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voorwoord

Tik-takkend 
op het ijs

SPEELTIJD
Een ijshockeywedstrijd bestaat uit drie 
periodes van twintig minuten. Dit is 
zuivere speeltijd, wat betekent dat de 
tijd stopt wanneer het spel even stil ligt. 
Bijvoorbeeld omdat er een overtreding is. 
Zodra er weer gespeeld wordt, tikt de klok 
verder. Het kan dus zomaar zijn dat een 
periode van twintig minuten speeltijd in 
werkelijkheid langer duurt.

DE IJSBAAN
Het speelveld heeft een paar opvallende 
lijnen:

•   De middellijn, de rode lijn in het midden 
van het speelveld

•   De blauwe lijn op de aanvallende helft
•   De blauwe lijn op de verdedigende helft

Van boven ziet het speelveld er zo uit:

Het deel tussen de beide blauwe lijnen 
noemen we het neutrale vak. Het deel 
tussen de blauwe lijn en de goal heet het 
aanvalsvak.

Vanuit het aanvalsvak kan er gescoord 
worden. Daarbij is het belangrijk om te 
weten dat de puck altijd éérst over de 
blauwe lijn van het aanvalsvak gaat. Pas 
als de puck in het aanvalsvak is, mogen 
ook de spelers van de aanvallende partij de 
lijn over en het aanvalsvak betreden. Tot 
die tijd moeten ze achter de blauwe lijn in 
het neutrale vak blijven. De verdedigende 
partij mag altijd in dit vak, want voor hen 
is het aanvalsvak bij de goal aan de andere 
kant. Gaat een speler van de aanvallende 
partij de blauwe lijn over vóór de puck, dan 
heet dat offside. Oftewel: buitenspel.

Gaat de puck weer de andere kant van 
het veld op, het aanvallende vak uit, dan 
moeten de spelers van de aanvallende 
partij ook weer de blauwe lijn over en het 
aanvallende vak verlaten.

Ook zie je een paar cirkels in het speelveld 
getekend staan. Dit zijn plekken waar een 
faceoff kan plaatsvinden. Dat is de plek 
waar het spel hervat wordt wanneer het, 
bijvoorbeeld na een overtreding, even stil 
heeft gelegen.

De puck kan tijdens het spelen niet 
‘uit’ gaan. Raakt de puck de zijwanden 
van de ijsbaan, dan wordt er gewoon 
doorgespeeld.

OPSTELLING
Een ijshockeyteam bestaat uit heel veel 
spelers. Er staan per team zes spelers 
tegelijkertijd op het ijs. Bij ijshockey mag je 
onbeperkt wisselen en dat wordt dan ook 
volop gedaan. Tijdens een wissel wordt 
het spel niet stil gelegd.

STRAFFEN
Bij ijshockey staan er drie of vier 
scheidsrechters op het ijs. Eentje bij elke 
blauwe lijn, de linesmen, die op buitenspel 
letten. Eén of twee hoofdscheidsrechters 
letten op de overige overtredingen. Bij 

een kleine overtreding leggen ze een 
penalty (straf) van twee minuten op. 
De speler die de straf krijgt moet dan 
het veld verlaten en twee minuten op 
de strafbank wachten. Deze speler mag 
niet worden gewisseld, het team speelt 
tijdelijk met een speler minder. Bij een 
zwaardere overtreding vertrekt de speler 
voor vijf minuten naar de strafbank. Wordt 
er tijdens de twee of vijf minuten straftijd 
gescoord, dan mag de speler weer het 
veld in.

EINDE WEDSTRIJD
De wedstrijd is voorbij als er 3 x 20 
minuten is gespeeld. Tussendoor is er 15 
minuten rust. Een wedstrijd eindigt nooit 
in gelijkspel. Is de stand gelijk, dan wordt 
de wedstrijd verlengd met vijf minuten. Dit 
wordt overtime genoemd. Het team dat 
tijdens deze vijf minuten als eerste scoort, 
wint. De wedstrijd is dan alsnog direct 
afgelopen.

Scoort er tijdens overtime niemand, 
dan volgen er penalty’s. In het ijshockey 
noemen we dit shoot-outs. Van elk team 
mogen vijf spelers om de beurt proberen 
de puck in de goal te schieten. De speler 
krijgt de puck en krijgt acht seconden 
om een doelpunt te maken van binnen 
de cirkel. Het team dat na in totaal tien 
shoot-outs het vaakst heeft gescoord, 
wint. Staat het nog steeds gelijk, dan 
volgen er sudden death shoot-outs. Wie 
het eerst scoort wint en de wedstrijd is 
dan direct afgelopen.

Een ijshockeywedstrijd is supertof om 
naar te kijken, maar hoe werkt het 

nou eigenlijk? We leggen het je hier 
allemaal uit.

IJshockey: 
hoe werkt zo’n 
wedstrijd nou 

eigenlijk?

Handig om te weten!

ngoudenplak.nl/ijshockey-interland

 www.ijshockeynederland.nl
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Zag u wat ik zag, in de vorstweek van halverwege 
december? Op de kleine ijsbanen en op de vijvers in 
woonwijken was iedereen, jong en oud, ineens weer 
actief. Sommigen nog achter een krukje of een stoel, 
anderen trokken een baantje. 

De jeugd zoekt al snel meer afwisseling. Maar al te vaak zag 
ik jonge en iets oudere kinderen met een rode kunststof 
ijshockeystick en een balletje of een blokje actief, tik-takkend 
op het ijs.

Veel kinderen komen via zo’n periode van natuurijs in aanraking 
met de ijshockeysport. Ze zien de grote buurjongen actief 
zijn met een puck en willen dat ook kunnen. En die grote 
buurjongen, die krijgt de ijshockeysport misschien wel van 
huis uit mee. Zoals er volleybalgezinnen zijn, zijn er ook 
ijshockeygezinnen, die het thuispubliek zijn op de tribunes 
bij de wedstrijden van onze eigen UNIS Flyers. Dat is dé 
Heerenveense sportclub die op het hoogste niveau van de 
Benelux speelt. 

Hoe geweldig is dat, dat er nu een heuse interland voor 
vrouwen plaatsvindt op onze ijshockeyvloer!
 
Heel bijzonder, want Heerenveen heeft nog niet een eigen 
vrouwenteam. Roos en Arwen zijn twee meiden uit onze 
gemeente die op hoog niveau ijshockeyen. Ze vertellen in 
de november-uitgave van GrootHeerenveen hoe leuk zij 
ijshockey vinden. Ze vinden dat veel meer meisjes moeten 
gaan ijshockeyen. Tot nu toe spelen zij in de jongenscompetitie 
en hebben wel geleerd om tegen een stootje te kunnen. Wel 
vertellen ze hoe leuk het zou kunnen zijn als je met meer 
meiden een eigen team vormt en een aparte competitie kunt 
spelen in het land. Roos en Arwen zijn ook geselecteerd voor 
landelijke teams. Of ze zijn opgesteld bij deze interland? Ik ben 
benieuwd.

Beide meiden zijn prachtige rolmodellen. Hun verhaal inspireert 
enorm, en ik raad het aan om dat artikel terug te lezen. Wie 
weet helpt het nieuwe leden over de drempel om deze sport 
ook te proberen! 

Gelukkig treffen we het in Heerenveen, want daar hebben we 
de UNIS Flyers.

Daar kan jong en oud drie gratis proeflessen ijshockey volgen. 
Zo merk je of je aanleg hebt om over het ijs van Thialf te flitsen. 
Of volg je via school een clinic via ‘Scoren voor Gezondheid’. 

Met recht ben ik trots op iedereen die anderen enthousiast 
maakt om te gaan sporten. 

En trots ben ik zeker op onze ijshockeyclub en iedereen die bij 
de organisatie van dit evenement betrokken is! 

Ga vooral kijken, en geniet!

Sybrig Sytsma,
Wethouder Sport gemeente Heerenveen
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Theo van Gerwen, CEO van IJshockey Nederland
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“Het is belangrijk dat ijshockey
in de schijnwerpers staat”

ngoudenplak.nl/ijshockey-interland

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen via 
het platform van Scoren voor Gezondheid 
Heerenveen een eigen programma samenstellen 
om zo verschillende disciplines van het 
schaatsen te proeven. Tussen 15:00 en 16:30 
uur zijn er drie rondes waarbij er iedere ronde 
ruimte is om te kiezen uit één van de vier 

schaatsvarianten. Als een deelnemer geen 
schaatsen heeft, dan kunnen deze kosteloos 
geleend worden bij de schaatsuitleen in Thialf. 
Opgeven voor deze middag is een vereiste. 
 
Samen met het team Buurtsportcoaches van 
de gemeente Heerenveen en hoofdorganisator 

Sportstad Heerenveen is dit jaarlijks terugkerende 
initiatief ieder jaar weer een groot succes.

Na afloop van het event ontvangen alle 
deelnemers een vrijkaartje voor één van de 
twee wedstrijden van het nationaal dames 
ijshockeyteam.

Instagram
1 Spot de bus
2 Maak er een foto van
3 Post de foto op je Instagram account
4 Tag @ngoudenplak en #ngoudenplakbus
5  Heb je een privé account? Maak een screenshot 

van je post en stuur ‘m ons in een DM. Anders 
kunnen we jouw post helaas niet vinden.

Facebook
1 Spot de bus
2 Maak er een foto van
3 Post de foto op je Facebook account
4 Tag ons in je post
5  Maak een screenshot van je post en  

stuur ‘m ons in een DM.

In de aanloop naar het oefeninterland weekend op 10 en 11 februari 2023 worden kinderen uitgenodigd 
om zelf te ervaren hoe het is om eens te schaatsen in Thialf. Samen met de geweldige steun van de lokale 

schaatsverenigingen, Sven Kramer Academy, UNIS Flyers (jeugdijshockey), Curling Club Friesland en 
Kunstschaatsclub Thialf, wordt er op 26 januari 2023 een prachtige middag vol schaatsplezier aangeboden.

SIDE 

EVENT
VOOR KINDEREN

GEEF JE NU OP.
SCAN DE QR CODE!

Spot de bus en win!

Sinds 27 december is de Thialf Express officieel de weg op gegaan! Deze twee práchtige bussen 
pendelen tijdens de drie grote schaatswedstrijden heen en weer tussen het station en Thialf. Op 
andere dagen worden ze als lijndienst door heel Friesland ingezet. Spot jij ‘onze’ bussen ergens 
in de provincie? Post er een foto van en maak kans op twee tickets voor de ijshockeywedstrijd 
tussen Nederland en Oostenrijk van 10 of 11 februari!
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Meedoen (dus je foto posten) kan tot en met zondag 29 januari. De winnaars krijgen van ons vervolgens een DM. 
Woensdag 1 februari maken we alle winnaars in een openbare post bekend.

DOE MEE & WIN

Heerenveen
Binnen ijshockeyend Nederland wordt 
Heerenveen gezien als voorbeeld. De club 
heeft een rijke historie. Theo van Gerwen, 
CEO van IJshockey Nederland: “Heerenveen 
is één van de traditionele clubs die ook 
qua organisatie altijd continuïteit heeft 
laten zien. Goede jeugdopleiding, een 
sterke organisatie rondom het eerste 
team, bestuurlijk goed ingevuld, veel en 
enthousiaste vrijwilligers. We zijn blij met 
clubs die consistentie laten zien. Dat is een 
belangrijk punt van Heerenveen.” 

Leuk om te zien, 
maar ook om te dóén
“Het is belangrijk dat ijshockey in de 
schijnwerpers staat. En in dit geval 
specifiek voor de dames”, meent Van 
Gerwen. “Dat is goed voor de aanwas. Vaak 
wordt ijshockey geassocieerd met mannen. 
Volledig onterecht. Want vrouwen hebben 
óók heel veel plezier aan de snelheid, de 
dynamiek en genieten van het fysieke 
aspect van het spel. Ik weet zeker dat 
eenieder die met zijn schaatsen onder 
en de stick in zijn handen het ijs op gaat, 
verslaafd raakt aan het spelletje. Omdat 
het zo ontzettend leuk is om te zien, maar 
óók ontzettend leuk is om te dóén. Je kunt 
er al je energie in kwijt. De echt fanatieke 
ijshockeyer hunkert maar naar één ding als 
hij het ijs af gaat: weer het ijs óp gaan.”

Theo van Gerwen speelde zelf 427 
wedstrijden voor de Tilburg Trappers en 
werd met zijn club drie keer op rij kampioen 
van Nederland. “Schaatsen, soms met 
veertig kilometer per uur; met je stick die 
puck voortbewegen en schieten waarbij de 
puck snelheden tot tweehonderd kilometer 

per uur bereikt; proberen de keeper te 
verschalken… Die sport, die is gewoon 
verslavend, óók voor vrouwen”, weet Van 
Gerwen.

Buitenland
Het eerste ijshockey damesteam in 
clubverband ontstond in Nederland In 
1981. Twee jaar later was er een Nationaal 
IJshockey Vrouwenteam. Anno nu zijn er 
acht clubs in Nederland en één in België 
die samen in de nationale competitie 
spelen. Dordrecht is de regerend kampioen. 
Er is elk jaar een WK toernooi, ingedeeld 
in poules. Nederland speelt in 1A, dat is 
de poule onder de topcompetitie. In de 
topcompetitie spelen landen als Amerika, 
Zweden en Canada. Nederland is ingedeeld 
met landen als Noorwegen, China en 
Oostenrijk. Het damesteam van Oostenrijk 
is de tegenstander in de oefeninterland, 
die op 10 en 11 februari in Heerenveen 

wordt gespeeld. Voor wat de resultaten op 
het WK aangaat, moet Nederland worden 
gezien als outsider. Aan Denemarken 
worden de grootste kansen toegedicht. 

Aardig om te noemen is dat er ook 
Nederlandse dames spelen bij topteams in 
Amerika, Canada en Zweden. 

Bodychecks
IJshockey voor vrouwen wordt in ons land 
gespeeld op basis van een amateurstatus. 
Daarmee is de sport anders dan bij 
het vouwenvoetbal om maar eens een 
dwarsstraat te noemen. De spelregels zijn 
voor mannen en vrouwen hetzelfde met 
één uitzondering: geen bodychecks bij de 
dames. Van Gerwen: “Ze zijn er momenteel 
wel mee aan het experimenteren om dat 
te veranderen. In Zweden bijvoorbeeld, 
maar dat is er nog niet helemaal doorheen. 
De vrouwen zelf willen dat heel graag. Ze 

vinden het leuk om ook dat fysieke spel te 
spelen en het maakt het spel completer.” 

Geen budget
Ter voorbereiding op het WK is er een 
serieus voorbereidingsprogramma geweest 
met een trainingskamp in december in 
Tilburg en momenteel een trainingskamp 
in Heerenveen met als afsluiting de twee 
oefen-interlands. En het team vertrekt op 
tijd naar China om zich daar optimaal voor 
te bereiden. Van Gerwen: “Het is altijd weer 
spannend. Het kost een hoop geld om 22 
spelers en acht begeleiders daar onder 
te brengen. Een dag trainingskamp kost 
tussen de 3.000 en 3.500 euro per dag, Als 
je er dan een stuk of vier vijf hebt, kun je 
nagaan wat dat de ijshockeybond kost. Het 
zou mooi zijn als we meer oefen-interlands 
zouden kunnen spelen, maar daar is 
domweg geen budget voor.” 

Nog maar eens de vergelijking met het 
voetbal: de KNVB heeft bijna 1,2 miljoen 
leden; IJshockey Nederland moet het doen 
met vijfduizend leden. 

Met de mannen 
in de eredivisie
De Nationale ploeg neemt de achttiende 
plaats in op de wereldranglijst; de 
mannen staan op plaats 28. Dat heeft 
alles te maken met de concurrentie. 
Landen als Kazachstan en Letland scoren 
internationaal erg goed, maar vrouwen 
spelen daar geen ijshockey. Ze nemen het 
vrouwenijshockey minder serieus. Van 
Gerwen: “In Nederland laten we meisjes al 
op jonge leeftijd meedoen met de jongens. 
Er zijn dames die met de mannen eredivisie 
spelen. In andere landen is dat ondenkbaar.” 

Zoals de Waterpoort hoort bij Sneek, de Oldehove niet weg te denken is uit Leeuwarden, zo is Heerenveen onlosmakelijk 
verbonden met Thialf en ijshockey. Iedereen kent de successen van de Flyers in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
met spelers als Larry van Wieren, Jan Jansen en Jack de Heer waardoor Heerenveen een ijshockeybolwerk werd. Niet zo gek 
dat juist hier het laatste trainingskamp van de ijshockeydames werd opgeslagen met een dubbele oefeninterland op 10 en 11 
februari tegen Oostenrijk als voorbereiding op het WK in China. 

Business Event 
tijdens oefeninterland
Voorafgaand aan de wedstrijd op 10 februari 
organiseert regio Heerenveen ‘n Gouden 
Plak een business event. Hiervoor zijn alle 
bedrijven, met in het bijzonder degene die 
gehuisvest zij in de gemeente Heerenveen, 
van harte welkom!

Tijdens dit business event wordt er meer 
verteld over de ambitie en nieuwe strategie 
van regio Heerenveen ‘n Gouden Plak. Een 
gastspreker komt je inspireren over waarom 
investeren in de sport nu voor de zakelijke 
markt zo belangrijk is én er is ruimte om te 
borrelen en te netwerken. Na een uitgebreide 
speluitleg verplaatsen we ons naar de tribune 
om de oefeninterland te bekijken.

Ben jij hierbij aanwezig? Meld je voor vrijdag 
20 januari aan via de website van regio 
Heerenveen ‘n Gouden Plak!

DIT IS EEN SPECIAAL SPORTKATERN VAN REGIO HEERENVEEN ‘N GOUDEN PLAK EN GROOTHEERENVEEN/YING MEDIA BV DIT IS EEN SPECIAAL SPORTKATERN VAN REGIO HEERENVEEN ‘N GOUDEN PLAK EN GROOTHEERENVEEN/YING MEDIA BV



6 MIJN REGIO IN BEWEGING // MEI 2020 ngoudenplak.nlNEDERLAND - OOSTENRIJK  

IJSHOCKEY VROUWEN
10 & 11  FEBRUARI IN THIALF

ngoudenplak.nl/ijshockey-interland

48

Bij de komende ijshockey-oefeninterland Nederland-Oostenrijk op vrijdag 10 februari en zaterdag 11 februari in Thialf zijn beide 
teams aan elkaar gewaagd. “Op het WK van 2022 in Frankrijk werd de wedstrijd tegen Oostenrijk beslist met shootouts”, zegt Hilde 
Huisman. “Het wordt, verwacht ik, een erg leuke wedstrijd. En het zou het leukst zijn als het stadion ook vol zit.” De oefeninterland 

wordt gespeeld ter voorbereiding op het WK, dat dit jaar in China gehouden wordt. Esther de Jong: “We spelen elk jaar een WK. Er zijn 
verschillende divisies. Als je wint, speel je het volgende jaar een divisie hoger. Dit WK spelen we tegen China, Denemarken, Noorwegen, 

Oostenrijk en Slowakije.” Hilde vult aan: “We spelen nu één divisie onder de hoogste. Dat is voor Nederland best wel goed.” 

Thuis in Thialf
Esther de Jong en Hilde Huisman spelen de oefeninterland in hún Thialf 
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JUBBEGA
IIsclub Winterwille. 

KLEINE SPORT IN EEN 
GROOT SCHAATS- EN 
HOCKEYLAND
IJshockey is in Nederland voor zowel 
mannen als vrouwen geen grote sport. 
Hilde Huisman: “Dat is eigenlijk heel raar, 
want we zijn supergoed in schaatsen en 
in hockey. Alleen ijshockey is niet populair 
in Nederland.” Esther de Jong: “Je hebt niet 
even een competitie in Friesland. Als je 
een wedstrijd hebt, dan moet je het hele 
land door.” Hilde: “Het vraagt commitment, 
maar dat is het zeker waard.” 

Dat het een kleine sport is, sterkt de band 
onderling. Als Team NL, maar ook met de 
teams waarin ze in de jeugd speelden. Toen 
speelden ze veelal met jongens. Hilde: “Ik 
vond het altijd leuk met de jongens en heb 
er heel veel vrienden aan overgehouden.” 
Zo heeft ook Esther het spelen in de jeugd 
ervaren. “Natuurlijk is het ook leuk om er 
een ander meisje bij te hebben, maar op 
zich maakte mij dat niet uit.” 

HOOGTEPUNTEN UIT EEN 
INTERNATIONALE CARRIÈRE
Dat ze als Team NL een hechte band 
hebben, blijkt als ik vraag naar de 
hoogtepunten uit hun carrière tot nu toe. 

Esther hoeft hier niet lang over 
na te denken. “De WK’s. Dat is 
altijd zo leuk en zo gezellig. We 
hebben ook een keer twee jaar 
achter elkaar goud gehaald. 
Dan sta je met dezelfde groep. 
Dat is dan gewoon leuk om 

zo’ n prestatie twee keer met 
elkaar te beleven.” Ook voor 

Hilde zijn de WK’s de hoogtepunten. Ze 
zette zelfs een tattoo met drie teamleden. 
Hilde: “Dat was in 2018 in Slovenië. Toen 
wonnen we goud op het WK en hebben we 
een tattoo met gold laten zetten, omdat 
het een super-intense tijd was met elkaar. 
We moesten winnen, omdat we nog in een 
lagere divisie speelden en wonnen toen alle 
wedstrijden. Dat is denk ik wel echt mijn 
hoogtepunt.” 

GROEIEN IN HET 
BUITENLAND
Met het Team NL reizen Esther en Hilde de 
hele wereld over voor WK’s en olympische 
kwalificaties. Hilde: “We zijn bijvoorbeeld 
drie keer in China geweest en een keer in 
Zuid-Korea. En in april gaan we weer naar 
China. Omdat we een hele hechte groep 
hebben, is het heel vet om met elkaar te 
beleven.” Zelf spelen ze in het buitenland. 

Esther: “Om de echte top te bereiken, gaan 
de meesten in het buitenland spelen.” Hilde: 
“Omdat de sport zo klein is, heb je veel kans 
om gezien te worden. Zeker als meisje.”

 Ook al word je gezien, je wordt niet zomaar 
geselecteerd voor Team NL. Hier hebben ze 
bewust voor gekozen en ook dingen voor 
gelaten. Maar dat hebben ze ervoor over. 
Zoals Esther zegt over ijshockey in haar 
puberteit: “IJshockey was altijd wel heel 
belangrijk. Als ik een wedstrijd had op de 
dag na een feestje, dan ging ik toch niet 
naar het feestje.” En over de afstand zegt 
Hilde: “Ik ben daar, maar ook hier. Je kan 
gelukkig veel via WhatsApp en FaceTime.”

NET ALS ESTHER EN HILDE
Aanstaande 10 en 11 februari kun je Esther 
en Hilde zien spelen in Thialf. En wil je, of 
wil je dochter of zoon, net als Esther en 
Hilde ook ijshockeyen? Elke zondagochtend 
van 10.15 – 11.15 uur zijn de deuren van de 
‘IJshockeyscool’ geopend voor kinderen van 
vier tot twaalf jaar. Materiaal is aanwezig 
en de eerste drie lessen zijn gratis 
kennismakingslessen. 

“We hebben een keer twee jaar achter 
elkaar goud gehaald. Dat is dan gewoon 

leuk om zo’n prestatie twee keer met 
elkaar te beleven.”

“Het is extra leuk dat ik altijd in 
Heerenveen gespeeld heb en ik nu weer 

in Heerenveen mag spelen” 

Hilde Huisman (links) en 
Esther de Jong

Hilde Huisman op weg naar het doel Esther de Jong verdedigt fel mee.

Als meisjes van vijf en zes jaar 
stonden Esther de Jong en Hilde 
Huisman al in de ijshockeyhal van 
Thialf. Nu, zo’n vijftien en twintig 
jaar later, staat Esther in Zweden, 
bij Södertälje SK op het ijs en speelt 
Hilde in Oostenrijk bij de Neuberg 
Highlanders. Eind december 2022 
waren ze allebei thuis bij hun families 
in Heerenveen. Kerstvakantie. Eind 
januari zijn ze hier wéér. Dan voor een 
trainingskamp met Team NL en voor de 
oefeninterland Nederland-Oostenrijk.

Kort geleden is door de KNVB het definitieve 
besluit genomen dat het vrouwenvoetbal 
niet langer onder de amateurs valt maar 
onder het betaald voetbal van de KNVB. “Een 
hele mooie stap waarbij de vrouwen eindelijk 
serieus worden genomen”, zegt Jessica 
Roosenburg, voorzitter van sc Heerenveen 
Vrouwen. “En in het kader van beslissingen 
nemen heeft dat ook wel nut. De keerzijde 
is de harde eis dat alle elf clubs in Nederland 
onderdeel moeten zijn van een betaald 
voetbalorganisatie.” Drie clubs zijn dat nog 
niet: ADO, Alkmaar dat net is overgenomen 
door AZ, en sc Heerenveen.”

Vrouwenvoetbal in de 
kinderschoenen
Roosenburg heeft vertrouwen in de 
integratie. “Maar we zijn er nog niet. Iedereen 
is welwillend, maar het moet wel kunnen. 
We zijn druk in gesprek. Het streven is om 
1 maart een definitieve ‘go of no go’ te 
hebben. Ik strijd erg voor gelijke kansen. Als 
een meisje talent heeft in welke sport dan 
ook, dan moet ze dezelfde kansen krijgen 
om zich te ontwikkelen tot het hoogste 
niveau als een jongen. Als je kijkt naar de 
financiële ontwikkeling bij voetbal verdienen 
de mannen letterlijk. Ze draaien omzet. Ze 
trekken mensen naar het stadion. Kijk naar 
een Andries Noppert. De club krijgt voor elke 
dag dat hij op het WK was een bedrag. De 
populariteit van Noppert neemt toe, waardoor 
er meer shirts worden verkocht en Noppert 
zelf wellicht meer waarde heeft gekregen. 

Dat werkt bij de vrouwen nog anders. 
Het vrouwenvoetbal staat nog in de 
kinderschoenen, op een plek waar de 
mannen ook ooit zijn geweest. Ik vind dat 
we alle vrouwen zo goed mogelijk moet 
faciliteren waardoor ze de kans krijgen zich 
te ontwikkelen tot het hoogste niveau. Dat 
er groei in zit, ook financieel. Die reis hebben 
de mannen ook gemaakt. Maar het is te 
kort door de bocht nu om te zeggen dat 
de vrouwen bij sc Heerenveen net zo veel 
moeten verdienen als de mannen. Want we 
halen letterlijk het geld nog niet op. Daar 
hebben we nog een klus te klaren met alle 
betrokken partijen. Vrouwen hebben zeker 
toegevoegde waarde, maar dat uit zich nog 
niet direct in euro’s.” 

Gedreven sportfamilie
Jessica Roosenburg (45) is afkomstig uit 
een gedreven sportfamilie. Haar opa, haar 
vader, haar oom en haar neef waren allemaal 
profvoetballers en ook allemaal lange tijd 
bij Cambuur. Opa André voetbalde samen 
met Abe Lenstra in het Nederlands elftal 
en ging in zijn plaats naar Fiorentina als 
één van de eerste betaalde profs, samen 
met Faas Wilkes. “Daar is mijn vader ook 

geboren. Hij was sportman 
in hart en nieren. Hij heeft 
alle kaatswedstrijden die 
er waren wel gewonnen, is 
toen gaan voetballen, maar 
kon ook redelijk schaatsen 
en (lachend) was op latere 
leeftijd nog een beetje een 
mislukte skûtsjeschipper. 
Op de Oant Moarn van Jacob 
Huisman. 

Ik kon altijd wel goed 
meekomen met balsporten. 
Ik deed aan basketbal en 
was keeper bij handbal, heb nog getennist. 
Het sporten was er wel, maar op de een of 
andere manier leefde het vrouwenvoetbal 
bij ons thuis niet zo. Niemand van mijn 
vriendinnen ging op voetbal.” 

Onhoudbaar
Roosenburg heeft samen met een 
compagnon een landelijk opererend 
bedrijf in organisatie,- leiderschap- en 
teamontwikkeling. “Dan gaat het over 
reflectie, waarnemen, communicatie, 
strategieën bedenken en volgen, je 

kernwaarden leven. Met verbinden als rode 
draad.” Sinds ruim drie jaar is ze voorzitter 
van sc Heerenveen Vrouwen. 

Eerst even iets duidelijk maken: Jessica is als 
voorzitter vrijwilliger. “Het is onhoudbaar. 
Vrouwenvoetbal bij sc Heerenveen kan nooit 
professionaliseren met mensen die het er 
bij doen. Er komen steeds meer eisen van 
de KNVB om te kunnen voetballen; het gaat 
om steeds meer geld; er zijn steeds minder 
vrijwilligers te vinden die dit soort grote 
klussen willen doen. Een rustige week voor mij 

is twintig uur, los van de wedstrijden. Dat is als 
vrijwilliger niet te doen. Dan is het ook lastig 
om het honderd procent te doen. Het zou 
mooi zijn als het verder kan professionaliseren 
onder de vlag van sc Heerenveen.”
 
Meer de touwtjes in handen 
hebben
“Ik wil graag voor de muziek uitlopen, maar 
loop er bij het voetbal juist achteraan. Bij het 
voetbal worden we enorm geleefd. Door Covid 
hebben we geen vet op de botten; licentie-
eisen die toenemen; economie die lastig 
is; prijzen die stijgen. Meer de touwtjes in 
handen hebben lijkt me heerlijk. Van overleven 
naar leven. Geen onrust meer, omdat we 
weten dat het vrouwenvoetbal na vijftien  
jaar eindelijk duurzaam blijft bestaan.”

Ontwikkeling blijft achter
Door het succes van de Oranje Leeuwinnen 
heeft het vrouwenvoetbal in ons land 
een enorme boost gekregen. Ook bij sc 
Heerenveen heeft dat gezorgd voor aanwas. 
Roosenburg: “Op zich gaat dat goed. Maar 
ook hier zie je dat topclubs als Ajax, Twente, 
en PSV veel meer bieden. Speelsters staan 
daar op de loonlijst. Fortuna Sittard is een 
goed voorbeeld. Met een nieuwe sponsor 
hebben ze een budget dat twee keer zo 
hoog is als dat van ons. Bij Fortuna staan ze 
28 uur op papier en dan gaan speelsters toch 
algauw daar naar toe. In de breedte is er veel 
bijgekomen. Er zijn heel veel meisjes gaan 
voetballen. Wat nog een beetje achterblijft, 
is de ontwikkeling. De aansluiting naar de 
Leeuwinnen. We hebben nog wel wat te 
doen met elkaar.” 

Niet naast elkaar leggen
Er hebben veel grote namen gevoetbald bij 
sc Heerenveen, zoals Lieke Martens, Shanice 
van der Zanden, Vivianne Miedema, Sherida 
Spitse. “Daar mogen we trots op zijn”, meent 
Roosenburg. “Het wordt tijd we grote namen 
bij ons kunnen houden. We moeten het 
slimmer organiseren. Als we straks onderdeel 
zijn van de betaald voetbalorganisatie kan dat 
een enorme stap voorwaarts zijn. Dan kunnen 
de vrouwen dezelfde ontwikkeling doormaken 
als de mannen. We moeten kijken hoe we als 
vrouwen het merk sc Heerenveen sterker 
kunnen maken; wat we kunnen toevoegen 
en hoe we het vrouwenvoetbal in de breedte 
aantrekkelijk kunnen maken. Dat mag zich 
ontwikkelen. Het is nog een jonge sport. En 
ik ben van mening dat je mannen en vrouwen 
niet naast elkaar moeten leggen. Vrouwen 
zijn heel anders dan mannen. We doen het in 
handbal niet, volleybal niet en hockey niet, 
maar we doen het in het voetbal wel. Als je 
shorttrack neemt, dan kijk je naar de 500 
meter, naar mannen of vrouwen. Bij voetbal 
heb je voetbal en vrouwenvoetbal. Heel gek.” 

Bij voetbalclub sc Heerenveen is een transitie op handen. Vóór 1 juli moet sc Heerenveen Vrouwen deel uitmaken van de betaald 
voetbalorganisatie. Dit is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Belangrijk hierin is dat vrouwen 

in de toekomst ook mediavergoeding, transfervergoeding en een opleidingsvergoeding krijgen, en inkomsten generen uit 
merchandise, catering, kaartverkoop en sponsoring. Op dit moment hebben ze alleen maar sponsoring. 

“Als een meisje talent heeft in welke sport 
dan ook, dan moet ze dezelfde kansen krijgen

om zich te ontwikkelen”

Voorzitter SC Heerenveen Vrouwen Jessica Roosenburg

TEKST EN BEELD: RICHARD DE JONGE
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NEDERLAND - OOSTENRIJK  

IJSHOCKEY VROUWEN
10 & 11  FEBRUARI IN THIALF

ngoudenplak.nl/ijshockey-interland

Onze regio is het schaatshart van de wereld. Ervaar het zelf in IJsstadion Thialf in Heerenveen.

Schaatsen!

Vriest het? Op naar de natuurijsbaan!

Vrij schaatsen in Thialf
Ready…? Go! Haal je schaatsen uit het vet, laat 
ze nog even slijpen bij de vestiging van Haico 
Bouma in Thialf, of huur ze gewoon lekker ter 
plekke. Rijd je rondjes op de 400 meter baan, of 
oefen nog even rustig op middenterrein. 

Scan de QR-code voor
openingstijden Thialf

Kunstschaatsen
Bij KCT staat het beoefenen en bevorderen van 
de kunstschaatssport voorop. Het doel van de 
vereniging is leden de gelegenheid te bieden 
om de schaatssport te kunnen beoefenen, 
zowel op wedstrijdniveau als recreatief vlak. 
Kunstschaatsen is een sport voor iedereen, jong 
en oud. Je kunt leren kunstschaatsen op alle 
leeftijden. Tijdens de trainingen krijgt iedereen 
les op zijn eigen niveau van een 
gediplomeerde trainer.
Scan de QR-code voor meer
informatie over KCT

IJshockeysCool
Wil jij zelf proberen of de snelste teamsport 
van de wereld iets voor jou is? Kinderen vanaf 
vier jaar zijn elke zondagochtend welkom in de 
ijshockeyhal van Thialf. Ervaren ijshockeytrainers 
leren je dan de basis van het schaatsen in 
de IJshockeysCool. Je kunt al vanaf vier jaar 
meedoen aan de speciale ijshockey jeugd lessen. 
Als je zesjaar of ouder bent en je hebt 
je schaatsdiploma behaald, mag 
je doorstromen naar een team.
Scan de QR-code voor meer
informatie over IJshockeysCool

Langebaanschaatsen
Wekelijks trainen? Dat kan bij Hardrijdersclub 
Heerenveen. De Friese schaatsclub heeft in de 
loop van de jaren heel wat bekende schaatsers 
voortgebracht, zoals Sven Kramer en Antoinette 
de Jong. HCH is er voor hele prestatiegerichte 
schaatsers, maar ook voor recreanten

Scan de QR-code voor meer
informatie over HCH

Shorttrack
Denk jij: wat Sjinkie en Suzanne kunnen, dat kan 
ik ook? Of denk je dat helemaal niet, maar zou 
je het wel graag eens willen proberen of heb je 
altijd al willen weten hoe het voelt om in volle 
vaart door de bochten te gaan op dat krappe 
baantje van 111 meter? Dat kan bij Shorttrack 
Club Thialf.

Scan de QR-code voor 
een proefles shorttrack

Sven Kramer Academy
Het doel van de Sven Kramer Academy is dat 
ieder kind vóór zijn of haar 12e jaar een keer 
het plezier van schaatsen heeft ervaren. Maar 
de SKA is er voor iedereen. Via de schaatslessen 
enthousiasmeren en motiveert de SKA jeugd én 
volwassenen om (beter) te leren schaatsen.

Scan de QR-code voor meer
informatie over SKA

NES 
IIsclub Foarút
Scan de QR-code voor 
meer informatie

JUBBEGA
IIsclub Winterwille
Scan de QR-code voor 
meer informatie

ORANJEWOUD 
IJsclub Oranjewoud
Scan de QR-code voor 
meer informatie
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