en dat de 
verdedigers zich af moeten vragen waarom ze zo heten. Helaas hebben we afscheid 
moeten nemen van Sjaak, die nu ergens anders z'n rondjes doet. Maar blij zijn we 
met de terug keer van Wander, die ons Sjaak moet doen vergeten(Sjaak?)Het werd 
dus een 3-5 nederlaag, tegen alle verhoudingen in natuurlijk.  
Mochten er volgende week 11 van de 21 kunnen voetballen, dan wacht ons de 
strijd uit tegen het altijd zo vrolijke Udiros. 
 Kirby van de week is voor Max, omdat hij na de foto toch weer overeind is 
gekomen! 
Man of the match was Meint Houdini omdat hij na afloop binnen 30 minuten 
zelf uit z'n shirt is gekomen! 
OMMES  
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Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastige Udiros 3 (12 september 2004) 
  
Vorig jaar ging deze wedstrijd niet door omdat we s'morgens klaar stonden met 
slechts 8 spelers. Dat was nu wel anders!16 man wisten de weg naar oude en 
nieuwe Horne te vinden voor deze eerste uitwedstrijd. Het hadden er 17 kunnen 
zijn, maar het geval Haanstra belde om 10 uur s'morgens op als hij voor 2 euro 
boete wel verder mocht slapen. De man had een zware avond gehad omdat hij zo 
nodig de muziek moest verzorgen in een niet nader te noemen skyboxje. Dat als 
gevolg hier van de boxen werden opgeblazen,het systeem plafond naar beneden 
kwam en de barlampen in de spoelbak belande doet even niet ter zake. In de 
kleedkamer kwam daarna de mededeling dat Henk voorlopig niet mee speelt omdat 
zijn ogen worden gelaserd. Er werd dan ook voorgesteld om tijdens deze ingreep 
zijn voeten ook maar gelijk mee te nemen omdat hij anders niet weet wat hij 
ziet!Daarna de zware keus voor onze coach om de wissels aan te wijzen. Hij deed 
dit door zelf langdurig op het toilet te blijven zodat we het zelf moesten oplossen. 
Dirk wilde wel heel graag eerst aan de kant blijven waarover later meer. Maar door 
ons vernuftig doorwissel systeem kwam een ieder aan zijn trekken. We kwamen op 
een 1-0 achterstand door een goede pass van laatste man Meint op de spits van 
Udiros!Maar volgens Meint kon hij niet anders omdat Max zijn veters aan het 
strikken was, Eddy de verkeerde kant uit keek, Daan achter zijn man stond, Sicco 
te ver naar voren liep, Wander zich te ver liet zakken, Jappie met de rug naar het 
spel stond, Edwin met zijn gedachten bij Carmen was, Adrie helemaal niet 
bewoog, Robert met de grens stond te praten en dat Tom in ieder geval geen bal 
aan kan nemen!Dus sorry Meint dat we jou de schuld gaven. Het werd voor rust 1-
1 door een simpel intikkertje van Tom met zijn favoriete rechter been. Na de rust 
werd deze persoon vervangen door de 15 jaar jongere Dirk. Deze dacht op zaterdag 
avond aan de een paar vrienden uit Breda te moeten laten zien hoe je tot 4 uur 
s'nachts met Robert kunt doorhalen!Na 10 minuten en 2 sprints later stortte hij bij 
de dug out ter aarde, waar van der Waag al stiekem om een hoekje keek!Na 2 euro 
boete te hebben betaald wegens overgeven tijdens de wedstrijd, mocht hij de box 
opzoeken. Het spel ging verder en door doelpunten van Han en Wander werd het 
uiteindelijk 3-1 voor uw helden!Kirby van de week is voor Dirk vanwege zijn 
sprint naar de bosjes. Man of the Match was Max, die op rechts alles en 
iedereen(ook Meint) de baas was! 
 
 
OMMES 
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige Joure 6 (10 oktober 2004) 
  
Het was weer een prachtige zondag morgen en de grassprietjes stonden op scherp. 
Nu wij nog. De opkomst was wederom groot, meer dan 11 man, plus een grote 
schare supporters!  
Trappelend van ongeduld stonden beide teams om 12 uur in de wei, 
maar……...waar was scheids Japie S? Na een belronde via verschillende sauna's 
bleek hij gewoon thuis te zitten en de wedstrijd te hebben vergeten. Gelukkig was 
multifunctionele, culturele, actuele, virtuele, intellectuele, Max bereidt om den fluit 
in de hand te nemen, zodat de inmiddels gebelde Jaap nog wat extra tijd had om z'n 
gebit en lenzen er in te doen, z'n zondagse steunzolen in te pakken, het korset extra 
aan te snoeren, een rolletje King pepermunt op de juiste plaats te leggen, de 
odoreks van top tot teen in te laten werken en last but not least,met een bus twee 
seconden lijm het haar de perfecte coup te kunnen geven!  
De wedstrijd was nog maar net begonnen en de eerste bal die net 5 meter over de 
midden lijn was werd door A3 van L.Y. vol op de pantoffel genomen en daardoor 
scoorde omdat hij te lui was om het hele eind naar de goal te lopen! Hiervoor 
mocht hij zelfs het applaus van de tegen partij in ontvangst nemen, dus 
waarschijnlijk was het wel een leuk goaltje. Dan de tweede goal! Na een lange run 
van Tom over 30 meter kwam er een vlijmscherpe voorzet op Robert, die z'n 
verdediger helemaal zoek speelde en de bal strak in de kruising knalde! 
Tijdens de pauze het gebruikelijke gezeur dat er eerst niemand wil wisselen en 
twee tellen later een man of acht. Ook kregen we in de rust te horen dat good old 
Sjakie na de kerst terug wil keren naar het 6e zodat lookalike Wander de billetjes 
nauwelijks meer droog houdt!  
Het hele personeel van It Houtsje was aanwezig maar moest helaas constateren dat 
hun baas bij aanvang van de tweede helft, moegestreden en geheel leeg gespeeld in 
de catacomben was achter gebleven. Maar de man die halverwege de eerste helft al 
wilde wisselen, Dirk, ging door en scoorde twee keer, waarna een struise dame uit 
het publiek zei, alstie nog 1 scoort mag hij bij me slapen vanavond! Sindsdien 
hebben we niks meer van deze speler vernomen.......mocht u deze persoon de 
laatste 48 uur ergens hebben gezien bel dan 0513-610283. Blijft er nog 1 goal 
over.....Wie kent em niet, de Sic! Met een actie die Ibrahimovitsch tot tuinkabouter 
degradeert werd het uiteindelijk 5-1. Na deze prachtige overwinning bleven de 
altijd aanwezige scouts nog lang na praten en zagen we ook de grote man van 
Mercedes Holland,de heer Bas,langs de kant staan, zodat u niet raar moet kijken 
dat uw helden straks in een aangeboden Benz rijden inplaats van een witte Jetta of 
steenhouwerij bus! De kirby van de week is voor Jan Werkman omdat hij dan de 
volgende keer de bal op kan zuigen voordat hij er over struikelt! Man of de match 
was kieper Gert die als enige de hele wedstrijd foutloos speelde! 
 
OMMES 
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Heerenveen 7 uit tegen het altijd lastige Aengwirden 2 (7 november 2004) 
  
Na afgelopen jaar tegen Aengwirden 3 en 4 te hebben gespeeld,was het nu de beurt 
aan het tweede. 
Jan W had op het laatste moment afgebeld ivm een wazige blessure waarvan hij 
zelf de naam niet kon uitspreken. Zeer verheugd echter waren wij met de terugkeer 
van de geheel opgeknapte Henk K,die van top tot teen is gelaserd! Waar over later 
helaas meer. Verder afwezig waren onze spitsen A3 en Han, zodat we in de spits 
begonnen met tiener idool Dirk, die daar voor 2x drie kwartier z'n mobieltje niet 
kon gebruiken, wat hem zwaarder viel dan het voetbal. Echter onze grote steun en 
toeverlaat in de goal, Gert, is de komende tijd verhinderd omdat hij een nieuwe 
lamp in z'n huisje moet ophangen. Maar hierdoor werd het wel smullen voor de 
vele van heinde en ver toegestroomde supporters. We begonnen met Haantie op de 
goal, die voor aanvang al 3x naar de w.c. was geweest en ook weer zeer druk en 
nadrukkelijk aanwezig was in de box. Op van de zenuwen en helemaal down 
omdat het de laatste 28 jaar niet meer zo goed lukt met de vrouwtjes, nam hij toch 
dapper plaats tussen de palen. Bij het eerste rollertje wist hij met een schitterende 
beweging net op tijd z'n linker been weg te trekken, zodat we met 1-0 achter 
kwamen! 
Het werd 2-0 omdat Wander de bal rustig liet lopen voor laatste man 
Meint.........,maar geen Meint. Helaas was deze persoon net meegegaan in de 
aanval, wat natuurlijk door z'n grote snelheid en tengere persoon niemand was 
opgevallen. Het werd 3-0 vlak voor rust. Toch kregen we grote mogelijkheden. 
Daan kreeg na een lange solo de hik en miste alleen voor de kieper. Henk K kreeg 
een kopbal voor open goal welke richting cornervlag ging! We hopen dat ze nu z'n 
hoofd weer recht kunnen laseren want er is iets mis gegaan.In de pauze durfde 
Haantie de tweede helft het veld niet meer in en nam Tom moedig de 
handschoenen op. Was volgens hem een prachtig moment om in te vallen want 
slechter kon ommes niet?  
WEL DUS!! 
Na 23 sec. spel nam deze persoon een gigantische snoekduik waarbij het leek dat 
hij eeuwig in de lucht bleef hangen! Echter toen de stof wolken waren opgetrokken 
bleek hij de bal in eigen goal te hebben gestompt en lag hij met z'n ietwat bolle 
kopje en buikje plat in de drek! Dat deze man door z'n team op handen wordt 
gedragen bleek wel uit het feit dat het eigen team nog harder lachte dan de 
tegenpartij en supporters samen!  
De laatste 44 min. en 37sec. gebeurde er niks meer zodat we ons konden toeleggen 
op dat waar we wel goed in zijn ,de kantine! 
Kirby van de week is voor Dirk die maar wat van hot naar her rende in de spits.  
Mannen van de wedstrijd zijn Haantie en Tom, omdat als enigen begrijpen hoe je 
een stadion vol moet krijgen! 
 
OMMES!  
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige Nieuweschoot 4 (14 november 2004) 
  
Onder een stralend herfst zonnetje konden we zowaar een man of 10 begroeten die 
de weg naar het stadion hadden gevonden. Echter het spel wordt gespeeld met 11 
man en het liefst een paar wissels gezien onze lichamelijke gesteldheid. Dus Daan 
toch bereidt gevonden te komen ipv Ajax kijken en good old Robert uit z'n middag 
dutje gewekt om nog de tweede helft te spelen (wat we achter af beter niet hadden 
kunnen doen) zodat Edwin met z'n 2 verlegen kotertjes naar Chipz kon. Aangezien 
de lamp van Gert nog steeds niet hangt, moest Tom weer in de goal, vandaar dat 
vele publiek. 
Haantie had de schrik nog flink in de benen en hebben we helemaal niet gezien 
Meint probeert nog steeds Duitsland op de kaart te zetten en Henk moest voor een 
paar krenten naar China. A3 krijgt er tegenwoordig flink van langs en heeft last 
van een ribje. 
Han pizza heeft het te druk met z.n brommertje met bakje achter op en Eddy moest 
nog tanken. Vandaar 12 man over. 
Het grootste gevaar kwam deze wedstrijd van onze "ketting"Max, Richard en Rick. 
Tijdens een vorige wedstrijd was er een struise dame in het publiek die Dirk 
aanbood om het bed met hem te delen als hij 3x scoorde. Dit feest ging niet door, 
maar D.M. te H, wat doe je nu met Rick, want deze persoon scoorde maar liefst 6x! 
Daarnaast nog 2 inkoppertjes van Daan en mochten Dirk en nog iemand een 
goaltje maken, zodat we totaal op 10 treffers kwamen. Door 6 blunders van Tom 
werd het uiteindelijk 10-6! Toch leuk voor Nieuweschoot als je 6x scoort en toch 
niet wint! Vlak voor het einde werd Robert na een weergaloze solo van eigen helft, 
op de achterlijn gestuit door een robuuste verdediger met als resultaat dat hij 
ondersteunt door een 10 tal vrienden hinkend het veld moest verlaten met naar later 
bleek, gescheurde enkelbandjes, terwijl wij dachten dat het een schreeuw om 
aandacht was! Voor de rest was het 1 groot feest natuurlijk met als kirby van de 
week voor Richard en Max vanwege hun gezamelijke 10 assists en man van de 
wedstrijd natuurlijk Rick vanwege zijn 6 intikkertjes! 
 
OMMES 
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige Udiros 3  (12 december 2004) 
  
De ziekenboeg begint aardig vol te raken zo langzamerhand, dus de winter stop 
komt niet ongelegen. Bij de vorige wedstrijd,uit tegen Gorredijk werd ons Adrie op 
brute wijze ontnomen. Tijdens een onnavolgbare beweging, zonder een 
tegenstander in de buurt, bleek deze man z'n eigen kuitbeen te kunnen breken! We 
hebben m eerst even laten liggen omdat hij wel vaker piept, maar achteraf was het 
dus wel een soort echte blessure. Dirk kon der in en Jappie bracht hem naar het 
ziekenhuis, zodat ons wissel probleem in 1 klap was opgelost! Adrie ligt nu lekker 
met 3 beentjes omhoog op bankje bij Elly. Robert en Han waren reeds lang 
geblesseerd uitgeschakeld, keeper Gert heeft nog steeds het licht niet gezien en om 
over Haantie maar te zwijgen!  
Zover het verleden, nu het heden, UDIROS ! Dit is altijd een zware dobber mede 
door scheids Jaap, die ook nog wat geschiedenis in dat dorp heeft en dan eigenlijk 
niet meer weet wie hij moet helpen, dus moesten we vol aan de bak. Maar de 
grootste klap kreeg het team al voor aanvang in de box, toen ze tot hun afgrijzen 
getuige waren van het feit dat Tom weer het keepers kloffie aantrok. Zelfs Meint 
trok wit weg terwijl die wel wat meer bloed in z’n lichaam heeft dan de 
gemiddelde Nederlander! Maar daarmee was het leed nog niet geleden. Er ging een 
gerucht door de box dat ivm de krappe selectie, Bennie de potvis door onze 
onvolprezen coach Herman was benaderd om mee te doen aan dit spektakel! Onze 
angst werd bewaarheid toen hij halverwege de eerste helft met z'n voetbaltasje aan 
kwam sjouwen.......Toen stond het nog 1-1 door een simpel inkoppertje van de Sic, 
maar de moraal was nu definitief met geen pen meer te beschrijven. Bibberend 
stond het team naar Bennie te kijken en liet Tom voor de zekerheid nog maar een 
zwak schotje los, zodat we met 2-1 achter de rust in gingen. De tweede helft 
hoefde eigenlijk niet meer gespeeld te worden,maar helaas we moesten wel. Jan W 
kreeg het natuurlijk weer aan de stok met scheids Jaap S te H en J en G. Toen hij 
eindelijk stil was begon Jaap terug te schelden zodat we maar even zijn gaan zitten. 
Daarna weer een schotje op goal waarbij keeper Tom "LOS"riep zodat de grote 
schare publiek al vast op het puntje van de stoel ging zitten en terecht. Hij liet de 
bal namelijk weer los zodat het 3-1 voor udiros werd  !Daarna stortte Jappie 
schreeuwend ter aarde met een zeer voetje,maar volgens ons wilde hij ook graag 
bij Elly op het bankje liggen dus hebben hem terug in het veld getrapt,daar trappen 
we dus niet in! Er is veel werk voor onze coach te doen tijdens de winterstop om 
deze gezichten allemaal weer de zelfde kant op te krijgen. Misschien training bij 
Yab Yum want die boete pot schiet ook niet op. 
Kirby van de week is voor Edwin omdat hij steeds zo ver om moest lopen om om 
Bennie heen te komen! 
Man of de match was Dirk omdat hij deze keer niet over het nekje ging! 
 
OMMES 
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Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastige Kraggenburg 3. (20-2-2005) 
 
Langs deze weg wil ik allereerst de volgende gelegenheidsvoetballers condoleren 
met het missen van weer een uniek stuk voetbalhistorie uit de rijke geschiedenis 
van dit team. 
- Tom (ik zit bij het schaatsen) Mulder  
- Jan (ik wist het niet en ik vraag ook niet) Werkman 
- Adrie (ik ben geblesseerd) Fransen 
- Eddie (ik ben met vakantie) Kempers 
- Jappie (ik heb geen zin en wist het niet) van Dam 
- Herman (ik moet werken en Henk wil wel keepen) Duenc 
- Gert (de lamp hangt nog niet) Keeper 
- Robert (je mag me bellen als er te weinig zijn) van der Werf, (zijn we vergeten) 
- Wim (ik kom nooit maar bel deze keer toch af?!) Haanstra 
- Han (ik was alleen de eerste wedstrijd niet gebelesseerd) Pizza 
- Dirk (niemand had zijn nummer) Doesburg 
 
Door deze rijk gevulde absentielijst had zich aan het onnavolgbare organisatiebrein 
van, onze inmiddels bijna langszittende coach, Herman de volgende situatie 
ontsproten. Maarliefst 7 gretige voetbalgoden hadden zich verzameld op het 
sportpark. Hoera, geen wisselproblemen deze keer. Voor de vrouwlijke lezers 
onder ons, 7 spelers is ruim onvoldoende voor een elftal. Na enig speurwerk 
werden nog 2 onmisbare schakels van het team getracceerd.  
Sicco (ontwaakt uit coma maar pakt zijn tas in) Nutterts en 
Henk (wist het niet en zou bijna op kraamvisite) Kuiper. 
Dankbaar zijn wij onze gastspelers Jan en Tjeerd, zij complementeerden het 
negental tot de gewenste elf. Ook nog gebeld met Dominee Sytse van Terschelling, 
maar hij zat midden in een preek. Volgende week kan hij trouwens wel weer! 
 
Ondanks het half uur vertraging hadden de inmiddels ingelichte stewards van 
Kraggenburg toch nog de mogelijkheid gezien enkele parkeerplaatsen op het VIP 
terrein vrij te houden. Met hoge snelheid parkeerde Meint zijn Touareg op een 
stukje gras naast het parkeerterrein, waarvoor anders heb je zo’n auto? Op het 
afgeladen sportcomplex van de locale FC stond de hekkensluiter van onze 
competitie zich reeds 45 minuten warm te lopen. Voor het bezoek van het grote 
Heerenveen 6 moest de wedstrijd van Kraggenburg 4 – Langweer 3 logischerwijs 
uitwijken naar het bijveld.  
 
Zo rond een uur of klokslag tien over twaalf was het dan toch weer gelukt! 
(aanvang wedstrijd 11.30 uur). Elf uiterst atletisch ogende voetbalzonen van Abe 
met gestreken Pompebledshirt en smetloos witte broek vulden het veld, zoals 
afgesproken. Het spelverloop had verder geen verrassingen. Wiel Cörver mag trots 
zijn op deze voetbalmachines, blindelings vonden zij elkaar. Keurige driehoekjes 
met één keer raken, kappen – draaien, vrije man aanspelen, ruimte creeren, diep 
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gaan etc etc. U raadt het al: 0-1 door Daan, 0-2 door gastspeler Jan, 0-3 door Rick 
of Richard en 0-4 door iemand  die erg op Frans Bauer leek. Jammer dat Edwin er 
niet bij was, was typisch een wedstrijd voor hem geweest. Wander wilde ook nog 
graag scoren maar dat heeft hij dit jaar al gedaan bij Unidros uit. Volgend seizoen 
mag ie weer.  
 
Nou goed, toen was het pauze en moesten we nog een helft. Echter na 15 
speelminuten in de tweede helft zijn we ermee opgehouden. Ook de heren van 
Kraggenburg voetballen  niet graag in sneeuwbuien, overeenstemming was dus 
snel bereikt. Jammer voor het publiek, dat wel. De 0-4 eindstand levert drie punten 
op. Ik hoop dat we niet tè vroeg na de winterstop gepiekt hebben met deze 
wedstrijd. De tijd zal het leren. 
 
Man van de wedstrijd is natuurlijk Max. Met zijn subtiele doch onweestaanbare 
charmes heeft hij de vrouwlijke scheidsrechter volledig ingepakt en de 0-4 
overwinning op papier bevestigd gekregen. Kirby van de week is voor de 16 jarige 
keeper Tjeerd van B2. Met enkele fraaie reddingen maakte hij het bijtijds vrome 
optreden van de centrale verdedigers weer goed. Komende zondag spelen we niet, 
we hoeven niemand af te bellen. Dat zit wel goed bij dit team. 
 
Overigens, hoe kan het dat niemand Dirks nummer heeft terwijl hijzelf altijd belt?? 
 
Mantjse 
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige Akkrum 4 
  
Er mocht weer gevoetbald worden. Na een paar vreemde weken waar we van een 
halve meter sneeuw en min 20 
naar terrasjes en plus 20 graden gingen!Geen wonder dat onze talentjes een beetje 
van de leg waren. Het begon al met good old Tom Mulder die om half 12 
s'morgens nog heerlijk onder een 18tal shirtjes lag te slapen zodat hij z'n team 
mooi in hun hempie liet staan! Doch na enige dreigende telefoontjes kwam hij nog 
net voor twaalven met de gewenste kledij. Het zonnetje scheen de lucht was blauw, 
dus Akkrum kom maar gauw! Ja we moesten spelen tegen de nazaten van Brander 
welke overigens een groot fan van Herenveen is! Maar we moesten flink aan de 
bak want Akkrum was de koploper. Dus begonnen we sterk met Robert, Dirk, 
Meint en Tom op de bank. De bank beslist tenslotte de sterkte van het elftal niet 
waar? En het was echt een bank die met u meedenkt aan al het commentaar op het 
team te horen. De zon verdween achter een lekkere dikke natte sneeuwbui zodat 
het goed vertoeven was in de dug out waar Tom de eer had om 3 kwartier lang de 
voorzitster op de schoot te mogen hebben , waardoor er zo weinig bloed in z'n 
benen over bleef dat hij niet meer in staat was om de 2e helft mee te doen. Jappie, 
die in bloedvorm verkeerd, was ook danig onder de indruk van onze voorzitster en 
koos er voor om ook de 2e helft naast haar in de dug out te blijven. Henk wisselde 
wel in de rust maar bleef maar in onderbroekje op bankje zitten .Kon hij de douche 
niet vinden of kwam het door de aanwezigheid van onze onvolprezen voorzitster in 
onze box? Robert zou later in de 2e helft invallen voor Richard maar hij moedigde 
hem sterk aan om vooral door te gaan! Helaas moest hij er na een kwartier toch aan 
geloven waarover later helaas meer. Dirk,de meneer van Reiziger, had wel de 
moed om de gehele 2e helft te aanvaarden,waarover helaas later ook meer. 
Gevoetbald werd er ook en we kwamen zowaar op 2-0 voorsprong door 
prachtige doelpunten van Rick(niet van Zoelen) en Henk van Ronneke. Helaas zal 
Henk er de volgende partij niet bij zijn omdat hij weer op krenten vakantie naar 
Turkije moet. Beide doelpunten kwamen tot stand na een indrukwekkende solo van 
Max, vanaf de eigen achterlijn in combinatie met Meint, Eddy, Wander, Richard, 
Edwin, Wander, Robert, Sicco, Daan en Patricia! 
Bij een stand van 2-1 zagen we Dirk als een jonge god alleen op de kieper afgaan 
waarna zijn prachtige lob eindigde als inworp. 
In de slotseconden hadden we een prachtige Robert van der Werf actie die bij god 
niet wist wat ie moest doen alleen voor de kieper. Helaas stond de Griek Samaras 
ook te kijken en wist deze actie tegen ADO 3 keer te herhalen! Dat we uiteindelijk 
met 2-1 wonnen was vooral te danken aan onze jeugdige kieper Tjeerd Oenema 
(van een andere kaste dan die taxi chauffeurtjes)die werkelijk alles tegen hield en 
was met ruime voorsprong man van de wedstrijd!! Onze Sic had z'n dag niet,was 
waarschijnlijk te vroeg op bed gegaan. 
Kirby van de week is voor het Mantsje, die zowel achterin. voorin, in de kantine en 
in de kroeg was te vinden! 
OMMES   
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Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastige Joure 
 
Joure -  Heerenveen 6 20 maart 2005 
 
Na twee opeenvolgende overwinningen, waarvan 1 tegen de koploper, zijn de 
helden van uw favoriete voetbalteam in een ware overwinningsroes terecht 
gekomen. Rond een 6 punten wedstrijd zoals tegen de ‘groen witten’ van Joure 
hangt dan snel de plakkerige geur van een verplichting. Lang was daarom ook dit 
maal weer de absentielijst. Enkele spelers fetteerden zichzelf maar eens op een 
weekje wintersport of veinsden een blessure. Maar heren, in het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst! 
 
Alert als hij is had Jappie geheel op eigen initiatief en ook op eigen risico ’s 
ochtends in Toms garage de shirts opgehaald. “Och jonge, wât der allegear wol net 
leit?” Jappie bedankt daarvoor, deze spitse actie was duidelijk een voorbode voor 
zijn verdere rol deze ochtend. Tom’s afwezigheid was overigens wel het meest 
opmerkelijk. Hij moest werken of zoiets?!  
 
Om zichzelf alvast in te dekken voor z’n slechte spel wilde Edwin graag de 2e helft 
wissel. Hij moest namelijk direct naar FC Utrecht – Heerenveen zonder de 
kinderen want die zitten nog steeds met hun stadionverbod bij Utreg. En dan die 
andere Hollander, die wilde natuurlijk ook eerder stoppen. Want op Canal+ kwam 
een belangrijke wedstrijd om 12.30 uur. Ajax - Schalke ofzo. Door het tekort aan 
wissels kon dit verzoek niet gehonoreerd worden. Herman kan in dat soort dingen 
erg hard zijn. Arme Daan. 
 
Dankzij de netwerken van onze Max M. kon er cijfertechnisch gezien toch nog een 
compleet team op pad gestuurd worden. Op de door Max gecharterde 
balgoochelaars rustte de zware taak om het fletse overgebleven samenraapsel nog 
enige kleur te geven.  
 
Weggestopt op het aller bijste bijveld, waar zelfs de mollen niet meer komen, won 
Richard de toss. Zo, die hadden we alvast binnen! Het (hoofd)veld van Gersloot 
schijnt zelfs groter te zijn dan dit perkje groen. Groot was ook onze verbazing om 
kort na aanvang maarliefst 4 professioneel ogende fotografen te mogen begroeten 
langs de lijn (natuurlijk op links). Conclusie is snel getrokken, die twee 
opeenvolgende winstpartijen zijn niet onopgemerkt gebleven. Intussen stonden we 
overigens wel al met 1-0 achter. Kordaat vlagwerk van Herman voorkwam een 
grotere achterstand. De Joure speler werkte de bal met de hand het doel in, en dat 
mag niet. Het niet protesterende Joure zag deze bejaarde handballer met pijn 
vertrokken gezicht en hand in mitella de wedstrijd verlaten. Het was echt hands. 
Op jacht naar leuke fotomomenten gingen de Heerenveense conditiebeesten iets 
doen wat op inzet leek. Het doelpuntenfestijn kon beginnen. De gelijkmaker kwam 
vanuit zo’n rommelige vrije trap in het doelgebied. Ik kon niet zien wie scoorde. 
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Soeverein als altijd scoorde Rick de 1-2. Gelopen race denkt u dan, moraal van 
tegenstander gebroken en eigen klasse is weer bewezen. Kwestie van uitspelen. 
Om dan met een 2-2 stand aan de thee te gaan verontrust nog niet heel erg.  
 
Uiteindelijk met een 5 – 2 afstraffing naar huis gestuurd. De Jousters hadden geen 
enkel  medelijden met onze jonge keeper Tjeerd. Zelfs twee penaltys werden 
gewoon keihard zonder enig mededogen ingeschoten. De straffe 
weersomstandigheden maakten het ook niet makkelijker, een snijdende tegenwind 
van 2 beaufort en een brandend voorjaarszonnetje gooiden het spel op slot. Ook 
Sicco moest zich nu beroepen op overmacht. Eigenlijk wil hij met voetbal 
ophouden en gaan tennissen, maar dat mag nog niemand weten. Dus verder niet 
over lullen. Zo halverwege de tweede helft kreeg Daan last van een ‘blessure’. 
Door gebrek aan zelfvertrouwen durfde hij nog niet met een van pijn vertrokken 
gezicht uit het veld te stappen. Maar het ging wel steeds meer richting 12.30 uur, 
Canal+ was al aan het voorbeschouwen! Door daadkrachtig optreden van Wander 
kon deze arme Ajax fan toch mopperend het veld verlaten. Een kort “dan donder je 
toch op” was daarvoor voldoende. Het is voor hem zeker een zeer leerzame 
voetbaldag geweest. Ajax moest tegen Schalke ofzo, er was in ieder geval iets met 
0-4. Max heeft beloofd volgende wedstrijd absoluut mee te doen, indien 
noodzakelijk met verdoving.  
 
Man van de wedstrijd was zonder enige twijfel Good Old Jappie van Damme. Met 
name toe hij drie keer z’n man liet lopen en deze drie keer op de paal schoot 
maakte diepe indruk op de beoordelingscommissie. Zelden zoveel routine 
verzameld gezien in één speler. Dat de rest extreem beroerd speelde heeft de keuze 
overigens wel makkelijker gemaakt.  
 
Kirby van de week is voor Dirk. Het is hem gelukt om deze wedstrijd geen enkele 
indruk te maken, zelfs niet eens een slechte indruk. Als een zoutloze haring golfde 
hij wat mee tussen 21 andere voetballers. Je vader kan trots zijn jongen, je was er 
in iedere geval wel weer.  
 
Volgende wedstrijd is thuis tegen Sport Vereent. We staan weer met beide benen 
op de grond, kaartverkoop voor deze wedstrijd gaat matig. Achter de goals zijn nog 
plekken vrij. Na deze wedstrijd heeft publiek nog de mogelijkheid voor een ‘meet 
& greet’ met enkele spelers van het 6e. Laat deze kans niet voorbijgaan. Eén en 
ander zal gebeuren onder het genot van een aantal consumpties met aansluitend een 
aaisiekwedstriid op de bijvelden van het sportpark. Hoofdprijs is de rode 
trainingsjas (waarschijnlijk van Henk) die al enkele weken door ondergetekende 
als gevonden voorwerp wordt meegeleurd. 
 
 
Wander 
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige Olderberkoop 3-4-2005 
  
Het was afgelopen zondag weer genieten geblazen met de voetbalwondertjes van 
het 6e. Olderberkoop kwam op visite (niet bij Bennie) en het publiek kwam uit alle 
hoeken en gaten naar Skoatterwald gerend, waar deze keer op een bijveld, de 
degradatie kandidaat werd ontvangen. Volgens coach Herman waren er geen 
afmeldingen zodat we minimaal 8 wissels zouden moeten hebben?! Ook kwamen 
deze mannen eerst op een officiële foto voor het clubblad wat ook een speciale 
aantrekking kracht had voor lang niet geziene spelers. Zo melde Haanti dat hij ook 
zou komen voor het eerst dit jaar,maar omdat hij tot s'morgens half 8 heel hard had 
gewerkt(?!) in een plaatselijk café was hij niet in staat om tijdig zijn dekbed los te 
krijgen. Het werd ook een echte elftal foto daar er geen meer spelers waren! Reden 
van absentie, er is nog 1 van ons die werkt, 2 hadden kaartjes gewonnen voor de 
apenheul en 5 hadden hun jaarlijkse reünie in Veenhuizen! Bij het maken van de 
foto was Jan nog zo grappig om een rijtje mensen om te duwen waarna er 4 
mensen nodig waren om Tom weer op de been te krijgen. Robert kan ivm 
gigantische drukte slechts 1 helft spelen. Toen heeft het team de stoute schoenen 
aangetrokken en onze inmiddels wel bekende voorzitster Patricia gebeld om de 2e 
helft mee te doen. Deze had hier wel oren na gezien haar geweldige ervaringen met 
onze jongens in de box een week geleden! Voetballend stelden we zo als 
gewoonlijk niks voor en stonden met rust dan ook met 1-0 achter. Maar tijdens het 
omkleden in de pauze van Patricia zag je toch weer wat kopjes omhoog komen en 
stonden allemaal de zelfde kant op!! Alleen Robert hing er een beetje lafjes bij 
omdat hij wel zonodig moest douchen in aanwezigheid van de voorzitster. Vol 
trots op deze prachtige wissel waren we klaar voor de 2e helft! Maar toen sloeg het 
noodlot toe! De stoere mannen uit Olderberkoop weigerden tegen onze Patricia te 
voetballen omdat ze gehoord hadden dat ze heel goed was. Gooiend met allemaal 
reglementen en regels kwam een ietwat te dikke aanvoerder met het schuim op de 
mond naar scheids Jaap S. toe! Deze persoon die Meint, Robert en Tom alleen in 
zijn schaduw zette,dreigde de grote voetbal bond in te lichten en ons 3 punten in 
mindering te laten brengen omdat ze zelf niet willen degraderen. Dat snapten wij 
(waaronder enkele hoog opgeleiden) niet omdat je volgens ons niet lager kunt 
voetballen als dit! 
Daarna durfde Wander zelfs heel voorzichtig de tegenstanders homo's te noemen!!! 
Ja de toon was gezet! Dus met 10 man vol aan de bak en dat onder het toeziend 
oog van Robert die het zo druk had. Na 10 minuten konden we nog een toevallige 
passant inzetten zodat we op het tandvlees er nog een 2-1 winst konden uitslepen 
door prima goals van Den Sic en onze Brabantse hoop Dirk! 
Dit ontlokte later de opmerking van onze volledig onpartijdige scheids die zei "blij 
dat wij hebben gewonnen"!! Bij deze is deze persoon gelijk de man van de 
wedstrijd. Kirby van de week is voor Dirk omdat hij zelfs een Zeeuws meisje 
hongerend laat wachten om eerst 90 minuten in Heerenveen rond te gaan rennen!  
OMMES 
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige Aengwirdum 2 10-4-2005 
 
De tocht naar de grote stad is altijd een hele onderneming voor de mannen van 
Aengwirdum. Om niet te laat te komen waren ze extra vroeg vertrokken. Achteraf 
viel die enorme tocht ook wel weer mee, misschien dat het iets is wat tussen de 
oren zit. Gevolg was wel dat de volledige selectie van de Aengwirdemers al lang 
met de (gezamenlijke) warming up bezig was terwijl uw helden van Heerenveen 6 
nog lafjes in de kantine hingen of met hoge snelheid in een gele Audi A3 richting 
het sportcomplex toerden. Er was reden genoeg om in de kantine even slap bij te 
ouwehoeren. Want de ‘levende legende’ Bennie Atsma himself had zich voor deze 
wedstrijd aangemeld als vervanger van de onvervangbare Tom. Aan het inzetten 
van deze gastspeler zullen ongetwijfeld gewichtige redenen ten grondslag gelegen 
hebben. Ook Max had zijn eigen vervanging geregeld in de persoon van Lou. Bij 
voetbal moet je het altijd simpel houden zal Meint gedacht hebben, daarom blijft 
hij Lou steevast Max noemen. Met deze gastoptredens waren we er nog niet. Vaste 
scheidsrechter Jaap S. had zich laten vervangen door... jawel, Jaap S. Deze Jaap S. 
bekend om z’n sierlijke draf en om de hit “ik heb een toetoetoeter op m’n 
waterscooter” paste zich probleemloos aan het niveau aan en regeerde met ijzeren 
vuist.  
 
Terug naar onze tegenstander. Heerenveen 6 is voor Aengwirdum een echte 
Angstgegner. Wekenlang worden in het dorpscafé (Onder de Linden of de Streek) 
de messen geslepen voor deze confrontatie. Om extra indruk te maken had de 
keeper z’n haar net zo laten groeien als Stijn Vreven. De veldspelers hadden zich 
geoefend in de speelstijl van Stijn. Met knikkende knieën wandelden uw dappere 
totaalvoetballers richting het sompige stukje groen onder een grijs-grauwe hemel 
met dreigende regenbuien.  
 
Tot opluchting van Robert werden er 13 spelers geteld in de kleedkamer, wissel 1 
was dus bekend. Ook Wander had niet veel moeite met een wisselbeurt, ook bij 
hem gaan de jaren tellen (28). Aan publieke belangstelling geen klagen, jammer 
alleen dat ze naar een andere wedstrijd keken. Zelfs onze vaste wissel Patricia had 
weinig oog voor de atleten van Heerenveen 6. Terwijl dit andersom toch zeker niet 
het geval was. Met keurig verzorgd voetbal van de thuisclub kabbelde de eerste 
helft wat voort. Dirk rende wat heen en weer, Tjeerd hield wat balletjes tegen en 
Richard deed ook heel erg zijn best, het bleef 0-0. Reden genoeg om tijdens de thee 
met vertrouwen vooruit te kijken naar de volgende 45 minuten. In het belang van 
het team meldde Jappie zich aan als wissel. Lou had er genoeg van om steeds Max 
genoemd te worden en ging ook douchen. 
 
De wissels hebben zeker hun invloed gehad op het spelverloop. Door ernstige 
defensieve dwalingen van zowel Wander als Robert konden de gasten  op een 0-2 
voorsprong komen. Er werd wat slapjes verdedigd. Gezeurd werd er echter niet 
want voorin werden ook de kansjes wat slapjes om zeepjes geholpen. Om het 
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goede voorbeeld te geven kreeg Daan plotseling een rare stuiptrekking. Vanaf de 
aftrap passeerde hij 5 man, speelde de bal opzij naar Rick, die vervolgens 2 man 
passeerde, hard voorgaf en daarmee feilloos Daan wist te vinden die koel doch 
meedogenloos het leer tegen de touwen peerde. Goed voorbeeld doet volgen, 
enkele minuten later wist Edwin (met zijn tweede goede actie van dit seizoen) de 
bal over grote afstand exact neer te leggen op de terugtrekkende haarlijn van 
Wander die met gesloten ogen en verkrampt gezicht een geplaatste kopbal achter 
de keeper van Aengwirdum liet verdwijnen. Verder waren er nog wat kansjes voor 
Dirk en Rick, maar 2-2 was mooi genoeg. Sicco liet zich nog enkele malen, in het 
belang van de ploeg, onderuit maaien door de wat ruiger wordende bezoekers. 
Eindstand 2-2, een gelijkspel, dat hadden we na de winterstop nog niet gehad. Man 
van de wedstrijd was Dirk, (zo weer goed?). 
 
Het is inmiddels aftellen geblazen, we hebben nu nog 4 wedstrijden te gaan. 
Heerenveen 6 kan niet meer kampioen worden en ook niet meer degraderen, 
kortom alle doelstellingen zijn bereikt. De spanning is er af. Voorzichtig wordt er 
alweer gesproken over trainingskampen en oefentoernooien. Komend weekend zijn 
we vrij en kunnen dus bezoekjes aan schoonfamilies gepland worden. Iedereen die 
daarin geen zin heeft is vanaf 12.30 uur van harte welkom in dat ene stoffige 
cafétje aan de Koemarkt om deel te nemen aan de Heerenveen 6 denktank. 
Discussie onderwerp wordt nog nader bepaald. Adrie en Max zullen hierbij niet 
aanwezig zijn. Zij worden door de club naar Londen gestuurd naar de privé kliniek 
van Chelsea coach Mourinho. Hier zullen zij hun eigen gecentrifugeerde bloed na 
behandeling geherinjecteerd krijgen om het blessureherstel voorspoediger te laten 
verlopen. De behandelmethode zit nog wel in een experimentele fase maar we 
verwachten, in tegenstelling tot Arjan Robben, van beidde heren geen bezwaar. De 
altijd afwezige Wim Haanstra is nu definitief afgeschreven als basisspeler, we 
hoeven met zijn constante afwezigheid en verdwaalde afzeggingen geen rekening 
meer te houden. Hij is nu namelijk BNer*. Zijn verdere levensloop kunnen we 
blijven volgen in de Story, Privé en de Weekend. 
 
*BNer  = Bekende Nederlander 
 
‘tMântjse 
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Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastig Nieuweschoot 4 ofzo. 24-4-2005 
 
En onze buren maar denken dat we naar de kerk gingen! Want om het ons zo lastig 
mogelijk te maken hadden de gastheren van deze wedstrijd de aanvangstijd op 
09.15 uur gezet. Een onprettige streek. Je zou bijna denken dat Nieuweschoot altijd 
op zaterdag voetbalt. Toch lukte het om ook dit maal weer maarliefst elf man tijdig 
bij elkaar te krijgen, met nog één iemand onderweg kwamen we op twaalf. Uit 
deze selectie van talentvolle spelers rolde een hechte en doordachte opstelling. Alle 
spelconcepten en looppatronen waren ter bestudering door Herman eerder die week 
per mail naar de basiself gestuurd. Met daar bovenop een sterkte / zwakte analyse 
van de tegenstander. De voorbereiding van uw favouriete team gaat verder dan de 
altijd weer bedriegelijk slap ogende warming-up voor de wedstrijd. Over alles is 
nagedacht! 
 
Bij de thuisontmoeting tegen Nieuweschoot mochten zij nog 6 keer scoren 
(eindstand 10-6). Zaak daarom om de sterkst mogelijke verdediging het veld in te 
sturen. We hebben het dan over de lijn (vlnr) Wander, Jappie, Meint en Jan. Op 
papier een onneembare vesting en altijd rijp voor 1 rode kaart (Jan). Meint en 
Sicco hebben een Nieuweschoot verleden en waren daarom extra vroeg naar bed 
gegaan. De hoofdrol in deze wedstrijd werd opgeeist door ene Edwin van 
Werkhoven. Edwin wie?? hoor ik u denken. U weet wel, op onze elftalfoto uit het  
clubblad is hij de man die op de plek van het nietje ging staan. Met twee goals en 
een stuk of wat assists is hij bijna de man van de wedstrijd geworden.  
 
De ruststand was 1-2 of 1-4 voor de bezoekers (wij dus). Omdat die marge nog vrij 
mager was begon Daan met een verhaal over “iemand bijschuiven op het 
middenveld en dan breed houden” want “dat zou dan goed zijn” ergensvoor?? 
Invaller in de tweede helft was Rick. Rick baarde opzien met zijn nieuwe 
schoenen. Het waren niet de dozen die er nog omheen zaten maar het waren 
werkelijk witgekleurde schoenen. Ook de tegenstander wist niet goed wat hij 
hiervan moest maken en liet hem vervolgens drie keer scoren. Er zijn tijden 
geweest dat mevrouw D.M. te H. voor drie keer scoren nog wel eens een speelse 
beloning wilde uitreiken. Niet echt meer iets over gehoord. Met deze veilige marge 
zocht Dirk een rustig plekje op in het veld, ver weg van tegenstanders en andere 
drukte. Even bijkomen en opwarmen in het lauwe ochtendzonnetje. 
 
Langs de zijlijn had zich een groepje sterke stuurlui verzameld; Koen O., Adrie F., 
Henk K en Tom M. (geen familie van D.M.). Een gezelschap met rijke 
stamtafelervaring en borrelpraat. De scheidsrechter heeft enkele malen moeten 
dreigen met het ontruimen van het vak in verband met dreigende spreekkoren. 
Verder scoorde Richard nog twee keer, of een keer. Wie dan die andere scoorde is 
onduidelijk, Tjeerd onze keeper was het niet. Ook Sicco niet, wel volleyde hij de 
bal op de lat vanaf de zestien, wat qua sensatiegraad gelijk staat aan een goal maar 
dan niet telt. Eindstand is 1-7 geworden. Mocht Nieuweschoot vorige keer zes 
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maal scoren, dit keer kwamen zij tot nul doelpunten. Om toch die eretreffer op het 
scorebord te krijgen hadden we Jappie bereid gevonden een e.d.tje te maken. 
Kopsterk als hij is wist hij uit een bijna onmogelijke hoek keeper Tjeerd te 
passeren. Met zijn nog overgebleven wilde blonde manen zwabberend door de 
lucht slingerde hij de bal met het hoofd in de verre hoek. Mooie goal, maar wel 
graag even afrekenen bij de boetepot Jappie!  
 
Volgende wedstrijd is zowel op hemelvaartdag als op bevrijdingsdag. Tegen onze 
vrienden van Sport Vereent. Vraag aan Patricia is of ze wil vlaggen, want dan mag 
ze namenlijk wel meedoen (douchen optioneel). Het is een dag die vraagt om een 
goede derde helft, we verwachten daarom een opkomst van misschien wel twaalf 
man. Kom dus op tijd! Overigens is Sport Vereent bezig aan een ware inhaalrace 
de laatste weken. Ze denken nog steeds dat er een lagere klasse bestaat en dat ze 
kunnen degraderen? Ach, hoe hard is de werkelijkheid als je weet dat we al jaren in 
de aller aller alleronderste kelder van het plattelandse recreatievoetbal spelen.  
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige Rohel 9 
 
Lief dagboek, 
 
Zondag 1 mei 2005, de Dag van de Arbeid, dit moest wel de dag van de noeste 
arbeiders van het zesde worden. Zij hadden hun frezen, draaibanken en gieterijen 
achtergelaten om de trots van het Heerenveense proletariaat in de weilanden van 
Skoaterwald te vertegenwoordigen.  
 
Ondanks het miezigere weer, de vorst die nog in de grond zat en het vroege tijdstip 
van spelen (830 uur) was de hele selectie fit en ambitieus. Om 730 uur waren de 18 
spelers aanwezig in de altijd gezellige kantine. Alleen Wim H was niet aanwezig, 
als BN-er had hij verplichtingen bij de festiviteiten bij het zilveren ambtsjubileum 
van ons staatshoofd in de residentie. Van de wel aanwezigen waren enkele van uw 
helden nog stijfjes in de benen van de Alice Cooper-test van vrijdagavond. Ook 
hadden enkelen nog pijntjes van de ingelaste oefenwedstrijd van woensdag. 
 
Iedereen was echter ambitieus en gedreven om te spelen. Om kwart voor acht zit 
een ieder met knikkende knieën, witte pis van de zenuwen en het zwaard van 
Damocles boven de hoofden af te wachten, wie het veld in mochten. Vooralsnog 
was alleen de kieper zeker van zijn plaats, daar had natuurlijke selectie eerder in 
het seizoen al voor gezorgd… Coach Herman keek spiedend het kleedlokaal rond 
om zijn basis-elf samen te stellen.   
 
Vorige week na het gelijke spel in de zwaar beladen derby tegen Haskerdijken was 
bovengenoemde coach flink uitgevallen: “als jullie denken met dit resultaat weg te 
komen, dan zijn jullie bij mij aan het verkeerde adres…”. Zelfs het namens de hele 
groep aangeboden AA-tje na afloop bood geen soelaas: “straftraining, avondklok 
en sluiting van het plaatselijk stoffig café-tje waren de consequenties van de 
wanprestatie.  
 
Herman keek nogmaals rond en sprak toen de krachtige woorden, “Tjeerd op de 
gool, Max op twee, Jappie centraal, Meint ook daar ergens, Wander op 5, Edwin 
rechtshalf, de Sic in het midden, Richard links, Daan daarvoor, Rick spits en 
Robert aan de andere kant. De rest kophouden, in de rust zien we verder”. Stil en 
met respect werd het oordeel geaccepteerd. “Nu allemaal inlopen” was het vervolg. 
 
Na het spelen van de “Internationale” dat het Friesche volkslied voor één keer had 
vervangen, kon de partij beginnen. Vandaag waren de gasten afkomstig uit het 
immer pittoreske en landelijk gelegen Rohel afkomstig. De grootste club (met 14 
elftallen) uit de randgemeente zou wel weer wat talent op de been kunnen brengen. 
Het begin was goed, met strak positiespel en lekker kaatsen werd de tegenstander 
onder druk gezet, hetgeen resulteerde in een vroege voorsprong. Na een aanval 
over vele schijven werd deze koelbloedig afgerond door een anoniempje. Ondanks 
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enkele discutabele momenten haalde niemand zich in het hoofd om tegen de 
soeverein leidende scheids Jaap S commentaar te leveren. Een eigen doelpuntje en 
mazzelgoaltje verder werd met de twee-een voorsprong comfortabel de rust 
ingegaan. 
Ondanks de voorsprong was de kootsj nog niet tevreden. De 7 overige spelers 
kregen een kans, Eddy en Jan achterin, Benny hangend in het midden, Henk ook 
hangend maar dan wat meer naar links. De gerevalideerde Adrie met de meneer 
van Houtje en Dirk als aanvalstrio. Deze matadoren waren gebrand om een betere 
tweede helft op de mat te leggen. 
 
Het wederom in groten getale aanwezige publiek was verguld bij het aanschouwen 
van de sterke bezetting. De mannelijke helft aldaar keek met de nodige jaloezie 
naar de afgetrainde lichamen, menig vrouwenhart ging sneller kloppen bij de 
aanblik van de sportbroekjes. Ook bij heren in het veld klopte het een en ander bij 
het verschijnen van de voorzitster langs de lijn. De spreekwoordelijke neuzen (of 
waren het kopjes…) stonden allemaal weer dezelfde kant uit. Natuurlijk was ook 
de reporter van de plaatselijke Courant aanwezig om de Sneon & Snein rubriek te 
vullen met de prestaties. Het enthousiaste maar kritisch opbouwende publiek 
diende de wonderschone acties van het sterrenteam menigmaal van repliek.   
Net als vaker was de tweede helft duidelijker beter dan het gedeelte voor de thee 
omdat de conditie om de hoek komt kijken. Door hun verrichte trainingsarbeid 
speelden de diesels van het zesde de selectie uit Rohel van de mat. Na een zestal 
doelpunten van de tweede helft basis-elf werd het eindsignaal van de nog steeds 
soeverein leidende Jaap met frisse tegenzin ontvangen.    
 
Onder de erehaag van het publiek liepen de gevierde spelers richting kleedruimte. 
Herman had het schoolbord al klaarstaan voor de nabespreking. Na enkele 
aanwijzingen en adviezen kon het tenue worden overhandigd aan de wasvrouw. Na 
de groepshug in het douche-lokaal mochten we nog even naar de kantine. Het 
eerste dames-elftal van de naastliggende “Hockey-club Bend & Push” kwam gelijk 
binnen. Na het over en weer aanbieden van enkele sportdrankjes werd er hier en 
daar zelfs een praatje aangeknoopt en naar de rondingen van bovengenoemde 
dames gekeken. Er werd zelfs voorgesteld om op een nader te bepalen locatie 
andere sportieve activiteiten voort te zetten.    
 
Daarna allemaal snel weer naar huis om moeders de vrouw te verblijden en de 
immer terugkerende zondagse visite te ontvangen. Het bleef nog lang rustig in het 
plaatselijk stoffige etablissement dat door de overwinning gelukkig weer open 
mocht.  
 
Ach, lief dagboek, dromen is mooi, maar de realiteit is soms nog veel mooier… 
 
Ommes ad interim 
De meneer van… 
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige Kraggenburg 3 (8-5-2005) 
  
Voortgestuwd door onze grote successen was er nu zelfs een ietwat te grote 
medeburger uit de wereldstad Achlum gekomen 
om het volgende verslag te schrijven. 
  
Zondag 8 mei had ik voor het eerst in mijn nog jonge leven het genoegen om een 
wedstrijd van het roemruchte 6e te mogen aanschouwen.Het betrof een 
thuiswedstrijd tegen het in de onderste regionen vertoevende Kraggenburg 3 
Wat mij als eerste opviel toen ik de de spelers van het 6e in volle uitrusting 
aanschouwde was dat het schoeisel up-to-date was. 
Werkelijk waar,de voetbalschoenen waren uitgevoerd in de mooiste kleuren en bij 
velen waren zelfs de veters volledig weggewerkt! 
Boven de enkels kon het de uitdrukking up-to-date wat minder goed verdragen. 
  
Een zekere(?)Herman stond te vlaggen en soms ook niet. 
De coach,althans dat was de persoon die bij de dug out stond,had drie gebroken 
ribben en waarschijnlijk ook een hersenschudding,want hoe het allemaal gekomen 
was wist hij niet precies. 
1 bolhoofdige speler van het 6e lanceerde de zeker niet ongevaarlijke spits van van 
Kraggenburg en dat betekende dat er direct 
al tegen een achterstand werd aangekeken. 
  
Het was frappant om te zien hoe sommige spelers  hun loop acties daar plaatsten 
waar de bal vlak van te voren nog was. 
Na zo'n 20 minuten leken de meeste spelers toch warm te zijn gedraaid. 
misschien is het aan te raden om vlak voor de wedstrijd een warming-up van zo'n 
20 minuten te houden!?! 
Maar goed het spel verbeterde en de driehoekjes en vierkantjes werden 
langzamerhand steeds zichtbaarder. 
Dit leidde tot enthousiasme bij de spelers vrouwen,gelukkig niet van die:"schat 
waar ligt de creditcard"-types. 
  
Bennie passte op de spits,maar de bal werd door een verdediger onderschept,wat 
Bennie kwaad maakte:"douw must der wel wat voordoen,die bal komt niet fansels 
bij dy!"Ja,het precies in de voeten aanspelen was inderdaad wat minder. 
Uiteindelijk werd het 1-1 door Daan,de veel scharende spits.De fameuze schaar is 
een effectieve schijnbeweging,alleen geen wapen 
tegen de verdedigers van Kraggenburg want die reageerden pas na drie scharen op 
de eerste(!) en dan zaten ze meestal goed. 
  
Na de pauze zouden de mannen van het 6e de wedstrijd naar hun hand moeten 
zetten,want het wind na-deel van de eerste helft 
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werd nu een voordeel en dus moest de royaal uitgevallen keeper van de 
tegenstander goed onder vuur worden genomen. 
Er onstonden inderdaad vele kansen maar het net bolde nog niet,dus werd Tom 
van't Houtsje in de strijd gegooid. 
Na een indrukwekkende warming-up en na nog even in het zonnetje te hebben 
gezeten werd hij onder luid gejuich ingebracht. 
  
Het totaalbeeld van de ploeg was zeker niet onverdienstelijk,maar het scorend 
vermogen liet nogal wat te wensen over. 
Het werd zelfs destracieus toen Meint,de Laseroms-achtige verdediger en het slot 
op de deur,zijn wederhelft in het vizier kreeg. 
Plotseling vlogen de doelpunten de toeschouwers om de oren!Verliezen met 4-1 
van de stijf onderaanstaande Kraggenburgers, die een doelsaldo hadden van 36 
voor en 93 tegen! 
  
Daarom lijkt mij het beter om dit verslag hier ook maar te laten eindigen. 
  
Was getekend, BROBBEL 
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Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastige Langezwaag 2, of 3. 22-5-2005 
 
Hoewel alle belangrijke prijzen al verdeeld zijn is de laatste speelronde van het 
seizoen altijd weer een zenuwachtige gebeurtenis. Ook voor uw favoriete 
recreatievoetballers van Heerenveen 6. Want er staan zoals gewoonlijk weer een 
aantal interessante bekendmakingen op de spelers te wachten, waaronder die van 
de speler van het jaar. Het transfernieuws komt later in dit verslag aan bod. 
Allereerst een aantal interessante kengetallen. 
 
Rick is natuurlijk topscorer geworden. Met hoeveel doelpunten is niet geheel 
duidelijk, wel leeft er over het algemeen het idee dat hij er het meeste gemaakt 
heeft. Meest constante speler was Dick Bruin. Het is Dick gelukt om op alle 
onderdelen (o.m. speelminuten) een nul te scoren. Dat hij zelf niet weet dat hij nog 
steeds op de spelerslijst staat heeft ongetwijfeld hiermee te maken gehad. Verder is 
opvallend dat dit het seizoen is geweest waarbij coach Herman het meeste aantal 
spelers ooit heeft gebruikt, Marco van Basten was er niets bij. Er gaan dan ook 
geruchten over belangenverstrengeling tussen de coach-functie van Herman en zijn 
activiteiten als spelersmakelaar. Speler met de meeste schaarbewegingen is Daan 
geworden. Tevens is Daan de speler met het langste haar, wat op zich een hele 
vreemde combinatie van wapenfeiten is.  
 
Tjeerd is keeper van het jaar geworden. Had hij concurrenten dan? Je zou ze bijna 
vergeten... Gert ‘de lamp hangt nog niet’ en Ommes himself hebben ook nog 
enkele speelminuten tussen de palen mogen doorbrengen. Waarbij met name de 
voorzet van Aengwirdum die Tom uitstekend in eigen doel stompte nog scherp op 
het netvlies staat. De eretitel ‘Speler van het Jaar’ is door gebrek aan belangstelling 
komen te vervallen. Deze wisselbeker (die van Uithoorn) wordt daarom komend 
jaar opgeslagen in het keurig opgeruimde magazijn van onze sponsor. 
 
Genoeg statistieken. Over naar de wedstijd van zondag 22 mei 2005. De opkomst 
had weinig verrassends. Langezwaag het 14 man, wij 9. Met twee man minder in 
het veld was het psychisch voordeel duidelijk voor Heerenveen, alsof we met twee 
rode kaarten waren begonnen. Met minder spelers maak je ook minder fouten. Of 
op z’n Cruijffiaans, “de ploeg die het minste vouten maak, wint meestal de 
wedstreit”. De perfecte mix van jeugdig elan en gelouterde souplesse gaf de heren 
uit het mondaine Heerenveen de inspiratie om op chirurgische  wijze de zwakke 
plekken van Langezwaag bloot te leggen. Catanaccio was het toverwoord, met 
Meint Baresi als de regiseur van de verdediging resulteerde de demonstratie 
‘effectief counteren’ al snel tot een 0-1 voorsprong. Goede uitval van de tandem 
Henk-Rick-Sicco (trandem). Rick gaf voor, Sicco scoort met hoofd. Het ging zelfs 
zo goed dat het 9tal duidelijk domineerde en vele malen gevaarlijker was. Henk 
schoot nog op de paal.  
 
Om de uitgekiende spelwijze verder op te waarderen werden tijdens de pauze nog 



 24

enkele ingewikkelde voetbaltermen gebruikt. Denk aan begrippen als inzakken, 
schakelen, zones en penetreren. Gelukkig bracht de slappe thee de gemoederen 
weer enigszins tot rust. Zowaar was er versterking gearriveerd in de persoon van 
Eddie Kempers, inclusief zwevend kraakbeen en persoonlijke haptonoom. Zoals 
vooraf afgesproken verliet Henk het veld halverwege de tweede helft (bij 1-1) voor 
een zakelijk afspraak in het A.L. Stadion. De scheidsrechter hierbij in diepe 
verbijstering achterlatend met de mededeling, “ik ga ervandoor hoor”. Alsof het de 
normaalste zaak van de wereld was om bij ‘een man minder situatie’ je 
teamgenoten te verlaten zeiden we allemaal “Hooi Henk”. Een terechte  
publiekswissel tijdens zijn afscheidswedstrijd. We waren weer met 9 man. Verder 
schoot Sicco nog op de lat en miste Rick (gedekt door 4 verdedigers) 8 
zelfgecreerde kansen. Ondanks het onterechte 2-1 verlies was Heerenveen 6 de 
absolute morele winnaar. De teleurstelling rond het verlies was snel vergeten toen 
de tegenstander tracteerde op een vol krat bier. Reken uit, 24:9. Weer diende zich 
een voordeel aan van het voetballen met te weinig spelers. 
 
Toen het krat bier leeg was zijn we netjes in colonne teruggereden. Wander keurig 
opgevouwen in de foeteshouding op de achterbank van de ruime Mercedes Coupe 
van Edwin tussen 6 trainingsballen en vier spelerstassen. Edwin die dit jaar 
overigens met drie goals z’n persoonlijke record ruim verbeterd heeft.  
 
Man van de wedstrijd was (weer) Max. Max heeft het in de eerste helft gepresteerd 
om tijdens het vlaggen het gehele ledenbestand van VV Heerenveen af te bellen 
om extra spelers te vinden. Tot aan de C junioren toe. Gelijktijdig vlagde hij 
foutloos voor buitenspel en uitballen, met de telefoon aan zijn oor. RESPECT!!!! 
Trots zijn we ook op Jan Werkman. Ten overstaan van zijn eigen gezin en al zijn 
dorpsgenoten is het hem weer gelukt om zonder rood of geel de 90 minuten vol te 
maken. 
 
Het mag duidelijk zijn dat we dit seizoen afsluiten met enkele vacatures. De 
geruchten over de terugkeer van enkele spelers is hoopvol. De geruchten over hun 
lichaamsgewicht en part-time inzetbaarheid is dan weer minder hoopvol. Op de 
terugkeer van Wim Haanstra hoeven we niet meer te rekenen nu ook hij naar Talpa 
is gegaan. Daarom een oproep aan alle fans van ‘6’ om voor de diverse vacatures 
geschikte kandidaten aan te melden bij de Bar van onze hoofdsponsor voor een 
eerste selectieprocedure.  
 

Functie-eisen: iedere zondag beschikbaar (sept tm mei) van +/- 9.30 á 11.30 tot +/- 
20.00 uur, verkering met een van de meiden van Bend&Push, affiniteit met voetbal 
en favoriete boek: ‘de ontvoering van Freddie Heineken’. 

(acquisitie niet gewenst, een assessment kan een onderdeel uitmaken van de 
procedure). 
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Uw medewerking wordt gewaardeerd. Rest mij nog de dame te bedanken die 
iedere week onze shirts (en alle andere verdwaalde kledingstukken in die tas) heeft 
gewassen en opgevouwen. 
 
 
 
‘tMântjse 
 
 


