Heerenveen 6
het altijd lastige seizoen

2005/2006

OMMES

Voorwoord
Het was een ander begin van de competitie dan wat we ons hadden voorgesteld.
Op woensdag 24 augustus overleed geheel onverwacht onze trouwste supporter en
schoonvader van onze teamgenoot Daan, Koen Oenema. Zowel uit als thuis, weer
en wind, was deze markante persoonlijkheid aanwezig langs de lijn, om zijn 6e van
het nodige commentaar te voorzien!
In gedachten weten we al wat je zou zeggen als we weer de mooiste kansen om
zeep helpen en vallen zonder dat er een tegenstander in de buurt is..........
Koen jonge...... we missen je,het is een stuk stiller langs de lijn.
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige drachten
Dan de wedstrijd. De nieuwe competitie begon als vanouds, geen mens die er wat
van begreep. Moesten we nu om 1 uur voetballen , of net zo als vroeger om 12
uur?
En Jan Werkman!? Die belde 2 weken geleden al op dat hij die zondag niet kon
voetballen terwijl de competitie pas een week later begon! Na 28 telefoontjes
kwamen we er zondag morgen via Daan achter dat we toch om 1 uur moesten
voetballen,want hij had de tegenstander in Boornbergum gebeld om te vragen hoe
laat zij van plan waren te spelen. Hoe hij dat voor elkaar kreeg snap ik nog steeds
niet want onze tegenstander kwam uit Drachten...
Maar gelukkig had onze almachtige leider Herman alles nog op een rijtje en wist
zaterdag al dat we 8 afmeldingen hadden.
Robert en Bennie moesten dubbelen(of dobbelen?) bij de tennisclub, Adrie is zijn
gips kwijt, maar werkt nog aan zijn vorm terwijl hij aardig in de buurt komt van de
vorm van Tom en Robert! Haanti wacht tot er betere tegenstanders komen met wat
tsjikkies er om heen,
Henk was weer op krenten jacht,Jan W had een zakenlunch in de skybox van
Gersloot, etc.
Dus good old Max gevraagd oftie nog wat familie leden had om de selectie wat uit
te breiden en dat lukte.
Maar tot onze grote schrik zagen voor aanvang van de match Sjakie van vroeger
met z.n tassie (vrij licht) de box binnen strompelen,gevolgd door,ja hou je hart
vast, Rick van Zoelen! Smachtend naar adem hoopten uw helden dat ze nu alles
gehad hadden ,maar nee,er was een wonder gebeurd! Rechtstreeks uit Lourdes
kwam Han Pizza binnen lopen met al z'n beenderen
weer aan elkaar gelijmd,klaar om mee te doen!
Onze coach was toen al nergens meer te bekennen en moesten we die 6 wissels zelf
maar regelen. Eddy wilde er na 30 min. al uit want hij moest naar het circus en ik
denk dat ze hem daar gehouden hebben,maar dan wel voor beginners. Scheids Jaap
had nauwelijks afgefloten of we konden alweer op nieuw beginnen door een
doelpuntje van die anderen. Meint was nog niet helemaal wakker terwijl hij
vanmorgen 15 min. eerder was opgestaan om de trap af te komen.
De terugkeer van Sjakie duurde 10 min. en moest wisselen vanwege een ernstige
schram(lichtrood) van anderhalve centimeter, in de buurt van een teen. De
terugkeer van van Zoelen was wel een succes! In plaats van een muurtje bij een
vrije trap leggen we nu Rick op 9.15 neer. Ons eerste doelpunt werd gescoord door
Daan en die was voor jou Koen!!!
Voor de rest was het zo'n typische 8-4 wedstrijd die je liever vergeet.
Man van de wedstrijd was Edwin van Carmen omdat hij na afloop alle klanten van
een plaatselijk stoffig cafeetje z'n scheentje liet zien omdat daar een heel klein
nopje van een tegenstander in stond!
OMMES
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25 September 2005
L.A.C. Frisia 1883 5 – Heerenveen
Onder Co Adriaanse was het taboe, bij Louis van Gaal ’mag’ er over gesproken
worden maar bij Heerenveen 6 zijn de uitnodigingen de deur al uit!
Want met nog slechts 18 wedstrijden te gaan is uw favoriete voetbalteam de
onbetwiste koploper in deze loodzware competitie 2005/2006. Tijdens de live
uitzending van de loting, afgelopen zomer in Lausanne, zagen we met angst en
beven ploegen als DTD 3, SCS 2 en Houtigehage 3 bij ons ingdeeld worden.
Gelukkig zat dit jaar de angstgegner Rohel 7 in dezelfde koker waardoor we
automatisch deze plaaggeest zouden ontlopen. Maar al met al kwam Herman met
slecht nieuws terug uit de mondaine Zwitserse badplaats.
Des te groter is de prestatie dat na 2 volledige speelrondes Heerenveen 6 nog
steeds ongeslagen aan kop gaat. Het seizoen kan nu al niet meer stuk, ook al zullen
we in mei 2006 niet verder zijn gekomen dan de huidige 6 punten. Deze
tussenstand pakt niemand ons meer af. Vandaar het vooruitzicht op een virtueel
kampioensfeest. Max, bestel die rijsttafel alvast maar.
Logische vraag van onze altijd kritische vaste lezers is waarin nu het geheim van
deze succesmachine zit. Kan het zijn dat de terugkeer van Sjaak ‘the come back
kid’ Kuiper de verhoudingen op scherp heeft gezet? Of is het het sierlijke optreden
geweest in de openingswedstrijd van Rick ‘kijk uit voor die zijlijn’ van Zoelen?
Waarom piekt Sikora wel bij NAC en niet bij Heerenveen?
Beste mensen het is het gevoel! Het gevoel is weer terug in het team. Zelfs de
aanwijzingen van Daan worden soms begrepen en we hebben tot nu toe bij beide
wedstrijd meer dan 11 opkomsten kunnen noteren. Duitsland 2006 komt dichterbij
en van Basten heeft nog niet alle plaatsen bezet!
De wedstrijd van zondag 25 september 2005 was dan ook de absolute
publiekstrekker op het affiche van ‘Sportpark De Magere Weide’ in Leeuwarden.
Tegenstander L.A.C. Frisia 1883 kan bogen op een rijke historie maar tegen dit
tactisch vernuft was geen enkele club opgewassen.
Om het beladen duel ook nog van enige wedstrijdspanning te voorzien hebben we
de eerste helft op 0 – 0 gehouden. Hoop laten omslaan in vertwijfeling geeft
natuurlijk een groter genoegen, het blijven per slot van rekening wel Leeuwarders.
Tijdens de rust zijn de volgende wissels toegepast; Han Pizza voor Sjaak the come
back kid en Jappie van Damme voor Edwin van Carmen, Bibie en Denise. Onder
welk gebekvecht deze wissels tot stand zijn gekomen is onbekend, omdat de
schrijver dezes stukjens compleet KO op het veld is blijven liggen in de rust als
gevolg van hardnekkinge problemen met het uithoudingsvermogen. Over de
tweede (en tevens laatste) helft zijn de volgende feiten te melden:
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16e minuut 0 – 1 door Rick Klunder, iets met een vrije trap*
22e minuut 0 – 2 door Han Pizza, iets met wel of geen 10 meter buitenspel*
31e minuut 1 – 2 door iemand van hun, iets met een overtreding van Wander en een
muur die niet goed stond*
35e minuut 1 – 3 door Sabas (goede aanwinst, vastleggen tot 2009), iets met een
lange trap van Tjeerd*
Verder noemenswaardig is de 5 minuten straftijd (geheel volgens de modernste
hockeyregels) die Meint kreeg in verband met herhaaldelijk commentaar op de
leiding. Het is anders zo’n lieve jongen. Het feit dat Cambuur in ditzelfde weekend
met 1 – 0 verloor van Zwolle bewijst dat God bestaat.
Tijdens de nabespreking werd alweer vooruit gedacht aan de volgende wedstrijd
tegen de directe kampioensconcurrent Joure 6. Joure staat namenlijk tweede, en dat
is wel heel dicht in de buurt van onze eerste plek. Gelukkig is in toenemende mate
de professionalisering merkbaar binnen uw favoriete team. Zo is de linksback
positie dubbel bezet, zijn er twee spitsen die iets met pizzas hebben en speelt Eddie
zelfs twee helften achter elkaar. Ook ziet het er naar uit dat Sicco op z’n 34e nog
een poging gaat doen om zich aan het gemiddelde nivo van ‘6’ op te trekken door 6
keer per week te gaan trainen.
Niets wordt aan het toeval overgelaten. Daarom rekenen we dit jaar ook op extra
hulp van Jaap S. ten aanzien van vrije trappen, penaltys en rode kaarten. Dan
kunnen we een heel eind komen.

‘tMântsje
* Met dank aan Willem Oenema (heit fân Tjeerd) voor het bijhouden van deze
details.
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige Joure 6 2-10-2005
Een grote schare fans was reeds uren voor aanvang van de topper tegen Joure op
het sportpark Skoatterwald aanwezig om de ongeslagen koploper te steunen. Hun
gezang was tot in Luinjebert te horen. En als je boven aan staat gebeuren er rare
dingen, zo was Meint ruimschoots op tijd aanwezig, had Jaap een nieuw fluitje
gewonnen bij de bingo in Anna Schotanis, denkt A3 er aan om weer in training te
gaan en stond Van Zoelen vanwege de te hoge druk langs de kant.
Ook de schoon ouders van Max staan op scherp want mocht het tot een
kampioensfeest komen (en het ziet er wel naar uit) dan zal schoonmoeder een grote
deegroller meenemen om ongewenst getoonde vleeswaartjes een flinke mep
richting sauna te geven!
Maar voor het feest is moeten we nog even aan de slag. Natuurlijk weer zonder een
aantal vaste krachten met ernstige blessures, Robert is nog aan het kuitschieten,
Rick te veel spanning ergens, Richard heeft zich vertild aan het vele zwarte geld,
Eddy????????leeft ie nog? Dirk had voor het eerst in z'n leven een afspraakje en
Henk was nog steeds in het buitenland aan het scouten, hij belde over een snelle
spits Koerd die ergens bij PKK voetbalt en voor knalprijs te halen is!
Toen we na het zetten van vele handtekeningen de box bereikt hadden bleken we
zowaar over 2 wissels te beschikken.
Ja onze coach Herman had er werk van gemaakt en dat ondanks zijn
verjaardagsfeest van afgelopen donderdag waar hij 18 man + kieper vergeten was
uit te nodigen, maar dat zal volgend jaar wel anders zijn natuurlijk!
Onze tegenstander zag er even anders uit dan we van een 6e team gedacht hadden.
Geen 30 of 40 plussers,geen bierbuiken, geen stramme knieën en ze deden een
echte warming up! Ja zo te zien moest de helft van het team na Sesamstraat op bed
en mocht de rest tot half negen opblijven.
Maar ons ongetrainde en veel te zware team ging leunend op een sterke onderlinge
band, gevormd door Herman, de strijd aan.
Het zal u niet verbazen dat Meint halverwege de eerste helft bijna niet meer kon
lopen omdat al zijn bloed nodig was voor zijn stembanden om na iedere actie de
desbetreffende persoon het (on)nodige commentaar te geven. Maar gelukkig is
Meint de afgelopen 40 jaar al foutloos dus dat scheelt!
Het werd zowaar 1-0 voor ons door een listig steekballetje van onze nieuwe
aanwinst Shabaz op Tom, die met moeiteloos zijn 30 kilo lichtere verdediger er uit
liep en met 2 buiklengtes voorsprong mocht scoren.
Voor de rust werd het 1-1 door een fout van Meint. Door nog 2 fouten van Meint
stonden we in het begin van de 2e helft met 3-1 achter. Gelukkig kwam good old
Daan ons redden met 2 doelpunten en werd het uiteindelijk 3-3 en daar was Joure
niet blij mee.
Misschien ipv 3 keer in de week 4 keer gaan trainen of nog vroeger op bed?
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De Kirby van de week is voor Han omdat hij sneller was dan de bal en man van de
wedstrijd is Shabaz die de hele wedstrijd overal aanspeelbaar was en daarna ook
nog Pizza's kon bakken!
En een eervolle vermelding voor doeljongen en nu doelman Tjeerd die weer prima
stond te kiepen en ons op een kratje bier trakteerde ivm met z'n 17e verjaardag.
Ook is hij nuttig voor de gemiddelde leeftijd van ons team.
OMMES
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Aengwirdum 3 – Heerenveen 6
Zondag 9 oktober 2005
Het was al vroeg druk in Doarpshûs ‘by de fjilden’ in Luinjeberd (of is het
Tjalleberd). Dit ondanks de concurrentie van een ander publiekstrekkend
evenement in het naburige dorp. Daar in de Knipe werd de jaarlijkse autocross
georganiseerd met aansluitend een optreden van de Band Zonder Banaan.
De grote namen van Heerenveen 6 kunnen deze concurrentie wel aan. Nadat
Herman de spelersbus geparkeerd had was er nog tijd voor een bakje koffie in de
volledig gerestylde kantine van Aengwirdum. Kosten noch moeite zijn gespaard
om in lijn met de modernste design trends de kantine een volledige retro eightys
look te geven. In de ontspannen sfeer van dit gedurfde interieurconcept werden de
koppen geteld en afmeldingen doorgenomen. Wederom was het gelukt om meer
dan elf spelers te mobiliseren voor de jaarlijks terugkerende derby. Hoe vaak we
ook degraderen of promoveren, altijd zullen we ingedeeld zijn in een competitie
met één van de seniorenteams van VV Aengwirdum erin. Waarmee dan ook bij
herhaling de regionale verhoudingen getest worden. Want, voetbal is emotie!
Vooral op een douwige zondagochtend om 10.00 uur.
Over afmeldingen gesproken. Het tot nu toe gehanteerde afmeld systeem ligt
enigszins onder vuur. ‘Geen bericht’ betekent dat je je niet afmeld en dus komt!
Hoewel we dit systeem al vier jaar de kans van slagen gunnen moet er nu toch aan
gesleuteld worden. Dat goed gedrag beloond wordt met een basisplaats is logisch
(hoewel niet door iedereen gewenst). Het bestraffen van het foute gedrag zal in het
nieuwe systeem meer nadruk krijgen. Als professioneel docent zal Jappie van
Damme een werkgroep formeren teneinde een meer opvoedkundig karakter te
geven aan het boetebeleid. Naast een achtergebleven inflatiecorrectie op de
boetebedragen zullen ook andere verhogingen niet uitgesloten worden. Later meer
hierover tijdens onze driemaandelijkse bingo instuif van oktober.
We beginnen achterin; Tjeerd op goal, dan van links naar rechts Wander, Jappie,
Meint en Max. Degelijke jongens, altijd goed voor 3 á 4 tegengoals. Middenveld;
Dirk, Sicco en Edwin. Solide trio willen teveel, doen te weinig. Aanval; Sharwin
(neefje Max), Sahbaz en Rick. Zolang we winnen mogen ze blijven. Bank; Han.
Supporters; Robert, Storm, Edwin van V., Eddie K. en A3 (combi regeling).
Omdat wij zo tegen het einde van de wedstrijd nog steeds voor stonden duurde de
tweede helft 55 minuten. Kostbare kantinetijd ging dus verloren. Gelukkig biedt
onze hoofdsponsor nog altijd uitgebreid de gelegenheid om later op de dag dit
soort verliezen in te halen. Onze dank daarvoor! De eindstand 3 – 5 stond hoog
genoteerd bij de locale bookmakers, daarom was er niet overdreven veel ophef
over dit resultaat. De rode kaart was deze keer voor Rick (twee maal geel binnen 8
seconden). Sahbaz zit inmiddels op 14 assists en nul goals, Dirk heeft meteen in
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één wedstrijd 5 wisselbeurten benut en Max zijn tegenstanders zijn inmiddels zo
jong dat ze de hele wedstrijd u en meneer tegen hem zeggen. Nog iemand op
leeftijd die helaas ontbrak was Sjaak Kuiper. Daags voor de wedstrijd vierde hij
zijn verjaardag. Jappie’s werkgroep zal deze week nog contact met hem opnemen.
De doelpuntenmakers zijn me even ontschoten. Geinteresseerden hierin kunnen
contact opnemen met de vader van Denise en Bibi, hij schijnt er meer van te weten.

Iemand die bij aanvang al direct winst te
pakken had, maar niet gescoord heeft is
Wander. Hij heeft namelijk de toss gewonnen!
Maar kan iemand hem dan a.u.b. ook even
uitleggen waaruit je dan precies kan kiezen!

En zo ging weer een mooie nazomer ochtend al
vloekend, tierend en scheldend voorbij. Het
jaargetijde van de 2 maal 3 kwartier tegenwind met ijsregen en modder komt er
weer aan. Gelukkig duurt dat maar tot april.

‘tMântjse
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Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastige Wargea 3 30-oktober 2005
Nadat de bestemming Wergea of Wargae was ingevoerd in de routeplanner zagen
we dat deze uitwedstrijd ons bracht naar de West Siberische steppenvlakte ter
hoogte van Kamtsjatska. Als ervaren Risk spelers wisten we direct dat dit niet kon
kloppen. Na enig gepuzzel met de klinkers en medeklinkers ontvouwde zich een
route via Wirdum en Swichum richting Werga. Niet ver van de onder een 8
miljoen Euro zware schuldenlast gebukt gaande ‘voetbalstad’ Leeuwarden, en
duidelijk ver buiten de invloedssferen van de oud KGBer Vladimir Poetin.
Over invloed gesproken. Een belangrijk deel van de ontembare leeuwen van uw
Heerenveen 6 was nog duidelijk onder invloed van de genutigde hapjes en met
name drankjes van Meints party. In zijn volledig tot sexboerderij omgetoverde
klushuis werd op zaterdagavond de inname capaciteit getest van uw favoriete
voetbalteam. De leeftijden zijn inmiddels wel zo ver gevorderd dat de echte test
vaak de volgende ochtend komt. Gelukkig speelden we ‘s middags om 14.00 uur
en hadden een uur extra door het terugdraaien van de zomertijd.
De Wargesters waren inmiddels ook op de hoogte van de geduchte reputatie van
dit Heerenveense sterrenelftal. Geen middel bleef dan ook onbenut om de
concentratie van de bezoekers te verstoren. Zo was er op het toilet van de
gastenkleedkamer geen toiletpapier opgehangen, waren de kledinghaakjes verstopt
achter een plank en was het afvoerputje in de vloer onklaar gemaakt. Hevig
ontdaan over deze feiten betraden de pompeblêden het veld waar onze tegenstander
al sinds 09.00 uur ‘s ochtends met de warming up bezig was.
Dankzij een viertal gastspelers konden er drie wissels aangewezen worden, Han,
Wim en Wander. Onze dank gaat uit naar de gasten Rick van Z., Bernard H., Wim
H. en een voetbalvriend van Tjeerd waarvan we de naam even kwijt zijn. De
voetbalschoenen van Bernard hebben twee jaar kunnen rijpen in de kast maar
konden nu dan tocht echt uit het vet gehaald worden. Probleemloos heeft hij zich
kunnen aanpassen aan het nivo, gefeliciteerd! We hopen hem op amateurbasis als
vaste gastspeler te kunnen inschakelen met uitzicht op een vast contract. Gezien
vanuit de duck out speelde Heerenveen de eerste helft van links naar rechts.
Genietend van het middagzonnetje kabbelde de wedstrijd naar zo’n 4 – 1 ruststand
voor de groen-witten uit Warga. Met toegewijde vlijt verweerde de wat haperende
voetbalmachine zich tegen de onverzettelijk ogende knapen van dit Friese
plattelandsdorp. Met The Sic (Sicco) als laatste man en de nog veel snellere Jappie
van Damme als mandekker werd erger voorkomen, of juist in de hand gewerkt.
Daarvoor hebben we onze aandacht wat te weinig bij het spel zelf gehad.
De analyse van Wim Haanstra tijdens de rust was messcherp,.... er stond slechts
één lekker wijf langs de kant, maar dan wel met een geil rokje aan. Deze
constatering leverde Wim meteen de verdiende invalbeurt op. Max schoof
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logischerwijs door naar de mandekkerspositie van Jappie, die zich werkelijk
helemaal had leeggespeeld en weer aan de Marlborotjes kon. Wander kwam voor
Dirk en Han voor Henk. Slecht nieuws dus voor meneer van Zoelen. Hij moest nóg
een helft buffelen langs de lijn; leuren, sleuren, spurten en gaten trekken. Al z’n
sterke kwaliteiten kon hij gaan toepassen.
Zo in de loop van de tweede helft kregen we een penalty mee. En dat terwijl Jaap
niet eens floot! Han werd door een verdediger binnen de 16 in de Heimlich greep
genomen. Terechte pennel. Daan mikte het leer vanaf elf meter loepzuiver op de
paal. Dat is dus weer twee Euro extra voor de boetepot. Daan zat met z’n hoofd
nog steeds in de wolken van het hele punt dat Ajax eerder in het weekend haalde
tegen SC Heerenveen. Niet veel later verliet Sahbaz, voor de veiligheid van z’n
tegenstander, vrijwillig het veld. Onze enige doelpuntenmaker werd even
snoeihard nagetrapt, wat de scheidrechter overigens als enige ontging.
Tja, .. Zo pikte Han Pizza nog z’n goaltje mee. Waren Max en Wim met ijzersterke
kleefkracht op ervaring aan het verdedigen en stond Dirk plotseling weer in de
spits. Vanaf de zijlijn kon Henk aan zoon Tom haarfijn uitleg geven over het
bovennatuurlijke positiespel en doorschuifsysteem van dit ooit zo machtige
Heerenveen 6. Daar zullen ze bij F3 zeker hun voordeel mee doen. Toen het 6 – 2
stond mochten we er mee ophouden en zijn we met z’n allen lekker gaan douchen.
De druk van de koppositie hebben we door deze verlieswedstrijd verraderlijk slim
bij de tegenstander neergelegd. We zitten dus nog steeds op kampioenskoers, of in
ieder geval bij de eerste drie. Wat ook al heel erg goed is.
Volgende week moet Heerenveen 6 uit tegen Rood Geel. Rood Geel staat stijf
onderaan, ik stel voor dat we ons de hele week gaan focussen op het onderschatten
van deze ploeg zodat we ook die zondag weer een aantrekkelijke wedstrijd op de
mat kunnen leggen.

‘tMântsje
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Heerenveen6 uit tegen het altijd lastige Rood met Geel 3
2005

6 november

Tsja naar Leeuwarden…..Op vrijwillige basis doe je het niet,maar de K.N.V.B.
dwong
ons door middel van een geheel nieuwe competitie indeling, hier voor de 2e keer
binnen 6 weken te verschijnen. Het leven is soms hard en meedogenloos. Er zijn
maar twee mensen bij ons uit de buurt die vaker in Leeuwarden komen en dat zijn
de gebroeders Anker.
Zij hebben daar een soort stamcafe met een aantal van die grote pilaren aan de pui
op het Zaailand (leuke naam trouwens voor die omgeving in Friesland) Dus met 15
spelers in 15 auto’s gestapt om alle risico’s zoveel mogelijk te spreiden .Zelfs de
natuur, wel of niet beïnvloedt door Piet Paulusma, deed zijn werk. Hoe dichter we
bij Leeuwarden kwamen hoe donkerder het werd .En dat om s’morgens elf uur. Na
een avontuurlijke route, uitgezet door
de vanuit Leeuwarden overgelopen Richard D, kwamen we via een paar 100
hectare te koop staande bouwgrond met tribunes en doelpalen terecht op sportpark
“het Kalverdijkje”. Hier werden we vriendelijk door Jan Riedstra naar onze parkeer
plaats gewezen en spraken we af om niet over Cambuur te praten omdat deze
parkeer wachter misschien in de toekomst wel iets voor Heerenveen(6) kan
betekenen. Thus by de frou es ik net olles!
Wel zal de heer Riedstra in de Quote 500 een plaats dalen door de opkomst van
onze Sjakie, die na het 35 jaar geven van geen rondje, met stip op nummer 198
binnen komt!
Toen moesten we ook nog voetballen. Min of meer veilig aangekomen werden de
koppen geteld en hadden we zowaar drie wissels .Het hadden er 4 kunnen zijn
maar Wander moest op het laatste moment voor de zaak naar Rome met 97
vrouwen en 2 mannen,waarvan 1 homo en de andere heeeeeel lelijk, we hebben al
drie dagen niks meer van hem gehoord en Tryn wordt ook al wat zenuwachtig.
Maar zoals Cruijff altijd al zei, de bank bepaaldt de sterkte van het elftal. Dus geen
wonder dat het na de eerste helft met Tom, Adrie en Dirk op de bank 9-1 voor ons
was. Omdat die drie bankzitters ook contributie betalen mochten ze de tweede helft
meedoen. De goalgetters van de eerste helft, Rick…een paar, Richard…..een paar
en Shabashzzz….ook een paar doelpunten (misschien ben ik nog iemand vergeten)
mochten douchen.
De tweede helft werd met 2-1 verloren door een aantal niet te beschrijven blunders,
missers etc van het spitsen duo Tom en Dirk .En steun van Adrie was er ook niet
want zijn knie was in een spier geschoten (waarover later meer van Elly)
Dus een krakende 10-3 zege.met de Kirby van de week voor Jappie die echt op alle
posities aanwezig was, vooral later aan de stamtafel!
Man van de wedstrijd was de scheids, naam onbekend, die foutloos floot!!
OMMES
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Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastige Houtigehage 3 13 november 2005
Deze tegenstander stond op gelijke hoogte met ons dus het was de zoveelste kraker
van dit seizoen. Het vertrek was s'morgens om 9 uur dus de kopjes waren
s'morgens strak gespannen maar niet door de spanning.Tsja Houtigehage, geen
mens van ons team was daar ooit geweest en de meningen liepen dan ook uiteen
waar het ergens zou moeten liggen. Volgens Rick was het richting Harlingen,
terwijl Edwin dacht er via Dokkum te komen en Robert dacht ergens bij wolvega
een afslag te moeten nemen. Aangezien Meint de enige was met een Tomtom in de
auto stapte hij bij Tom in de auto dus dat hielp ook niet. Gelukkig had Coach
Herman een poosje geleden een fiks aantal Houigehagenaren ontmoet in Café de
Marwei en wist dat het ergens bij Drachten moest zijn. Daar bijna gearriveerd in
wederom een auto of 10, hadden ze voor de zekerheid de snelweg maar afgesloten
zodat we hobbelend via allemaal weg opbrekingen het zelf mochten uitzoeken in
dit scheerapparaten dorp. Al met al kwamen van zo'n 6 verschillende kanten
allemaal gelijktijdig aan op het sportpark. Hier konden we onze auto's nog net
parkeren tussen een 14tal klussenbussen met namen als; deze Jan kan er wat van,
Piet voor al uw klussen en het doden van mussen, Klaas zonder verstand maar doet
alles met de hand, Cor Elzinga's spuitbus, etc.
We waren door andere teams al gewaarschuwd dat de scheidsrechter hier een
beetje zijn eigen regels had en het daarom zeer moeilijk was om hier te winnen.Dat
klopte, er werd heel wat afgefloten vooral bij situaties waar geen bal was.
Echter de goals die we tegen kregen gaven we zelf weg en zelf scoren zomaar, ja
dan wordt het een beetje moeilijk.
Toen Han na een aanslag op zijn beentjes de bal kwaad wegtrapte liet de scheids
doorspelen alziende een snel genomen vrije trap!!?? Tsja deze nemen we meestal
richting spits van de tegenpartij dus het bleef lachen in het veld. Toen hierdoor ene
Max vanaf de kant zich met de leiding ging bemoeien moest hij van de scheids
achter het hek omdat hij anders de wedstrijd zou staken. We hebben toen de
scheids gemeld dat we deze persoon niet kenden, dus misschien wel uit
Houtigehage kwam, Of dat hij de zaterdag ervoor van de pakjesboot in Sneek was
gevallen en hier aan wal was geklauterd!!
Om een lang verhaal nog langer te maken, ondanks groot veldoverwicht te weinig
gescoord en dan verlies je dus met 4-1
Sterk waren we daarna wel in de kantine.Toen de scheids een biertje aangeboden
kreeg kwam gelijk de opmerking van Robert dat ze dat beter voor de wedstrijd
kunnen doen.Toen de scheids daarna nog een stapel geld in de handen kreeg
gedrukt hebben maar snel nog een rondje bestelt. Kirby van de week was voor
Daan omdat hij zijn zeer sterke directe tegenstander helemaal dol draaide!
Man van de wedstrijd was de scheids die Heerenveen waarschijnlijk ook met
1"e" schrijft.
OMMES
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige ONB 4 20 november 2005
Eindelijk weer eens een normale tijd om te spelen, zo om een uurtje of twaalf.
Zonnetje erbij en een hoop volk langs de lijn en zelfs een hond! We hebben ook
wel eens gespeeld terwijl er geen hond langs de lijn stond! Behalve de normale
langdurige blessures(waarvan een enkel geval misschien weer over gaat)waren we
op normale sterkte met 3 wissels. Jappie vroeg eerst maar eens wat de betekenis
van ONB was, maar dat was volgens Robert ons niet bekend. Dus dan maar vol
twijfels het veld in. Daar wist Wander nog even te melden dat hij vanmorgen een
videoband van de 100 mooiste doelpunten van Bergkamp had gezien ipv die
andere banden die hij heeft, welke meestal uitmonden in 2 euro boete .Een video
band van de mooiste 100 doelpunten van het 6e zit er ook aan te komen.
Waarschijnlijk had daar ook een prachtige treffer van Tom in de top 10 gestaan,
gemaakt in deze wedstrijd, maar helaas….Op het moment dat deze zeer talentvolle
speler vol uithaalde van de rand 16, lag daar een homp vlees in de baan van het
schot in de vorm van Meint die 2 minuten na een mislukte omhaal weer bijna op
handen en knieën stond. Vol in den zak geraakt stortte hij terug ter aarde ,alwaar
Iek hem na 10 minuten weer staande kreeg! Het zal u niet verbazen dat Tom
aangeslagen door dit gebeuren, voor de rest geen bal meer normaal heeft geraakt en
in de pauze huilend in de box achter bleef. Volgens hemzelf kwam het falen ook
door de te grote voetbalschoenen die hij had geleend.Tom dacht door wat meer
lengte voor de tenen te creëren ,ballen te raken die hij anders mist. Nou wil hij nog
wat raken dan mag hij de volgende keer wel op ski’s voetballen! 2 andere iets
minder talentvolle spelers wisten wel te scoren,Robert en Daan,zodat we de rust
haalden met een 2-0 voorsprong en we waren allemaal nog heel wat een wonder
was omdat bij een speler van ONB (nr 9) z’n pilletje nog niet was uitgewerkt!
Even waren we bang dat zijn broers langs de lijn hun hondje ter grote van een pony
los zouden laten maar dat viel mee. Deze ruststand was ook de verdienste van onze
verdediging met o.a.Sjaak en Max die samen ouder zijn dan Sinterklaas. Oh ja die
Max uit Houtigehage scheen achteraf wel bij ons team te horen. Door een wat
pietluttige blessure ging ook Edwin onder de douche en gebeurde waar een ieder al
bang voor was. Rick werd achter z’n 2e broodje frikadel uit de kantine weggehaald
en strompelde naar zijn trabant om z’n voetbaltas te halen. Na 20 minuten
verkleden kwam hij in het veld waar hij gelijk aan de basis stond van de 3,4,5,6,7
en 8 nul!! Daarna probeerde hij zelf te scoren waarbij hij na een onnavolgbare
beweging zichzelf vol met z’n rechter been op z’n linker scheen trapte. Zoveel leed
kon scheids Jaap niet langer aanzien en stopte 10 min te vroeg met dit duel, waarna
uw helden in gestrekte draf naar de flesjes Amstel in de kantine vlogen.
Kirby van de week is voor Rick(niet jij van Zoelen)die de tweede helft overal te
vinden was en ook de nodige doelpuntjes meepakte.
Mannen van de wedstrijd waren Max Dijkstra en Marvin Haspels die het
presteerden om de warming up van het eerste te verzorgen
OMMES
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Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastige SCS 2
Zondag 4 december 2005
Voor mensen met een verstandelijke handicap is de beschermde woonomgeving
van het instellingsterrein Maartenswoude in Drachten de ideale setting voor een
zorgenloos leven. Zorggroep Talant biedt deze mensen de zorg en ondersteuning
die zij nodig hebben voor een dragelijk bestaan. De huisvesting van Sportclub
Smallingerland (SCS) op de sportfaciliteiten van dit zorgcomplex was reden om
alle risico’s van deze uitwedstrijd te vermijden. Logisch was de keuze van coach /
inspirator Herman dan ook om slechts met de minimaal vereiste bezetting van elf
man af te reizen voor dit treffen. De vrees dat anders één of meerdere spelers
wegens ernstige gedragsstoornissen het terrein niet meer zouden mogen verlaten
was absoluut gegrond. Vooral gezien de opgedane ervaringen met de heren nam
Herman geen enkel risico. Met achterlating van de meest kwetsbare zielen; Tom,
Dirk, Robert, Jappie, Eddie, Adrie, Henk, Sjaak, Jan en Rick van Z. was meteen
ook het wisselproblemen opgelost. Want ja, waar laat je die jongens iedere keer
weer?
Volledig rein van geest en verkerend in een toestand van volkomen fysiek,
psychisch en sociaal welbevinden nam Meint alle minirotondes in Drachten keurig
door het midden, negeerde Max M. de flitspalen, ging Herman de route uitleggen
aan Wander die er al was, “luister, het is heel simpel” en denkt Rick K. nog altijd
dat diezelfde Herman zich voorbereidt op een wedstrijd. (later meer daarover)
De vier punten die tegenstander SCS in de eerste helft van dit seizoen verzamelt
heeft zullen ongetwijfeld zwaar bevochten en verdient zijn geweest. Echter een
club met gele shirts en blauwe broekjes zal natuurlijk in geen enkele competitie
indruk maken op de tegenstander. Ook in begrotingtechnisch opzicht werkt dit tenu
als een magneet op financieringstekorten en aanvragen voor uitstel van betaling.
Daarom ook het vermoeden dat SCS reeds enkele jaren geleden haar sportcomplex
verkocht heeft aan de locale pandjesbaas en er nu uitgeweken is naar dit domein
van de geestelijke gezondheidszorg.
Nadat ze bij de toegangscontrole hun vuurwerk, scherpe voorwerpen en aanstekers
hadden ingeleverd mochten Max D. en Marvin H. plaats nemen in het uitvak. Ook
konden we ons voor de tweede achtereenvolgende wedstijd verheugen op een hond
langs de lijn. Dit keer met een bazin, maar het was niet heel lekker wijf dus Wim
heeft niets gemist.
Wat mensen ook al niet doen in het verslag genoemd te worden. Het is deze keer
Rick K. gelukt. Hiermee heeft hij de titel ‘Man van de wedstrijd verdient’. Rick zat
nogal sneu op het sportpark van Boarnburgum te wachten op z’n voetbalmakkers
van ‘6’. Maar die kwamen natuurlijk niet, want we moesten toch echt in Drachten
voetballen. Vraag dan ook niet aan Herman waar we moeten spelen, nog geluk
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gehad dat hij geen Emmeloord gezegd heeft. Na enig belwerk werden de
vermoedens van Rick bevestigd dat de coach niet geheel betrouwbaar was. Vanaf
de middenstip met mobiele telefoon aan het oor en vlag al in de hand loodste
Herman Rick, gesoufleerd door scheidsrechter en aanvoerder SCS naar het eerder
genoemde terrein.
Pas toen na 10 minuten een zwaarbevochten 0 - 1 op het scorebord stond mocht
Rick er in. Vanaf dat moment waren de automatismen direct zoek en liep het niet
meer. Met pijn en moeit hebben we daarna de eindscore van 0 – 9 gerealiseerd.
Sicco had weer iets op z’n heupen waardoor hij er vier inprikte. Han deed nog een
solo vanuit de eigen 16 naar de andere 16 en wist ook nog te scoren. Alle andere
scores zijn me even ontgaan. In de tweede helft werd het nog even schrikken toen
de SCSers meerdere keren de bal succesvol naar elkaar wisten over te spelen, soms
wel drie keer achter elkaar.
Al met al zijn we goed weggekomen met deze einduitslag. Onze volgende
wedstrijd is na de winterstop op 5 februari. Wie er dan niet is is waarschijnlijk
achtergebleven op het complex van Maartenswoude of heeft aan Herman gevraagd
waar we moeten spelen. Op 18 december wordt ons uithoudingsvermogen nog
getest in Uithoorn. Voorafgaand aan die test is er een zaalvoetbaltoernooitje.
Vervoer is geregeld, drinken voor onderweg waarschijnlijk ook.

‘tMântsje
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Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastige FRISIA
Zondag 812 februari
Met een heugelijk jubileum in het vooruitzicht konden we na de winterstop aan de
hervatting van de competitie beginnen. Adrie verwacht namelijk binnenkort 100 te
worden, met nog slechts drie kilo te gaan kunnen de festiviteiten alvast voorbereid
worden. Door deze blijde aankondiging viel de afwezigheid van de overige leden
van de club van 100 duidelijk niet meer op. Tom zat in Turijn, Meint dacht dat de
Olympische Spelen in Polen waren en Robert stond zonder toelichting op de
absentielijst.
Een atletisch afgetraind team (op Adrie na dan) had zich zondagochtend in
kleedkamer 1 verzameld. Dat leverde nogal wat extra ruimte op in de kleedbox.
Zonder problemen hadden zich gelijktijdig wel 3 vergelijkbare teams in dezelfde
box kunnen omkleden. Om het enorme lege gat op de reservebank op te vullen
melde Van Zoelen zich gelukkig nog, alwaar hij de in groten getale opgekomen
spelersvrouwen warm tegen de immense borstkas kon drukken. Daartussenin zat
ook een oudere jongere met bloeddoorlopen oogjes luisterend naar de naam Henk
QPR. Henk mocht weer eens een avondje zwaar aan de cola en sinas in het woelige
centrum van Heerenveen, wat hem meteen ook (wegens het ontbreken van de juiste
wedstrijdinstelling) een wisselbeurt opleverde.
Die andere Kuiper mocht weer op z’n vertrouwde linksback positie plaats nemen.
Samen met de overal inzetbare Max M. op de rechtsback was dat een
vleugeldefensie van ver over de 100, maar dan een andere 100. De centrale
verdediging werd gevormd door Richard en DJ the Sic, twee puberende
schooljongens vergeleken met die twee ouwe rotten. Onder een strakgrijze hemel
op een nogal verlaten Skoarterwâld leek het er ook op dat de altijd onberispelijk
geklede Jaap S. goed uit de winterstop was gekomen.
Het vooruitzicht dat de tegenstander en koploper LAC Frisia nog een appeltje met
ons te schillen had had geen verontrustende invloed op de warming up. Deze was
als vanouds van het niveau ‘Avro’s ochtendgymnastiek’ (iedere werkdag op
Nederland 1 om 08.45 uur met Olga en Carlo). Nee, uw voetbalhelden moeten het
duidelijk hebben van inzicht, tactiek en techniek. Ofwel alles waarvoor geen
conditie nodig is. Zonder enige zorg om het eindresultaat lieten we Frisia dan ook
op 0-1 komen. Om vervolgens terug te komen naar 1-1 door Adrie op aangeven
van Wander. Een assist waarvan het afwezige publiek nog lang nasiderde. De
hoogste graad van voetbalkunst teruggebracht tot de oogstrelende schoonheid van
de eenvoud.
Zo werd er nog wat heen en weer gescoord met tussendoor nog ergens een pauze.
Rick K. heeft er vast weer een paar gemaakt en ook Sahbaz maakte de indruk heel
druk te zijn voorin. Alles liep op rolletjes tot de 63e minuut. De onpasseerbare Max
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Mahabier viel uit met een ei op z’n elleboog. Een zware klap voor de thuisclub, die
nog versterkt werd door het feit dat Adrie van de reservebank weer het veld in
werd gerold, ter vervanging van Max. Zo was het toch nog mogelijk dat de riante
3-2 voorsprong in gevaar kwam, ondanks de inzet van de nieuwe rechtsback
Edwin. Maar gelukkig wist onze Jaap S. de 3-3 te voorkomen. Tjeerd liet ergens de
bal los, oplettende Frisia spitsen tikten moeiteloos in. Echter Jaap had in een fractie
van een seconde ergens buitenspel gesignaleerd. Dus de gefingeerde blessure van
Tjeerd was onnodig toneelspel, overigens wel overtuigend uitgevoerd. In de
nasleep van de emotionele taferelen maakte Han Pizza op brute wijze nog 4-2. Om
zijn onbesproken objectiviteit te benadrukken floot Jaap in de 89 minuut af toen
Daan oog in oog kwam te staan met de Frisia doelman. De 5-2 was te erg geweest.
Geheel volgens traditie togen uw voetbalhelden vervolgens naar de kantine.
Alwaar moed in werd gedronken voor de rest van de middag. Rest ons nog de
vraag te stellen wat Max moet met een ei op z’n elleboog, of was het een
omhooggeschoten zaadbal? Vandaar waarschijnlijk ook het stijve gevoel in de
onderarm. Ja, daarover kunnen we nog een hele reeks grapjes maken maar dit
wedstrijdverslag is daar niet het juiste platform voor. De komende weekenden
hoeven we niet op te treden. Het traditioneel indrinken blijft wel gewoon doorgaan.
‘tMântsje
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Zondag 26 februari 2006
Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige Rood Geel 3.
In een team waar (voormalige) tobvoetballers rustig hun carrière op recreatief
niveau willen afbouwen vormt promotie door kampioenschap een ernstige
bedreiging van de afbouwplannen. In een uitgebalanceerd afbouwschema,
verspreid over een periode van 20/25 jaar, dienen ambitie en prestatie
ondergeschikt te zijn aan al het overige. Promotie naar een nog hogere klasse
dwarsboomt de verantwoorde lichaamsbeweging. Kijkend naar de koppositie van
uw Heerenveen 6 in de reserve 5e klasse kunnen we begrijpen dat een belangrijk
deel van dit team maar moeilijk de gang naar Skoarterwald kon vinden.
Deze week stond de ontmoeting met de gretige jonge honden van Rood Geel op de
rol. Qua leeftijd is deze ploeg een goede afspiegeling van de te verwachten
tegenstanders van volgend jaar, na de promotie. Met 0 (nul) punten uit 12 (twaalf)
wedstrijden en 85 tegendoelpunten is Rood Geel echter een tegenstander waarbij
de onderschatting niet groot genoeg kan zijn.
In de rubriek afzeggingen kwamen de meest opvallende van Dirk en Meint. Dirk
moest voor zeer dringende zaken naar Brabant alwaar hij zich tegoed diende te
doen aan een batterij van bevallige dansmariekes. Wat minder benijdenswaardig is
de situatie van Meint. Meint heeft een blessure aan z’n zitvlees. Iets met een boom,
een trap en een paaltje. Niet teveel over doorfantaseren zou ik zeggen. Waarom hij
daardoor niet kan voetballen is wel onduidelijk (zitvoetbal?).
Ondanks bovenstaande was de opkomst van slechts 9 spelers wel wat erg aan de
magere kant. Om deze problematiek gestructureerd te lijf te gaan heeft het
management van VV Heerenveen, op aangeven van onze Goeroe Herman, een
gespecialiseerd bureau in de arm genomen. In dit verslag is een door dit bureau op
maat ontwikkeld kort ‘medewerker tevredenheidsonderzoek’ opgenomen. De door
iedere speler retour gestuurde antwoorden zullen de basis vormen voor het
toekomstige spelersbeleid. Te denken valt aan de aanstelling van een directeur
spelerszaken (lekker wijf) of de introductie van een loyalty program waarbij bij
iedere wedstrijd aanwezigheidspunten gespaard worden voor consumptiebonnen.
Dan de wedstrijd. Zoals we al vermoedden speelde Rood Geel in een roodgeel
tenue. Beste speler bij de gasten was absoluut de behendige Somalische
baldribbelaar Sa’ ahd [spreek uit zaad]. Zo waren we getuige van echte zaadballen
en zaadvragende tegenstanders. Met een krappe 5-0 konden we aan de thee. Rick
van Zoelen meldde zich inmiddels ook om te spelen. Zijn aanvangstijd van 12.00
uur week echter nogal af van de werkelijke aanvangstijd; 10.30 uur. Rick mocht
daarom op de door hem gekoesterde bank gaan zitten naast de geblesseerde Max
M. Adrie was inmiddels uitgevallen met een blessure. Misschien dat een warming
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up, bestaande uit slechts 10 snoeiharde afstandsschoten (uit stand) wat te eenzijdig
is voor het herstel van een kuitbeenbreuk. Toen het 8-1 werd trok Jaap de stekker
er uit. Jaap moet het overigens al enkele weken stellen zonder commentaar op de
leiding door het ontbreken van Jan en Meint.
Man van de wedstrijd was keeper Tjeerd die de bezoekers toch nog een eretreffer
gunde. We bedanken verder gastspelers Nico, Mathijs, Bart-Jan en Hendrik van
Heerenveen 5 voor het opvullen van de lege plekken. Volgende wedstrijd is tegen
Aengwirdum, zij zijn altijd heel erg gemotiveerd om van ons winnen. Laten we
hopen dat ze dit verslag niet lezen.

Medewerker tevredenheids onderzoek:
Ik kwam afgelopen zondag niet opdagen want:
1) Ik kon niet
2) De tegenstander sprak me niet aan
3) Ik denk nog altijd dat ik gebeld moet worden met de vraag of ik zondags
ook kan
4) Ik denk dat ik een blessure heb
Ik kom bijna nooit opdagen want:
1) Ik neem mij ieder keer pas ’s nachts in de kroeg voor om echt te komen,
ga dit ook roepen tegen mensen, maar kan de volgende dag dan toch
moeilijk uit m’n mandje komen
2) Slechts weinig tegenstanders spreken me echt aan
3) Er is altijd wel iets
4) Er staan te weinig chickies langs de lijn
Ik ben er meestal wel want:
1) Ik hoop mij als voetballer in dit team verder te ontwikkelen naar een
hoger niveau
2) Mijn vrouw is thuis niet de baas
3) Wie weet staan er lekkere chickies langs de lijn
4) Ik wist niet dat je gewoon kon wegblijven
De antwoorden van het onderzoek kunnen retour gestuurd worden naar:
herman@duenc-assessmentgroup.nl
Alle reacties zullen vertrouwlijk behandeld worden.
Sjaak en Robert hoeven hun antwoorden niet in te sturen, dat hebben wij al voor
hun gedaan.
‘tMântsje
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De wedstrijd van zondag 19 maart 2006
Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige DTD 3

Een weinig verrassende wedstrijd verdient een weinig verrassend verslag. Hoe gaat
Heerenveen 6 uit dit dal komen, wat is er nodig om het tij te keren? Weer is het
niet gelukt om een elftal op de been te krijgen. Weer is het niet gelukt om het
dreigende kampioenschap af te wenden. Malaise, malaise, malaise!
Laten we, om de negatieve spiraal te doorbreken, de voordelen van de huidige
crisissituatie maar eens op een rij zetten.
- het wisselprobleem bestaat niet meer
- geen wachtrijen bij het douchen
- alle toeschouwers passen (door het ontbreken van wisselspelers) in de dug
out
- rondjes in de derde helft worden steeds kleiner, dus goedkoper
- nog even en we hebben precies genoeg mensen om te klaverjassen
Dankzij de onstuitbare voortplantingsdrift van Max Mahabier lukte het toch weer
om met het gewenste aantal spelers het veld op te stappen. Meer dan een kwart van
de basiself had de achternaam Mahabier, en stond op het wedstrijdformulier
genoteerd als Bosma, Fransen of Mulder. Sahbaz ontdekte gelukkig nog een ver
voetbalverleden bij een van zijn Pizzabakkers, wat meteen reden was om dit talent
naast Sicco in de laatste linie te zetten.
Het scoreverloop en wie de doelpuntenmakers waren is uw verslaggever weer even
ontgaan. Dat was natuurlijk ook heel moeilijk met al die nieuwe namen in het veld.
De traditionele eretreffer voor de bezoekers kwam ietwat vroeg in de wedstrijd
waardoor het scorebord enige tijd 1-1 aangaf. De 6-1 eindstand (of was het 7-1)
belooft een sidderende return voor over enkele weken. Een snelle blik op internet
leert ons dat dat in Cornjum zal zijn waar DTD de thuisbasis heeft. Ons hart gaat
sneller kloppen bij de gedachte dat die wedstrijd live uitgezonden gaat worden in
zowel de dorpen Britsum en Jelsum als in Snakkerbuorren en Cornjum zelf. Alles
feilloos geregistreerd door de Cornjumse Omrop Ferieniging. Ja, het ingebouwde
navigatiesysteem van de spelersbus gaat weer overuren draaien.
Onze dank gaat uit naar gastspelers PizzaJim?, Rikas, Rishal en Sharwin.

‘tMântsje
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Heerenveen 6 thuis tegen het altijd lastige Aengwirden 3

9 april 2006

Het beloofde weer een prachtige voetbal middag te worden voor deze heren met
hun strak gespannen buikjes. Want een wedstrijd tegen Aengwirden zorgt altijd
voor een hoop extra publiek en wat late afzeggingen.
Robert kwam er zaterdag in 1x achter dat hij al een poosje in het buitenland zat en
toen Jan dat hoorde belde die ook snel af! Eddy dacht weer me te doen maar was
vergeten dat hij eerst nog langs het ziekenhuis moet om de pennen uit z'n benen te
laten halen. Richard had onze vodafone clip gezien en was daarna niet meer instaat
om zelf te spelen. Meint blijft een geval apart, een paar weken geleden uit de boom
gedonderd, met z'n niet al te bescheiden kont op een paaltje gevallen, loopt hij al
weken rond met stuk in z'n reet en weigert aan ons edele voetbalspel deel te nemen.
En dan hebben we onze vaste rollatorgangers,Jappie en Adrie nog, beiden met knie
problemen waarvan het gerucht gaat dat Adrie een open meniscus breuk heeft die
dwars door z'n spijkerbroek ging! Dus op het laatste moment Max weer gebeld om
een blik Mahabiers open te trekken om weer op elf man te komen.Na het rituele
overslaan van de warming up kwam scheids Jaap vol enthousiasme het veld op
denderen Dat was ook het laatste moment dat hij vrolijk was! 2 tellen na de aftrap
was de te verwachten nederlaag van onze tegenstander alvast Jaap zijn schuld!
Geen enkel fluit signaal kon op enige goodwill rekenen.
Zelfs met een 2-0 voorsprong bij rust voor Aengwirden had Jaap nog alles fout
gedaan. Dat wij zeker 2 penalty's moesten hebben en een wonderschoon doelpunt
van Tom werd afgekeurd, had niemand van de heren tegenstanders gezien! Maar
niet getreurd, 2e helft wind mee en volop in de aanval en ook niet geheel
onbelangrijk, Tom op de bank! Het werd 2-1 door een prachtige vrije trap
van Rick (niet jij van Zoelen) die er vanaf de achterlijn in 1x in ging! Maar bij deze
prachtige actie presteerde de geheel neutrale grens van die anderen, het om voor
buitenspel te vlaggen! Bij een volgende directe vrij trap die rechtstreeks in de
armen van de kieper vloog, stond deze heer H Anders weer driftig te vlaggen.Tijd
voor Tom om eens op de zelfde hoogte van de grens mee te lopen en het 1 en ander
te controleren.Toen er weer vanuit het niets voor buitenspel werd gevlagd, heeft
Tom dat even duidelijk aan Jaap laten merken, waarna het verbale geweld zich
verplaatste van Jaap naar ondergetekende waarbij het kleinste en magerste
mannetje van het veld dreigde om mijn brilletje anders op mijn neus te zetten
zonder dat ik zelf hoefde te helpen!
Maar ja alles wat natuurlijk Jaap zijn schuld. Dat het na 3-3 in de 98e minuut 4-3
voor ons werd door Edwin van Carmen (moest zijn naam vermelden omdat hij
anders ook iets met mijn brilletje wil doen) was geheel volgens de verwachtingen.
Maar het was weer de schuld van Jaap volgens de tegenpartij, dat ze verloren.
Maar ...is maar een raar idee hoor, zou het ook zo kunnen zijn dat wij gewoon beter
zijn?
Enfin,de heren woedend van het veld, weigerden de formulieren te tekenen en
deden niks aan onze
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kantineomzet terwijl wij dat bij de heren daar wel altijd doen, ondanks dat daar
vaak een oud dik mannetje staat te fluiten die 90 min.(of 98) stijf vanaf de
middenstip probeert om het de thuisclub zo aangenaam mogelijk te maken.
Ach...op ons niveau vergeet je dat snel en ga je bij Grietes aan de bar een biertje
drinken!
De Kirby van de week is voor Tom vanwege het meelopen met de grens.
De stylist van de week was Dirk als buitengewone linksback en
The man of the Match was Herman van Zwol van de tegenpartij die na afloop een
ieder nog gewoon een handje gaf.
OMMES
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Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastige DTD 3.

Zondag 16 april 2006

Geen nachtelijk liturgische wake of viering van de opstanding tijdens het
paasweekend voor uw seculiere stervoetballers. Alles was gericht op de
confrontatie met het relatief onbekende DTD 3. Op Skoarterwâld had DTD 3,
tijdens de eerste ontmoeting, een scherpe indruk gemaakt. Door de krappe
overwinning van slechts 8-1 voor de thuisploeg bleef bij de DTDers de hoop op
een revanche in leven. Reden genoeg dus voor onze jongens om op zaterdagavond
vroeg naar bed te gaan.
Het zandpad dat vanuit de stad Leeuwarden leidt naar het sportcomplex van DTD
in Cornjum, afslag Djizzum (of was het Jelsum) was voor Adrie reden om zijn
Frans Bauer Mercedes in te ruilen voor een heuse 4 wheel drive Suzuki Vitara. De
sleepkettingen om onderweg de vastgelopen voertuigen in de spelerscolonne uit de
modder te trekken waren achteraf niet nodig. Alle 8 wagens hebben probleemloos
de eindbestemming gevonden. Ja, er werd hier en daar zelfs gecarpooled. Ook Dirk
kwam keurig 5 minuten voor aanvangstijd het terrein opslippen. Dat de
scheidsrechter toen nog wakker gebeld moest worden had een vervelende
verlenging van de warming up tot gevolg. Ongetwijfeld een vooraf bedacht stukje
koude oorlogsvoering om de Heerenveners uit de concentratie te halen.
De extra voorbereidingstijd gebruikten de Heerenveense gasten om tactisch
iedereen even op de juiste plaats te zetten. Ter beïnvloeding van de vrouwelijke
grensrechter (Jântsje) van DTD werd op rechts gekozen voor de lijn met de
grootste sex-appeal, te weten van achter naar voren Max M., Rick (niet jij van
Zoelen) en Robert v.d. W. Dat de linker lijn het met Herman moest doen was even
een bittere pil. Maar goed, de chickies langs de lijn behoren uiteindelijk bijzaak te
zijn. Dus schoorvoetend werd de opstelling geaccepteerd. Richard D. bepaalt
daarbij de strategie in grote lijnen. In begrijpelijk Jip en Janneke jargon zet Daan
(de man met het meeste voetbalverstand) vervolgens de puntjes op de i.
Complete wanorde regeerde de eerste helft, wat weer leidde tot een wel erg vroege
eretreffer voor DTD. De aandoenlijke vreugde van de thuisploeg bij de 1-1
gelijkmaker was vertederend. Er was ook nog een ruststand maar het blijft toch
altijd lastig om het scoreverloop de hele wedstrijd te volgen. Han Pizza was
ondanks zijn zonnebankkuur inmiddels uitgevallen met een, naar eigen zeggen,
spierscheuring. Al rennend op links van hoekvlag naar hoekvlag werd zijn
vervanger Dirk de ticket voor de overwinning. Ja, ook Dirk stond op de niet sexy
kant! Hoe is het mogelijk?
Zo werd er wat heen en weer gerend en ook nog wat gescoord. Man van de
wedstrijd werd Wander. Het is hem weer gelukt om niet te scoren. De eerste
behendige poging (op eigen doel) werd door Tjeerd met een uitstekende reflex
gepareerd. De tweede kans, dit maal op het juiste doel, was nog moeilijker om te
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missen. Halverwege de helft van DTD speelde deze kortademige
gelegenheidsmiddenvelder zichzelf met een kwikzilverachtige actie vrij. Met een
acuut verzuurd spierenstelsel en astmatische longinhoud was de resterende 35
meter naar het DTD doel net iets teveel gevraagd. Wat gaat er door het hoofd heen
van een speler die voor het eerst in 5 seizoenen oog in oog komt met de doelman
van de tegenstander? Jawel, door onderbreking van de zuurstoftoevoer naar de
hersenen was de enig denkbare optie nog een stiftballetje á la Bergkamp. U
begrijpt het al, een grote kluit losgeschopte modder gevolgd door een wat raar
stuiterend balletje hobbelden gevaarloos over de achterlijn naast het doel.
Na het vertrek van Rick, 15 minuten voor het einde, speelde Heerenveen met 10
man professioneel de wedstrijd uit. Met nog 1 minuut te spelen maakte DTD echter
de aansluitingstreffer, 2-5. Gehaast werd de bal uit het net gevist om in de
resterende 55 seconden nog minimaal 3 keer te scoren. Het mocht niet baten. Kirby
van de week is voor Koen. Na lang doorvragen bij Tjeerd bleek Koen gastspeler
Sjiem te zijn, de Pizzakoerier van Sahbaz. Andere gastspeler was Rikash, een van
de nazaten uit de harem van Max.
Vermeldenswaardig is nog dat good old Jappie van Damme, enige weken geleden
op een dorstige zondagmiddag in dat stoffige cafeetje, zich kandidaat heeft gesteld
voor het leiderschap in het seizoen 2006/2007. Door het aantrekken van dit
technische brein kan Herman zich volledig richten op zijn management taken.
Hoewel we slechte ervaringen hebben met beloftes die gemaakt worden aan de
stamtafel van onze hoofdsponsor zou het deze keer wel eens menens kunnen zijn.
Uit betrouwbare bron hebben we ook nog vernomen dat Jappie tot elf kan tellen.
En dat is altijd handig bij het samenstellen van een elftal. Kortom, wordt
vervolgd!!!
Volgende week spelen we trouwens tegen onze kampioensconcurrent Joure. Eens
kijken of we dan ook tot elf komen.
‘tMântsje
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Zondag 30 april 2006
Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastige Renado 3.
Het rekenen is begonnen. En om dan meteen maar met het slechte nieuws te
beginnen; we hebben alles nog in eigen hand. De mentale druk die dit gegeven
meebrengt doet spontaan alle hart- en bloedvaten dichtslibben. De balkunstenaars
met het meest vergevorderde stadium van dichtslibbing belden daarom ook keurig
op zondagochtend vlak voor de wedstrijd af. Het tellen tot elf lukt steeds beter.
Deze afmeldingen bracht het totale aantal aanwezige spelers precies op elf, en
meer heb je niet nodig.
In het kader van afzeggingen is er al enkele weken weinig nieuws te melden uit
befaamde lappenmand. Nog even en Jappie en Eddy stromen, na twee jaar ziekte,
door naar de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Adrie, Han en
Meint zitten nog in een traject van de Wet Poortwachter en worden begeleid naar
een nieuwe functie intern dan wel extern passend bij hun beperking. De
persoonlijkheidsprofielen van deze wandelende ongelukken zijn al doorgestuurd
naar Caparis (sociale werkplaats) voor een eerste intake.
Het markante voetballeven bracht ons deze week naar het dorp Sint Nicolaasga
(Sint Nyk).
Altijd gedacht dat Sint Nyk vlak bij de homo ontmoetingsplaats ‘afslag de
Wierden’ aan de A6 was. Niets is echter minder waar. Het betreft hier een
ontmoetingsplaats voor koppels die graag in de open lucht sex met elkaar hebben
onder het toeziende oog van 12 masturberende automobilisten. Dat is zeker iets
anders dan alleen mannen met elkaar. Zo leer je ook weer wat op de vroege
zondagochtend. Binnenkort toch maar eens een kijkje nemen!
Een heerlijk voorjaarszonnetje verwelkomde ons in de gemeente Skasterlân. De
meegereisde fans (Adrie en hond) konden er een mooi dagje van maken. Maarliefst
10 minuten voor aanvang van de wedstrijd stonden uw helden al op het veld iets
van een warming up te doen. Er werd zowaar energie verspild aan een rondotje.
Camping Henk heeft al die 10 minuten in het midden gestaan, arme jongen. Rick
(niet jij van Z.) had verzuimd z’n kapotte voetbalschoenen te vervangen. Na enig
zoekwerk werd een oud paar van Tom in de tas met shirts gevonden, vandaar de
hardnekkige aroma die al enkele weken rond deze tas hangt.
Ondanks zijn afwezigheid heeft Tom hierdoor toch zijn stempel kunnen drukken
op de wedstrijd. Rick (niet jij) heeft in deze wedstrijd op Toms wondersloffen
maarliefst vijf keer ofzo het net kunnen vinden. Een echte Tomtom dus. Cruciaal
breekpunt voor de tegenstander was de 0-3 door Wander (jawel het is ‘m gelukt).
Door deze beheerst ingeschoten treffer knakte duidelijk iets bij de thuisploeg en
kwam er meer ruimte voor het creatieve spel van ‘6’. Zo sleepte Shabaz z’n
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persoonlijke sponsorcontract bij Beenen Brillen binnen door alleen voor doel de
bal keurig twee meter naast te schuiven. De schiettent was geopend. Hinderlijke
sta-in-de-weg was de doelman van Renado. De 0-8 eindstand was reden tot
gematigde tevredenheid. Hierdoor blijft Heerenveen twee goals verwijdert van de
100 doelpunten. Dat wordt volgende week vechten om die 100ste te maken. Kirby
van de week is voor Dirk die bij de marge van 0-7 toestemming van Sicco kreeg
om ‘iets door te schuiven’ en ondertussen ook nog fouten van Jan en Wander wist
te herstellen.
Zondag 7 mei staat de Moeder aller veldslagen op het programma, de
kampioenswedstrijd tegen onze laatst overgebleven concurrent Houtigehage. We
voorspellen een stevige derde helft. Het is raadzaam om voor maandagochtend niet
al te zware werkzaamheden in te plannen. Als waardering naar ons hondstrouwe
publiek (Max en Marvin) is de toegang tot deze wedstrijd gratis. De spelers staan
voor deze actie geheel vrijwillig een deel van hun bonus af voor ‘hun publiek’.
Betekent natuurlijk wel dat deze supporters ook hun beurten moeten meedraaien
tijdens het nadrinken in de derde helft. Dus komt allen! KOMT ALLEN!!!! Oh ja,
we moeten trouwens wel winnen anders moet het rekenen een week uitgesteld
worden. Zoals gewoonlijk blijft het nadrinken, ongeacht het wedstrijdresultaat,
gewoon doorgaan.
Tenslotte willen we graag onze vrienden van Aengwirdum bedanken voor de
overwinning die zij vorige week boekten op Frisia, ook een van onze laatst
overgebleven concurrenten. Zo zie je maar weer dat het eigenlijk wel goede
jongens zijn. Een duidelijk gebaar om de wat bekoelde relatie te herstellen. Helaas
zijn alle kaarten voor ons kampioensfeest al vergeven, dus hiervoor komen ze niet
meer in aanmerking. Misschien dat Grietus nog iets voor die jongens kan doen in
de vorm van consumptiebonnen ofzo.
‘tMântsje
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De wedstrijd van Zondag 14 mei 2006
Heerenveen 6 uit tegen het altijd lastige Ons Niet Bekend 4
Het bestuur van ONB had afgelopen week een projectgroep opgezet voor het
organiseren van een passende ontvangst van de bezoekende kampioen VV
Heerenveen 6. Hoogtepunt van de festiviteiten was het op groot scherm vertonen
van de live DVD ‘Jan Smit In concert’, na afloop van de wedstrijd. Heel gezellig.
Toch konden we ons niet aan de indruk onttrekken dat dit evenement wekelijks
plaatsvindt in dit feestelijk vergeelde drinkhonk. Daarnaast was er besloten om
ONB 4 te versterken met meerdere spelers uit hogere elftallen, om zodoende de
kersverse titelhouder enige tegenstand van betekenis te bieden. Onze waardering
voor al deze inspanningen zal zeker een plaats krijgen op de te verschijnen DVD;
Heerenveen 6, Seizoen 05-06, “the road to glory”.
Met de schrik nog in de benen van de ietwat uit de hand gelopen drankrekening
tijdens het kampioensfeest verzamelden de stervoetballers zich op deze veel te
vroege zondagochtend. CFO* Herman had vorige week iets te krap gebudgetteerd,
of (en dat is waarschijnlijker) uw volgevreten vedettes van ‘6’ hebben iets te
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baldadig aan het spraakwater gezeten tijdens het kampioensfeest. De 18 pitches**
Cola-Bacardi en de 24 pitches bier hebben een aardig gat geslagen in het budget
van de succesvolle coach. Misschien dat een overeenkomst met een nieuwe
subsponsor uitkomst kan bieden, te denken valt aan een kledingzaak voor broeken
en pantalons.
*CFO; Chief Financial Officer
**Pitch; Een pitch is zeg maar een kleine emmer met handvat en giettuit waaruit in
hoog tempo grote hoeveelheden drank onder de belangstellenden verdeeld kunnen
worden.
Nadat herinneringen rond het feest uitgewisseld waren reden de 12 spelers in 9
auto’s naar ONB (Han z’n oude club). Ook Rick K. wist deze keer de juiste locatie
in Drachten te vinden. Voorafgaand aan de wedstrijd werd gelegenheidsaanvoerder
(en spits) Tjeerd door de voltallige thuisploeg gefeliciteerd en nam bloemen in
ontvangst. Tjeerds medespelers (lafjes vanaf afstand commentaar leverend) zagen
hoe het schitterende boeket tijdens de luchtreis naar de dug out uiteenviel in een
goedkope verzameling losse sprieten. Dankzij de bloemschikkunst van Rick (niet
jij) werd dit bosje gepromoveerd tot een heuse moederdagbos waarvan moeder
Huisman nog tot op dit moment zit te genieten.
Na 20 minuten spelen kreeg onze grootste stylist een sneue afgang te verwerken.
Dirk blesseerde zichzelf door op het kurkdroge veld een sliding met een te hoge
moeilijkheids graad uit te voeren. De riskante actie was begrijpelijk. Deze
Oerbrabander waant zichzelf onaantastbaar nadat hij vorige week staand op de
stamtafel achterover klapte op de terrastegels zonder enig letsel van betekenis op te
lopen. Met het inzetten van deze sliding behoorde zijn ingebeelde onsterfelijkheid
weer tot het verleden. De zachte vrouwenhanden die de kwetsuur van deze
rasstylist behandelen doen iedere voetballer verlangen naar een lang en hevig
verblijf in de lappenmand. Dirk, het ga je goed jongen!
Dan de wedstrijd. Zoals reeds eerder gemeld had de tegenstander zichzelf versterkt
met enkele onbevangen frisse plattelandsjongens uit de regio. Het heeft zeker 15
minuten geduurd voordat uw iets te luie kampioenen op de helft van de
tegenstander konden komen. Toch werd in deze fase bewezen dat de ploeg
volwassen is geworden. Uit de eerste (en tevens enige) situatie voor het ONB doel
in de eerste helft werd de 0-1 gescoord. Jawel, Heerenveen 6 kan in mindere fases
puur op resultaat voetballen (het was overigens wel een e.d.). Later veroorzaakte
Edwin in al zijn onkunde nog een penalty. De ietwat ongemakkelijke 5-1
achterstand met de rust was zorgwekkend. Vijf eretreffers voor de ONB? Dat is
wel erg overdreven. Kortom, tweede helft: Tjeerd weer in z’n hok, die Ajacied
middenveld, Henk aan de ketting op links, Sahbaz trekken en leuren in de spits en
Meints promillage weer terug op een net niet fataal nivo.
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Een superieur schouwspel ontvouwde zich voor de ogen van de toegestroomde
provincialen. Sportpark ‘De Fennen’ werd het toneel van een bovennatuurlijke
voetbalshow met buitenaardse elementen. Een oogstrelende metamorfose, een
tafereel dat zich eenvoudig laat meten met de historische ontdekking van het
totaalvoetbal in ’74 of de ontluiking van de 17 jarige Pelé op het WK van 1958 in
Stockholm. Dankzij het opzwepende ritme van de hypnotiserende voetbalsamba
lukte het zowel Robert als Henk om 100% kansen zodanig om zeep te helpen dat
ook hiervoor uitsluitend respect gepast is. Mister samba himself Sicco bracht de
eindstand op 5-5. Slechts 1 doelpunt verwijderd van de historische Heerenveen Ajax van 7 mei 1950 (6-5).
Terwijl de spelersvrouwen thuis op de bank gespannen zaten te wachten op de
terugkeer van hun atleten lalden de heren uitgebreid mee met Jan Smit in de ONB
kantine. Het beloofde een leuke moederdag te worden.
De eerste bestelformulieren voor de nieuwe seizoenskaarten zijn de deur alweer
uit. We hopen dat ze alle 4 ook volgend jaar weer van de partij zullen zijn. Voor
komend seizoen is het nog even afwachten of Tjeerd met ons blijft meedoen.
Anders moet oud doelman Gert maar eens bellen of de lamp inmiddels hangt. Maar
we hopen natuurlijk dat Tjeerd blijft, we zullen goed op hem passen tijdens het
concert van Normaal, komende zomer op Terschelling. Om sowieso volgend
seizoen te mogen voetballen moet iedere speler voor 15 mei een pasfoto ingeleverd
hebben voor de verplichte spelerspas. Gezien de ervaringen is het vermoeden
gerechtvaardigd dat het merendeel van de spelers van ‘6’ hiermee nog niet bezig is
geweest. Dat wordt dus weer spannend. Verder bedanken we natuurlijk Gita en
haar zus voor het heeeeerlijke eten op onze kampioensavond.
‘tMântsje
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