
n Daan Rieken

Heerenveen | ,,Pfoefff.” De zucht bij 
Pelé van Anholt is langgerekt. Als 
enige Fries in de Heerenveen-selec-
tie lijkt hij in aanloop naar de derby 
tegen Cambuur gebombardeerd tot 
woordvoerder van het blauw-witte 
deel van de provincie. Nu heeft hij 
zich zelfs laten verleiden tot een Frys-
lân-quizje (zie kader). Met weinig re-
sultaat. Cambuurs Oebele Schokker 
is hem de baas. ,,Ik weet echt weinig 
hé.” Lachend: ,,Deze mini-derby mag 
Schokker winnen, als ik hem op het 
veld maar kan terugpakken.”

Ja, Van Anholt is geboren en geto-

gen in Bolsward, dus dan ben je een 
Fries. Maar daar houdt zijn band met 
de provincie ook wel op. Met een 
knipoog naar zijn huidskleur. ,,Ik 
heb inderdaad niet echt Friese roots. 
Dat kun je wel zien. Mijn familie van 
vaderskant komt uit Ghana.”

 Als een verslaggever van Omrop 
Fryslân zich meldt bij de 22-jarige 
rechtsback worden de vragen in het 
Fries gesteld, maar antwoordt Van 
Anholt in keurig Nederlands. ,,Als ze 
heel langzaam spreken, kan ik het 
wel verstaan. Maar het zelf praten? 
Néé, dat lukt echt niet.”

 Desondanks is de verdediger bij 
gebrek aan meer provinciegenoten 
in zijn team verworden tot Heeren-
veens knuffel-Fries. En dan word je 

tot vervelens toe herinnerd aan die 
wedstrijd van morgen. Van Anholt 
grijnst: ,,We moesten focussen op 
het bekerduel met Twente: dat lukte 
goed. Maar ik zou liegen als ik in 
mijn achterhoofd niet bezig was met 
Cambuur. De hele week krijg ik al 
berichtjes van vrienden: ‘Wel inma-
ken die Leeuwarders hè!’”

 Van Anholt zelf had vroeger geen 
voorkeur. ,,Ik was voor Ajax.” Van 
de Friese derby’s die in zijn jeugd 
gespeeld werden, kreeg hij weinig 
mee. ,,Ik ben van 1991. Bij de laatste 
confrontatie was ik negen jaar. Ik 
weet er weinig van.”

Dat komt slecht uit. Andere selec-
tiespelers hoopten juist dat exotische 
Fries Van Anholt hen in aanloop naar 

de derby nog van wat kennis kon 
voorzien. ,,Pelé moet ons bijspijkeren 
op historisch gebied”, riep spits Al-
fred Finnbogason direct na de beker-
winst op Twente al. Tevergeefs.

Toch kijkt Van Anholt uit naar 
het treffen met de Leeuwarders. ,,Ik 
weet heus wel dat het een speciale 
wedstrijd is. Het leeft echt bij de sup-
porters en zelf vind ik het ook mooi. 
De wedstrijd van het jaar? Komt in 
de buurt. Dat ik als enige Fries de 
Heerenveen-kleuren verdedig, geeft 
ook een extra bijzonder tintje.”

De ogen van de jonge verdediger 
glinsteren. Hij beleefde dit seizoen al 
een mijlpaal door tegen AZ zijn eer-
ste eredivisiedoelpunt te scoren en 
staat op het punt zijn tweede te bele-

ven: zelf spelen in de Friese derby. ,,Ik 
kijk er naar uit. Iedereen praat er al 
dagenlang over. Laat het maar begin-
nen. Cambuur is ook een mooie club, 
dat heb ik altijd gevonden. Ze hebben 
erg fanatiek publiek en hier zal het 
ook stormen. Ik weet zeker dat het 
een gave wedstrijd gaat worden.”

Hoe het duel exact zal verlopen? 
,,Lastig te voorspellen. Ik denk dat 
we een vechtwedstrijd krijgen, waar-
in het voetbal misschien wat minder 
is.” En de uitkomst dan? ,,Mijn vrien-
den zeggen dus dat we Cambuur 
moeten inmaken.” Een glimlach 
die gedachten verraadt. Je ziet Van 
Anholt wensen: dat moeten we dan 
maar doen. Kan-ie toch nog revan-
che nemen op Oebele Schokker.

Van Anholt gaat voor revanche in de derby

Nog een dag, dan is het zover: 
de Friese voetbalderby tussen sc 
Heerenveen en SC Cambuur. De 
rivalen treffen elkaar voor het 
eerst sinds 2000. Het Friesch Dag-
blad telt af naar de derby. Van-
daag het vijfde en laatste deel.

De sportredactie legde Pelé van An-
holt (Bolsward) en Cambuur-aanval-
ler Oebele Schokker (Nieuwehorne) 
vijf vragen voor. Oftewel: tijd voor 
een quiz. Wie scoort de meeste pun-
ten van deze twee Friezen?

  Hoeveel voetballers speelden 
voor beide Friese profclubs?

Van Anholt: ,,Eh, Klompe en Talan 
hebben tegen Cambuur gespeeld. 
Maar wie voor beide clubs uitkwa-
men? Poeh, geen idee.” 
Schokker: ,,Ik heb het ergens gele-
zen. Was het niet 36 of 37?” 
Antwoord: 37. Van Anholt 0, Schokker 1

  Noem jaartal, uitslag en 
doelpuntenmakers van de 
laatste Friese derby!

Van Anholt: ,,Dertien jaar geleden, 
in 2000 dus. Dat is alles wat ik weet. 
En als ik moet gokken, denk ik dat 
Heerenveen met 1-2 won. Oh, 0-2? 
Mag ik dan twee halve puntjes?” 
Schokker: ,,Dat was in 2000. Het 
werd 4-1. Of toch 0-2? Volgens mij 

0-2. En die Finse spits scoorde. Pop-
ovitsj? Die andere goal weet ik niet. 
Antwoord: 2000, 0-2, Popovitsj en Nur-
mela. Score: Van Anholt 1, Schokker  3.

  Wie is de regerend Fries 
kampioen fierljeppen? 

Van Anholt: ,,Ik zou het niet weten. 
Ik denk dat Oebele deze wint...”
Schokker:  ,,Dat was toch een ander 
dan die gast die altijd wint? Helm-
holt, ja. Die dus niet. Oh, wel?” 
Antwoord: Bart Helmholt.  Score: Van 
Anholt 1, Schokker 3

  Welke Waddeneilanden horen 
bij  de provincie Fryslân?

 Van Anholt: ,,Terschelling, Ame-
land en Schiermonnikoog sowieso. 
Verder Texel?”
Schokker: ,,Terschelling, Ameland, 
Vlieland. Schiermonnikoog niet.”
Antwoord: Terschelling, Ameland, Vlie-
land én Schiermonnikoog. Score: Van 
Anholt 4, Schokker 6.

  Wie is Commissaris van de 
Koning in Fryslân? 

Van Anholt: ,,Dat weet ik echt niet. 
John Jorritsma? Nooit van gehoord.”
Schokker: ,,Geen idee... Maar eh, ik 
heb al gewonnen, toch? Mooi, man.”
Antwoord: John Jorritsma. Eindstand: 
Van Anholt 4, Schokker 6, dus de eerste 
slag is voor SC Cambuur.

Heerenveen/Leeuwarden | Cam-
buur en Heerenveen beginnen mor-
gen nagenoeg ongewijzigd aan de 
Friese derby. Bij de Leeuwarders zal 
Mart Dijkstra de geschorste Martijn 
van der Laa vervangen. Heerenveen 
rekent op de rentree van de weer 
fitte Arnold Kruiswijk in de defensie. 
Daarnaast vervangt Luciano Slagveer 
ten opzichte van het duel bij Roda 
voorin Rajiv van La Parra.

Heerenveen-coach Marco van 
Basten toonde zich verbaasd over de 
impact van het duel. ,,Vroeger was 
ik niet op de hoogte van het feit dat 
het hier zo leefde”, zei de man die 
als speler ook AC Milan - Internazi-
onale meemaakte. ,,Wat ik daarvan 
heb geleerd? Je moet de emoties 
van de fans op een positieve ma-

nier gebruiken. Ze mogen je energie 
geven, maar je moet niet je hoofd 
verliezen.”

Ook Cambuurtrainer Dwight Lo-
deweges bleef redelijk nuchter on-
der alle aandacht. ,,We hebben ons 
normaal voorbereid op dit duel. Om 
ons heen leeft het derbygevoel, dat 
merk ik heus. Maar het is belangrijk 
dat wij ons richten op het voetbal. 
Hoe kunnen we Heerenveen ver-
slaan? Hoe spelen we ons spel? Er is 
goed getraind, de spelers zijn fit en 
erg gretig. We hebben er zin in.” 

Vermoedelijke opstellingen. Heeren-
veen: Nordfeldt; Van Anholt, Otigba, Kruis-
wijk, Dijks; De Roon, Eikrem, Van den Berg; 
Slagveer, Finnbogason, Ziyech.
Cambuur: Nienhuis; Droste, Leeuwin, 
Dijkstra, Bijker; El Makrini, Bakker, Ritzmai-
er; Lukoki, Hemmen, Feldballe.

Opstellingen

Weinig wijzigingen in teams 
van Heerenveen en Cambuur

Dankzij Schokker is ’t 
al 1-0 voor Cambuur
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n Gerard Bos

Leeuwarden | Heerenveen versus 
Cambuur. Dat is niet alleen de ene 
Friese eredivisionist tegen de an-
dere. Het is ook de meest scorende 
ploeg tegen de minst gepasseerde 
ploeg. En daar, in de achterste linie 
van Cambuur, maakt Mart Dijkstra 
morgen zijn rentree in de basis. Om 
samen met collega-centrumverdedi-
ger Ramon Leeuwin de meest trefze-
kere spits van de competitie onscha-
delijk te maken: Alfred Finnboga-
son. ,,Goede spits, maar Heerenveen 
is méér dan alleen Finnbogason.” 

Zes competitieduels speelde de 
IJslander dit seizoen - de uitwed-
strijd bij FC Twente miste hij door 
een blessure - en hij staat al op ne-
gen treffers. Wie het bekerduel van 
donderdagavond tegen FC Twente 
meerekent, komt op elf goals in ze-
ven wedstrijden. Een ongekend ge-
middelde. Maar leg die cijfers voor 
aan Mart Dijkstra en die valt niet 
van zijn stoel. 

Goed teken. De 23-jarige verdedi-
ger maakt daardoor onbewust duide-
lijk hoe groot de gezonde dosis zelf-

vertrouwen is bij de Leeuwarders.
,,Finnbogason is een goede spits, 

een van de beste in de eredivisie. 
Maar hij is ook maar een mens. En 
wij hebben een van de minst gepas-
seerde defensies van de competitie 
(Cambuur kreeg nog maar vijf te-
gentreffers in zeven duels, red.). Erg 

gemakkelijk scoren de ploegen niet 
tegen ons. Dat zegt veel, lijkt me.”

De verdediger legt uit waar ’m dat 
in zit. ,,Het mooie is: wij krijgen wei-
nig tegen, terwijl we juist niet heel 
verdedigend spelen. We willen voet-
ballen, goed positiespel spelen. De 
ploeg stáát dus gewoon goed, zoals 
ze dan zeggen. En iedereen draagt 
daar aan bij.” Dijkstra grijnst: ,,Het 
is een cliché, maar toch: verdedigen 
begint voorin. Dat doen we.”

Wie de trainingen van Cambuur 
bezocht, kon afgelopen week duide-
lijk zien hoe ontspannen de sfeer is 
in Leeuwarden in de aanloop naar 
de derby tegen sc Heerenveen. De 
tweestrijd leeft enorm in de provin-
cie (en ver daarbuiten), maar de spe-
lers laten zich volgens Dijkstra niet 
gek maken. ,,We hebben ons goed 
voorbereid zoals altijd, er is scherp 
en goed getraind. Natuurlijk weten 
ook wij hoe het leeft bij de suppor-
ters. Maar wij willen sowieso altijd 
winnen en goed spelen. Ook tegen 
Heerenveen.”

Dat hij als basisspeler samen met 
Leeuwin mag proberen het gevaar-
Finnbogason te beteugelen, doet 
hem goed. HIj begon als vaste waarde 
en aanvoerder aan het seizoen, maar 
raakte zijn plaats kwijt. Daarna was 
het wachten op een nieuwe kans.

,,Tegen Roda JC (tweede duel. 
red.) speelde ik niet goed. Ik werd 
gewisseld en daarna ging het lopen. 
Dan snap ik dat er weinig of geen re-
den tot wisselen is voor de trainers. 
Maar weet je? Het motiveert mij 
alleen maar meer om nog beter te 
trainen. En die instelling hebben we 
allemaal hier. Gas geven. Ook tegen 
Heerenveen, in de derby.”

Die instelling 

hebben we allemaal: 

gas geven. Dus ook 

tegen Heerenveen

Mart Dijkstra: Heerenveen is 
méér dan alleen Finnbogason

Tijden van weleer, 30 april 2000: onder toeziend oog van ploeggenoten Robin Nelisse (links) en Mischa 
Rook (midden), zet Johan Abma namens Cambuur Jeffrey Talan van sc Heerenveen de voet dwars. Het tref-
fen in Leeuwarden werd gewonnen door Heerenveen (0-2) en zou uiteindelijk dertien jaar lang de laatste 
Friese derby in de eredivisie blijken. Tot morgenmiddag, half drie. Nog één nachtje slapen. Foto: ANP

De laatste derby

30 april 2000, Heerenveen verslaat Cambuur

        Op weg 

   naar de derby
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