Froukje Hofma, voorzitter Vrouwenvoetbal Heerenveen

‘Het vrouwenvoetbal
is nog puur’

Froukje Hofma hanteert sinds afgelopen zomer de voorzittershamer van de Stichting vrouwenvoetbal
Heerenveen. In dezelfde zomer heeft iedereen kunnen genieten van de fantastische resultaten van de
Oranje Leeuwinnen op het EK in eigen land. Redenen genoeg voor FeanFan om met de kersverse voorzitter
kennis te maken.
bestaat met
voormalig speler
van Heerenveen
en Oranje, Germ
Hofma, antwoordt
zij ontkennend.

Vrouwen(!)
voetbal
Hofma maakt
onmiddellijk
duidelijk dat we niet
horen te spreken
van damesvoetbal
maar van
vrouwenvoetbal.
De mannen van
de redactie zullen
zichzelf daarna
nog een paar keer
moeten corrigeren
maar het leerde
snel. Het zou
voor de mannen
een inspirerende
middag worden!
Froukje Hofma, voorzitter Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen
(foto Cor Pot).

De ontvangst is hartelijk. Hofma zwaait
uitnodigend de deur voor ons open en
laat ons binnen. In het dagelijks leven is
Hofma directeur van het bedrijf Novatech.
Dit is een handelsonderneming in auto
onderdelen en garage-equipment met
vestigingen in Heerenveen, Staphorst en
Steenwijk. Een business, die sterk door
mannen wordt gedomineerd.
Ze steekt direct van wal: ‘Ik bezit zelf geen
voetbalgenen en heb niet gevoetbald, maar
mijn man en onze beide zonen voetballen
wel. De oudste keept momenteel bij
Cambuur maar heeft daarvoor op de
opleiding van sc Heerenveen gezeten.’
Op de vraag of er een familierelatie
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Om een bestuurs
functie in het
vrouwenvoetbal uit te oefenen berijdt
Hofma een stokpaardje: ‘Vrouwen hebben
dezelfde rechten op goede faciliteiten in
de sport en in het voetbal als mannen.
Je hoeft het vrouwenvoetbal niet één op
één te vergelijken met de mannen maar
heb wel respect voor de eigen status!
In het voetbal is gelijke behandeling tot
dusver geen vanzelfsprekendheid. De drive
en motivatie moet bij de vrouwen erg
groot zijn om te kunnen voetballen bij een
Betaald Voetbal Organisatie (BVO).’
Hofma schetst vervolgens een beeld
van speelsters, die dagelijks trainen
en daarnaast werken of studeren. ‘De
vrouwen ontvangen een vergoeding van

gemiddeld driehonderd tot vierhonderd
euro per maand. Ik steek zelf wekelijks
zo’n vijftien tot twintig uur in de club. Dat
is puur vrijwilligerswerk. Ik was al drie jaar
bestuurslid, de vorige voorzitter stapte
afgelopen zomer op naar aanleiding van
het voortijdige ontslag van trainer Jan
Schulting. Het huidige bestuur bestaat
naast mij uit nog vier bestuursleden:
Enne Osinga (penningmeester), Akke
Annema (secretaris), Marijke Zeevenhoven
(marketing & communicatie) en Jeroen
de Vries algemeen lid). Daarnaast is er
een Raad van Advies met Yme Kuiper,
Henk Hoekstra en Henk Herder. Dankzij
deze voetbalroutiniers met hun kennis en
ervaring kunnen ze voor de club de juiste
wegen in voetballand vinden.’

Vanaf 2007 landelijke competitie
De KNVB is tien jaar geleden begonnen
met een landelijke competitie voor
vrouwenvoetbal. In het seizoen 20102011 bereikt sc Heerenveen haar
hoogtepunt als ze zes internationals levert
en de bekerfinale speelt. Door financiële
krapte is een aantal clubs genoodzaakt om
in 2011 met de vrouwensectie te stoppen.
Ook sc Heerenveen wilde een einde maken
aan haar vrouwenafdeling. Dankzij een
spontane actie van sponsoren, ouders van
speelsters en andere sympathisanten,
werd er binnen twee weken een ton
binnengebracht. Het vrouwenvoetbal
in Heerenveen kon verder. Dit heeft er
toe geleid dat het vrouwenvoetbal niet
langer een integraal onderdeel van het
voetbalbedrijf van sc Heerenveen is
maar is ondergebracht in een aparte
stichting gelieerd aan de BVO: de Stichting
vrouwenvoetbal Heerenveen.

Allesbehalve luxe
Hoe is momenteel na een turbulente
periode de stand van zaken rond het
vrouwenvoetbal van Heerenveen en de

Selectie sc Heerenveen Vrouwen 2017-2018 (foto Ann Mor).

relatie met grote broer? In de vorige
FeanFan hoopt directeur Luuc Eisinga
dat het vrouwenteam een succesvol
seizoen heeft en dat ook de vrouwen
mogen rekenen op support van de
feanfans. Hofma legt uit dat voor het
seizoen 2017-18 bijna met een schone lei
moest worden begonnen: na het ontslag
van de vorige werd een nieuwe trainer
aangesteld, Roeland ten Berge. Er moest
bovendien voor het eerste team een groot
aantal nieuwe speelsters aangetrokken
en ingepast worden. Als gevolg van de
problemen met de vorige trainer waren
maar liefst negen speelsters vertrokken.
Dankzij de sterke motivatie en wilskracht
van de speelsters wist Ten Berge een
hecht team te smeden. ‘De situatie is
allesbehalve luxe. Zo hebben de speelsters
tijdens het trainingskamp zelfs in de
kleedkamers moeten overnachten. Dit
staat in groot contrast met de faciliteiten
bij de mannen. Het hele vrouwenteam
moeten het doen met een begroting van
twee ton.’ Hofma vervolgt: ‘Ik vind het
bijzonder spijtig dat bij de FeanDei geen
ruimte was voor samenwerking met de
vrouwen. Gelukkig bespeur ik de laatste
tijd een meer welwillende houding van de
directie van sc Heerenveen tegenover
ons. Heerenveen heeft als enige club in
Noord Nederland een vrouwenteam in de
Eredivisie. Op grond van deze positie en
uit promotioneel oogpunt zou ik graag de

verbinding met het mannenvoetbal zoeken
om een win-win situatie te bereiken. Het
aandeel van het vrouwenvoetbal neemt
nog steeds toe. De categorie voetballers
tussen veertien en zeventien jaar bestaat
voor bijna twintig procent uit vrouwen.’

Toekomst
De Stichting
vrouwenvoetbal
Heerenveen zal
binnenkort het
beleidsplan voorleggen
aan Luuc Eisinga.
‘Hierin wordt de
toekomstvisie op het
vrouwenvoetbal van
sc Heerenveen uit de
doeken gedaan. Hierin
nemen we de te
verwachten groei en
de exposure voor sc
Heerenveen mee. Het
is toch fantastisch om
te zien dat toppers
als Viviane Miedema,
Sherida Spitze, Loes
Geurts, Shanice van
der Sanden en Lieke
Martens afgelopen
zomer de helden van
Nederland waren.
Deze vrouwen
hebben allemaal
voor sc Heerenveen

gespeeld en sommigen spelen nu bij grote
clubs als Arsenal en Barcelona. Het zou
enorm helpen wanneer de KNVB van het
vrouwenvoetbal een beleidsspeerpunt
maakt en dat de Topsportstatus kan
worden verkregen. Dit geeft de speelsters
van een BVO recht op een minimum

Fenna Kalma (17), spits en medetopscorer (foto Ann Mor).
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Tiny Hoekstra snelt langs haar tegenstander (Foto Ann Mor).

inkomen. Het is mijn wens om te komen
tot contracten van twintig uur zoals bij
Ajax, zodat de vrouwen beter in staat
zullen zijn om hun sport te kunnen
bedrijven.’
Het huidige seizoen wordt als een
bouwjaar gezien. ‘De doelstelling is
om bij de eerste vijf te eindigen. Het
volgende seizoen zal de competitie
met nog twee clubs worden uitgebreid.
Feyenoord en Vitesse of Sparta zullen
dan waarschijnlijk de nieuwe deelnemers
zijn. Ons eerste team bestaat uit
27 speelsters. Daarnaast is er een
beloftenteam met vijftien speelsters en
wordt er voor het volgende seizoen een
talententeam geformeerd. Om nieuwe
talenten naar Heerenveen te trekken
worden talentendagen georganiseerd en
beschikt de club over een scoutingteam.
Er bestaan nauwe banden met een aantal
amateurverenigingen in de noordelijke
regio, zoals Stiens en Oranje Nassau.
Bovendien worden in Noord-Nederland
en Flevoland clinics gegeven. Deze
vormen bovendien een welkome bron van
inkomsten.’

Hofma is lovend over het feit dat iedereen
in het vrouwenvoetbal goed benaderbaar
is. ‘Ook speelsters als Miedema, Spitse
en Martens, die afgelopen zomer toch
behoorlijk in de schijnwerpers stonden
staan altijd klaar voor een praatje. Er
bestaat gewoon heel weinig arrogantie.
Het vrouwenvoetbal is nog puur.’ Met
gepaste trots sluit Hofma af met een
statement over het jonge talent Fenna

Kalma, spelend bij Oranje: ‘Ze is pas
zeventien en onze spits en medetopscorer.
Ik zou haar heel graag een verbeterd
contract willen aanbieden.’
Jelle Wiarda en Harm Jelle Westra

In de omloop en op de Noord-, en Zuidtribune
van het Abe Lenstra stadion in Heerenveen kunt u bij ons
terecht voor snacks, koffie, snoep en( fris)dranken.
Lange Singel 37 Bakkeveen
www.blaauwevenementenservice.nl
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