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Voorwoord

De voorzitter aan het woord...
Nu de competitie alweer volop aan de gang is, met de herfstvakantie achter de rug, is de blik alweer volledig gericht 

op seizoen 2017/2018. Laten we echter nog eens kort terugkijken naar afgelopen seizoen. Zowel op voetbalgebied 

alsmede bestuurlijk hebben we toch weer de nodige veranderingen voorbij zien komen. Zo is het duo Sije en Pieter 

Jan Heidstra na meer dan 10 jaar trouwe dienst niet langer onderdeel van het hoofdbestuur van de vereniging. 

Sije is tijdens de laatste ledenvergadering door de aanwezige leden natuurlijk bedankt voor zijn vele werk voor de 

vereniging en tot Erelid van VVZ benoemd. 

Pieter Jan maakt zich ondertussen in 
de jeugdafdeling weer nuttig voor de 
vereniging. Dit past bij de koers die 
VVZ sinds enkele jaren heeft ingezet, 
namelijk versterking van de jeugdaf-
deling. Dat betekent niet alleen een 
ruimer budget, maar ook zaken zoals 
bijvoorbeeld de invoering van de VTON 
voetbalmethode voor de jeugd. Met 
de komst van de smartphone, social 
media en de vele mogelijkheden tot 
sportbeoefening is het geen automa-
tische keuze meer van de jeugd om 
te gaan voetballen. Tezamen met het 
jeugdbestuur probeert de vereniging 
de beoefening van de voetbalsport zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken voor 
de jeugd. 

Bij de zondagafdeling is ook het 
nodige veranderd. Zo kennen we 
inmiddels een wisseling van de wacht 
qua voorzitter van de commissie, Lam-
mert Kooistra wisselde na vele jaren 
van trouwe dienst van plek met Meine 
Postma. Het is geen gemakkelijke taak 
geweest voor Lammert, immers toen 
hij aantrad was het voetballen op zon-
dag op sterven na dood. Mede door 
zijn inzet (en natuurlijk vele anderen) 
is de afdeling toch overeind gebleven 
en speelt het thans in de 4e klasse. 
Het zondagsvoetbal zit nu eenmaal in 
een lastige positie, dat is weliswaar 
een landelijke trend, maar desalniet-
temin is ook dit jaar de zondagafdeling 
weer vertegenwoordigd met twee 
elftallen.

De zaterdagafdeling kent andere 
uitdagingen. Mede dankzij enkele 
wisselingen in de selectie is het vorig 
jaar toch lastig gebleken om tot een 
stabiele speelstijl te komen. Mooie 
overwinningen werden afgewisseld 
met ronduit matige wedstrijden met 
als gevolg de nodige verliespunten. 
Het kortstondige avontuur in de 2e 
klasse enkele jaren geleden bleek 
toch terecht een brug te ver. Met de 
terugkomst van enkele oudgedienden 
hopen we dit jaar op betere en vooral 

stabielere prestaties. Bestuurlijk zijn 
alle posities bij de zaterdagcommissie 
ingevuld, daar kan het dit jaar niet aan 
liggen. 

Op de achtergrond blijven we als 
hoofdbestuur druk bezig met het ver-
beteren van de randvoorwaarden van 
de club. Op het gebied van de accom-
modatie willen we dit seizoen een 
nieuwe berging, nieuwe fi etsenstal-
lingen, een speelplek voor kinderen 
en dug-outs bij het C-veld realiseren. 
Daarnaast is ook de verlichting van 
het kunstgrasveld aan vernieuwing 
toe. Stuk voor stuk investeringen om 
onze accommodatie verder op orde te 
brengen. Daarnaast zijn wij ook bezig 
om organisatorisch steeds beter de 
kaders op papier vast te leggen. Later 
in deze presentatiegids zullen we 
hier ook de nodige informatie over 
verstrekken.

Ik wil mijn voorwoord besluiten door 
ieder actief spelend lid een sportief 
seizoen 2017/2018 toe te wensen, en 
alle vrijwilligers succes en sterkte bij 
het uitvoeren van hun taken.

Klaas Hoekstra
Voorzitter V.V. Zwaagwesteinde
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Actualiteiten

VAN DE BESTUURSTAFEL

Zoals bij iedere vereniging kent ook het 
besturen van onze vereniging veel uit-
dagingen. In de afgelopen jaren werd 
de roep om openheid, communicatie 
en helderheid van afspraken steeds 
groter. Intern is het bestuur eerst bezig 
geweest om de afspraken duidelijk 
op papier te zetten maar daarmee is 
de kous nog niet afgedaan. Om onze 
uitdagingen op een gestructureerde en 
doordachte wijze aan te vliegen is het 
bestuur momenteel druk bezig met het 
(her)formuleren van het clubbeleid. Wij 
hebben een vereniging die veel organi-
satorische taken kent waar veel vrijwil-
ligers bij betrokken zijn. Het hebben 
van een goed beleid geeft sturing en 
richting. Momenteel werkt het bestuur 
aan een algemeen clubbeleid waarin 
de volgende onderdelen terugkomen, 
namelijk:

toekomst

menleving

king

rantie

Per onderdeel wordt beschreven welke 
doelstellingen zijn geformuleerd, hoe 
deze doelstellingen behaald moeten 
worden, wie organisatorisch betrokken 
zijn bij het onderdeel en welke onder-
liggende documenten belangrijk zijn bij 
het onderdeel. 

Door het formuleren van dit algemeen 
beleidsplan ontstaat er één duidelijk 
plan waarin wordt verwoord wat we als 
vereniging willen bereiken en waarin 
ook nog eens alle belangrijke docu-
menten staan vermeld die een bijdrage 
hieraan moeten leveren.  

Als bestuur geloven we in de kracht 
die het algemeen beleidsplan met zich 
mee kan brengen, maar doelstellingen 
worden niet behaald zonder vrijwil-
ligers. Een plan is mooi en goed, maar 
het zijn de mensen die het vrijwilligers-
werk uitvoeren die het tot een succes 
kunnen brengen. Zonder handjes komt 
onze vereniging namelijk niks verder 
en zal het alleen maar slechter gaan. 
Geen beleidsplan die daar verandering 
in kan brengen, hoe goed en mooi 
beschreven ook. Dit is ook al eerder 
benoemd in deze presentatiegids, maar 
hierbij nogmaals de oproep, help onze 
vereniging vooruit en wordt vrijwilliger!

Dat de bestuursleden niet bepaald 
stilzitten wordt wel duidelijk. Er spelen 
namelijk meerdere punten die onze 
vereniging verder klaar moeten stomen 
voor de lange termijn. Op het moment 
van schrijven behelst dat onder meer:

die het dagelijkse beheer en onder-
houd van de sportaccommodatie over 
gaat nemen van de gemeente. Deze 
ontwikkeling wordt samen opgepakt 
met de skeelervereniging IDS en de 
wielervereniging Otto Ebbens. Op het 
moment van schrijven zijn de vereni-
gingen het met elkaar eens en zal het 
vervolg met de gemeente moeten 
worden besproken. Hoe gaan we de 
stichting vormgeven? Wie worden 
bestuurslid van de beheerstichting? 

van de gemeente richting de beheer-
stichting? Allemaal vraagstukken die 
uitgewerkt dienen te worden.

ging ter vervanging van de huidige 
berging, alwaar een aantal speeltoe-
stellen moeten worden geplaatst. Dat 
dit punt nog niet eerder is gereali-
seerd heeft te maken met tegen-
strubbelingen vanuit de gemeente, 
een punt wat helaas veel tijd heeft 
gekost.

met WIL om mensen met een be-
perking onder professioneel toezicht 
simpele schoonmaakwerkzaamheden 
uit te laten voeren in ons clubgebouw, 
in eerste instantie eenmaal per week.

Het laatste punt wat ook zeker noe-
menswaardig is, is de werkgroep vei-
ligheidsanalyse die momenteel bezig 
is met het analyseren van het sportkli-
maat bij onze vereniging in relatie tot 
veiligheid. Hierbij wordt onder andere 
gekeken naar sportiviteit maar ook 
naar hoe wij omgaan met calamiteiten. 
De werkgroep bestaat uit leden van 
onze vereniging in samenwerking met 
de KNVB en Bureau Halt. Halverwege 
het seizoen zullen zij een rapportage 
met bevindingen presenteren.

Kortom, ontwikkelingen en plannen zijn 
er genoeg. Wat doe jij eraan om onze 
vereniging verder te helpen? <<

De blik bij VV Zwaagwesteinde is altijd gericht op de toekomst. Hoe gaat het nu, hoe zou het beter kunnen en hoe 

kunnen we dat bewerkstelligen? Met die gedachte wordt er gewerkt binnen de bestuurlijke geledingen van de 

vereniging. Er valt dan ook weer voldoende te melden op het gebied van ontwikkelingen waar het bestuur zich mee 

bezig houdt.
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Cor Elzinga staat sinds begin van dit seizoen aan het roer bij Zwaagwesteinde zondag 1. Aan hem is de 

taak toebedeeld om de ploeg weer wat glans te geven na een moeizaam seizoen vorig jaar in de 4e klasse. 

Elzinga is een echte voetbalman die een mooie carrière als voetballer én trainer achter de rug heeft tot zover. 

COR ELZINGA - PERSOONLIJK
De 51-jarige inwoner van Houtige-
hage, geboren en getogen, begon 
zijn voetballoopbaan bij de lokale 
dorpsclub. Al snel werd duidelijk dat 
Elzinga talent had, en dat talent heeft 
hem uiteindelijk tot het profniveau 
weten te brengen bij SC Heerenveen 
en Emmen. Uiteindelijk eindigde het 
allemaal weer het ook begon, bij 
Houtigehage. Het kon ook niet anders 
dan dat ook de trainerscarrière bij 
laatgenoemde club begon. Dat een 
trainer een passant is, weten we al-
lemaal. Dit wordt ook weer bevestigd 
door het mooie lijstje clubs wat op het 
palmares van Elzinga prijkt, namelijk:

VV Bergum: 6 seizoenen
Harkema Opeinde:  2 seizoenen
Broekster Boys: 3 seizoenen
VV Oerterp: 2 seizoenen
Noordbergum: 3 seizoenen
SC Joure: 1 seizoen 

Cor heeft in het verleden van elke trai-
ner wel iets geleerd wat hij toepast bij 

zijn eigen benadering, maar het meest 
heeft hij geleerd van Kees Rijvers en 
Henk van Brussel. Rijvers was zijn 
trainer bij de EUFA-jeugd (het heden-
daagse Nederlands elftal onder 19) en 
van Brussel was trainer bij SC Heeren-
veen. Laatstgenoemde had vaak leuke 
en gevarieerde oefenstof”.

De doelstelling voor dit seizoen is 
helder: “Proberen om in elke periode 
mee te doen bij de bovenste teams. 
Daarnaast wil ik graag dat de jonge 
spelers een ontwikkeling maken”, 
aldus Elzinga. Hij vindt het lastig om 
een voorspelling te doen welke teams 
in de top 5 van de competitie zullen 
eindigen: “Ik heb op dit moment wei-
nig inzicht in de kwaliteiten van onze 
tegenstanders”. 

De nieuwbakken hoofdtrainer is een 
echte sportman en volgt naast het 
nationale- en internationale voetbal 
nog vele andere sporten. Een aantal 
stellingen die we hem voor hebben 
gelegd maken dit al vrij snel duidelijk:

Gras of kunstgras? 
Gras 

Favoriete club binnenland?
SC Heerenveen 

Favoriete club buitenland? 
FC Barcelona

Ajax of Feyenoord? 
Feyenoord

Bayern München of Borussia Dortmund? 
Borussia Dortmund 

AS Monaco of PSG?
AS Monaco

AC Milan of Internationale? 
AC Milan, dat komt voornamelijk door 
het verleden van Gullit, van Basten en 
Rijkaard bij de club

Celtic of Rangers? 
Rangers, in het verleden heb ik met 
het UEFA-team op Ibrox gespeeld 
vandaar de keuze

In de spotlights 

Cor Elzinga, de nieuwe 
hoofdtrainer van Zondag 1
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Messi of Ronaldo? 
Beide zijn natuurlijk fantastische spe-
lers maar ik vind Ronaldo atletischer

Oranje moet spelen in de Johan 
Cruyff Arena of de Kuip? 
De Kuip 

Zaterdag- of zondagamateurvoetbal? 
Maakt mij niet uit

FOX Sports of ZIGGO? 
Beide, ik ben een voetballiefhebber 

Studio Voetbal of Voetbal Inside? 
Ik kijk beide programma’s eigenlijk 
maar zelden

Premier League of Bundesliga? 
Bundesliga

Favoriet systeem 4-4-2 , 4-3-3 of 5-3-2? 
Op ons niveau zijn de beide eerste 
opties in mijn beleving makkelijker uit 
te voeren dan het 5-3-2 systeem wat 
je tegenwoordig vaker in het topvoet-
bal tegenkomt 

Champions League of Europa League? 
Europa League, vooral met het oog op 
de kansen van onze clubs op eventu-
eel Europees succes

Jeugdvoetbal nieuwe stijl? 
Ik ben bang dat het fysieke aspect 

doorslag gaat geven en heb dus mijn 
twijfels over deze nieuwe aanpak

Naast het hele sportwereldje is Elzinga 
in zijn dagelijkse leven vader van een 
zoon en dochter en is hij buschauffeur 
bij Qbuzz in Groningen nadat hij eerder 
jarenlang in de bouw werkzaam is ge-
weest. Wederom leren wij hem verder 
kennen via een aantal stellingen:

Favoriete automerk? 
VW

Late night TV? 
Jinek of Humberto: Jinek

NOS journaal of RTL nieuws? 
NOS journaal

Favoriete muziek? 
Ik heb niet een echte specifi eke 
voorkeur

Bier of wijn? 
Biertje 

Mooiste vrouw ter wereld? 
Mijn moeder van 84

Favoriete vakantiebestemming? 
Portugese Algarve

Caravan of hotel? 
Beide wel gedaan

Giro d’Italia, Tour de France of 
de Vuelta? 
Van oudsher de Tour de France, wij 
volgden tijdens de vakantie altijd de 
Tour de France maar eigenlijk zijn de 
andere beide rondes zwaarder

Max Verstappen binnen 3 jaar 
wereldkampioen? 
Geen idee zou wel mooi zijn natuurlijk, 
ik ben eigenlijk meer liefhebber van 
de MotoGP en ga al 18 jaar met mijn 
zoon naar de TT

AD of Telegraaf? 
Ik lees geen kranten maar volg het 
nieuws op een andere manier
 
Wat wil ik tot slot nog kwijt? 
Ik hoop dat het team het komende 
seizoen met o.a. veel spelvreugde de 
achterban van de Readtsjes mooie 
wedstrijden gaat voor schotelen! 

Vrijdag 15 september werd de startbijeenkomst 

gehouden van de werkgroep veiligheidsanalyse. De 

werkgroep bestaat uit enkele leden en betrokkenen 

van de vereniging, daarnaast zijn ook de KNVB en 

Bureau Halt vertegenwoordigd in de werkgroep. 

Tijdens de startbijeenkomst werd onder meer verteld 
waarom de KNVB en Bureau Halt met deze projecten zijn 
gestart. Daarnaast werd er meer verteld over de insteek 
van het onderzoek wat de werkgroep gaat verrichten. Zo zal 
er worden gekeken naar meerdere aspecten op het gebied 
van veiligheid. Denk dan bijvoorbeeld aan onderwerpen als 
calamiteiten, wangedrag of het gevoel en de sfeer die er 
hangt bij onze vereniging.

Na de pauze werden een viertal stellingen besproken die 
het bestuur had aangedragen als discussiepunten. Hieruit 
kwamen al diverse mooie conclusies en ook aanbevelingen 
die de werkgroep mee kan nemen in het vervolg van het 
onderzoek.

De bedoeling van de werkgroep is dat zij tijdens de onder-
zoeksfase hun informatie verzamelen via anonieme bezoe-
ken aan wedstrijden, onderzoek naar aanwezige beleids-
stukken en vraaggesprekken met allerlei betrokkenen zoals 
ouders, spelers, vrijwilligers, sponsors en noem net maar op. 

Hierbij wordt o.a. de theorie getoetst aan de praktijk. Uitein-
delijk zal dit moeten leiden tot een rapport met conclusies 
en aanbevelingen. Zoals de huidige planning is opgemaakt 
zal dit rapport rond februari worden opgeleverd. <<

EEN VEILIG SPORTKLIMAAT 
DAT WIL JIJ TOCH OOK?
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Terug- en vooruitblik
DE COMMISSIES 

AAN HET WOORD

De indeling, de trainer, de grensrechter 
en de begeleiding is gelijk gebleven, 
maar de selectie is wel op enkele 
plekken gewijzigd. Om verschillende 
redenen is afscheid genomen ven en-
kele spelers. Sven Rozendal is verhuisd 
en gaat zijn geluk elders beproeven, 
zijn broer Jesse zet een veelbelovende 
stap in de richting van de wereld 
van de beroepsscheidsrechters, Auke 
Westra hoopt meer voldoening te 
halen uit de survival en Lars Rozema 

gaat naar de A1 van Be Quick Dokkum. 
Leon de Vries gaat binnen de krijgs-
macht en andere functie vervullen en 
kan zich niet meer vrijmaken voor het 
voetbal. Allemaal heel goede rede-
nen om niet meer voor de VVZ uit te 
komen, maar dit betekende wel dat 
de TC aan de slag moest om de lege 
plekken op te vullen. Aangezien we al 
enkele jaren geen A-elftal meer heb-
ben gehad, was er geen aanvoer uit 
de eigen jeugd te verwachten. 

We zijn als zaterdagafdeling wel heel 
gelukkig met het feit dat er komend 
seizoen wel weer een A1 geformeerd 
kan worden. Maar die was er niet en 
dus moest er buiten de deur gezocht 
worden. De TC had haar voelsprieten 
al enige tijd aan het werk gezet en ze 
had al wat geluiden opgevangen dat 
er enkele ‘Westereenders om utens’ 
waren die wel oren hadden naar een 
terugkeer naar de VVZ. Zo werd de 
komst van Marco van Leijen al ruim 
voor het einde van het seizoen bekend 
gemaakt. Hij komt van eersteklas-
ser Buitenpost. Van tweedeklasser 
Broekster Boys komt Jan Eisma. Hij is 
slechts een jaartje weggeweest, en 
we zijn blij dat hij weer bij de VVZ 
komt spelen. Uit een ander buurdorp, 
Kollumerzwaag, komt Allard Wijbenga. 
Ook Harry van der Veen komt de selec-
tie versterken. Vier heel verschillende 

De zaterdagafdeling van de VVZ staat weer met vier teams aan de aftrap 

van het seizoen 2017/2018. Het vorige seizoen bracht voor de hoofd-

macht misschien niet het gewenste resultaat, het tweede elftal deed het 

eigenlijk boven verwachting goed. Zij deden tot lang in de competitie 

mee voor het kampioenschap. Bij het 3e en 4e werd weer met veel ple-

zier en inzet gevoetbald. Net als vorig jaar speelt de zaterdagequipe van 

trainer Klaas Zandberg weer in de derde klasse B. 

ZATERDAGAFDELING

WWW.VVZWAAGWESTEINDE.NL
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De hoofdmacht van de zondagafdeling van 
de VVZ eindigde vorig seizoen op een 9e 
plek in 4B en de mannen van nieuwbak-
ken coach Cor Elzinga mikken dit seizoen 
op een top 5 klassering. Of dit haalbaar 
is zal natuurlijk ook afhankelijk zijn van 
bijvoorbeeld blessures en schorsingen die 
het team kan krijgen. Op voorhand lijkt 
ONB de gedoodverfde titelkandidaat en 
daaronder lijken teams zoals Read Swart, 
Dronrijp, THOR en Oosterlittens voor een 
top 5 klassering in aanmerking te gaan 
komen. Half november zullen de meeste 
teams wel weten waar ze zich dit seizoen 
op kunnen richten en op dit niveau kun-
nen 1 of 2 goede spelers die wel of niet 
beschikbaar zijn echt wel het verschil zijn 
tussen plek 5 of 10.

De selectie lijkt op papier wat breder dan 
afgelopen seizoen en Elzinga kan beschik-
ken over een aantal jonge talentvolle 
spelers die zich aan de hand van een paar 
ervaren spelers kunnen gaan ontwikkelen. 

Het tweede team is o.a. ingedeeld bij 
mooie volksclubs zoals Nicator, Harlingen 
en De Wâlden en lijkt zich op voorhand op 
plek 8, 9 of 10 te moeten gaan richten. Bij 
dit team zal het heel belangrijk zijn welke 
mannen er elk weekend beschikbaar zijn 
om de kicksen en het roodgroene shirt 
weer aan te trekken. Al met al lijkt de 
zondagafdeling van de VVZ er klaar voor 
te zijn om samen met de hondstrouwe 
achterban er een mooi seizoen van te 
gaan maken. <<

spelers die, ieder met hun specifi eke 
kwaliteiten, een aanvulling zijn op de 
selectie van de ZM1. 

Een selectie die dus grotendeels 
gelijk is aan die van vorig seizoen. 
Dat is natuurlijk heel prettig voor een 
trainer. Trainer en spelers weten nu 
wat ze aan elkaar hebben, nadat er 
vorig jaar wel een gewenningsperi-
ode is geweest. Na een wisselvallige 
start van het seizoen was er een 
enkele keer zelfs de mogelijkheid om 
op de eerste plaats komen, maar dit 
is helaas niet gelukt. Na de winter-
stop waren de resultaten zo wissel-
vallig en stonden de ploegen zo dicht 
bij elkaar dat er eerder naar onderen 
dan naar boven gekeken moest wor-
den. Gelukkig werden de resultaten 
weer beter en moest er aan het eind 
van het seizoen genoegen genomen 
worden met een vijfde plek. 

We mogen in 3B weer mooie wed-
strijden verwachten. Mooie derby’s 
tegen WTOC en Twijzel, maar ook 
wedstrijden tegen minder bekende 
tegenstanders voor de ZM zoals Was-
kemeer en Leovardia. Vorig seizoen 
waren de onderlinge puntenver-
schillen soms minimaal en voor dit 
seizoen gaan we het afwachten en 
beleven. 

Natuurlijk wordt er voornamelijk 
gekeken naar het eerste elftal maar 
het tweede elftal onder leiding van 
Leo Boorsma heeft ons vorig jaar 
verrast en de verwachtingen zijn 
dan ook hoog gespannen. Een brede 
selectie bij het eerste elftal, brengt 
automatisch meer kwaliteit naar de 
lagere elftallen. Ook van het derde 
en vierde verwachten we weer veel 
enthousiasme en plezier in het mooie 
spelletje wat voetbal heet.

Als zaterdagcommissie wensen we 
iedereen, die op welke manier dan 
ook betrokken is bij de VVZ een heel 
plezierig en vooral sportief voetbal-
seizoen 2017/2018! <<

ZONDAGAFDELING
Afgelopen seizoen moesten de Westereenders vaak afreizen naar de 

provincie Groningen en na het seizoen was iedereen het er wel over eens 

dat de 4e klasse B minder interessant is dan de 4e klasse A. De KNVB heeft 

het verzoek van De Readtsjes om in 4A ingedeeld te gaan worden gehonoreerd 

en o.a. ONB en De Wâlden komen dit seizoen naar De Westereen. 

GEVRAAGD ACTIVITEITEN- EN TOERNOOICOMMISSIE
Wij hebben nog steeds het doel om een activiteitencommissie op te richten. Daarnaast kan ook de toernooicommissie hulp 
gebruiken. Dit hoeft niet veel tijd te kosten. Veel zaken kun je vanuit huis regelen waarbij soms overleg nodig. Dit is voor iedereen 
leerzaam. We zijn ons bewust dat iedereen het druk heeft maar als iedereen een beetje doet blijft het leuk. Meld je aan bij één 
van de leden van de jeugdcommissie of via vvzwaagwesteindejeugd@gmail.com. Je mag je ook als groep aanmelden als het je 
leuk lijkt om iets voor jullie en onze kinderen te doen.
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JEUGDAFDELING
Na een korte periode zonder voetbal, waarbij op de achtergrond ontzettend veel werk is verzet door de diverse 

vrijwilligers, zijn we inmiddels alweer los met de volgende voetbaljaargang binnen de jeugdafdeling. Nieuwe 

teams zijn gevormd, een nieuw kader wellicht voor de groep, maar wat gebeurde er vorig seizoen ook al weer? 

EEN KORTE TERUGBLIK
Eerst willen wij een woord van dank 
uitspreken naar onze vrijwilligers 
die op alle gebieden het afgelopen 
jaar hebben bijgedragen om onze 
jeugdteams te kunnen laten trainen 
en voetballen. Ook de randzaken hier 
omheen dienen goed geregeld te zijn 
zoals kantinebezetting, scheidsrech-
ter maar ook het reilen en zeilen op 
ons sportpark van de consul tot de 
ontvangst van tegenstanders. Het lijkt 
allemaal zo normaal maar hiervoor 
hebben we iedereen nodig. Vele 
handen maken het werk namelijk een 
stuk leuker voor iedereen!

Het afgelopen jaar hebben we weer 
veel teams in de wei gehad. Om te 
beginnen bij de jongste jeugd hebben 
de beide MP’s het afgelopen jaar in 
toernooivorm tweewekelijks steeds 
een aantal wedstrijden gespeeld onder 
leiding van enkele ouders. Dit heeft 
voor beide teams een kampioenschap 
opgeleverd. 

Met drie JO9 teams werd het seizoen 
begonnen waarbij de verschillen soms 
groot waren. Dit leverde veel doelpun-

trijke wedstrijden op. In het najaar kon 
er ook een kampioenschap gevierd 
kon worden door één van de teams. 

De vier JO11 teams welke binnen 
onze vereniging actief waren hebben 
een prima na- en voorjaarsreeks 
gespeeld. Ook hier werden vele doel-
puntrijke wedstrijden gespeeld wat 
zeker veel kijkplezier en voetbalple-
zier voor de spelers en ouders heeft 
opgeleverd. 

Vorig jaar waren we met name in 
de JO13 sterk vertegenwoordig. Met 
drie elftallen is dit een grote lichting 
binnen onze vereniging. Alle ploegen 
hebben het in het eerste half jaar pit-
tig gehad maar er werd veel geleerd. 
In de voorjaarsreeks werd hier de 
vruchten van geplukt, al deze teams 
wisten een goede reeks neer te zetten 
waarbij dit uiteindelijk nog een kampi-
oensteam opleverde. 

Aan het begin van het seizoen waren 
we met twee meisjesteams actief in 
de competitie namelijk een MO13 en 
MO17. In het najaar hebben we helaas 
de MO17 uit de competitie moeten 

halen. De speelsters die doorgingen 
zijn verdeeld over de diverse jongens-
teams en hebben dit prima opge-
pakt, top! De MO13 heeft een lastig 
seizoen gehad maar er was sprake van 
hechte groep waarbij de dames zelf 
een sinterklaasfeest hebben georga-
niseerd. Hierbij zijn naar verluid de 
beide trainsters ook goed op de hak 
genomen door de speelsters. 

In de junioren waren bij de JO15 
twee teams actief. Bij de JO15-1 In de 
competitie waren de verschillen soms 
groot tegen de lager geklasseerde 
teams maar kon tegen gelijkwaardige 
teams dit net niet worden omgezet 
in winst waardoor er geen kampioen-
schap kon worden bijgeschreven. De 
JO15-2 ging na een moeilijk najaar er 
met het kampioenschap vandoor in 
de voorjaarreeks. Mooie resultaten 
werden hier gevierd. 

Ook de JO17 was met twee teams 
goed vertegenwoordigd. De JO17-2 
heeft een leerzaam maar moeilijk jaar 
gehad. In deze leeftijdscategorie wordt 
de tegenstanders meer fysiek en hier 
moeten we mee leren omgaan. Ook 
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de J017-1 heeft een goed seizoen 
gedraaid waar op sommige momenten 
meer in had gezeten.

VOORUITBLIK 
Ook dit jaar zijn we weer gestart met 
een zeer geslaagde Voetbal2Daagse. 
Dat dit een geslaagd evenement is 
blijkt wel uit het aantal spelers wat 
zich hiervoor jaarlijks aanmeldt. Ook 
dit jaar waren er weer een kleine 100 
deelnemers. Onder leiding van Voet-
balfun waren dit weer twee prachtige 
dagen al had het weer iets beter kun-
nen meewerken.

Ook de tweede activiteit van dit 
seizoen heeft al plaatsgevonden. Op 
10 september zijn we met een grote 
groep jeugdspelers in een dubbeldek-
ker naar SC Heerenveen-PSV geweest. 

Een geslaagd uitje met een goed 
uitslag. Dit is zeker voor herhaling 
vatbaar!

Helaas hadden we de afgelopen jaren 
geen JO19 in competitie maar hier is 
gelukkig voor het seizoen 2017/2018 
verandering in gekomen. Dit betekent 
dat er weer een goede doorstroom 
kan komen richting de senioren. Naast 
de JO19 wordt er ook afgetrapt met 
twee teams in de JO17/JO15 en JO13 
categorie. 

Naast drie JO11 teams zijn er dit jaar 
ook voor het eerst twee JO10 teams 
actief in de competitie. De KNVB wil 
voor de komende jaren ook graag bij 
deze leeftijdscategorie gebruik maken 
van de nieuwe wedstrijdvormen. De 
drie JO9 en het JO8 team zijn dit jaar 

voor het eerst actief in de nieuwe 
spelvormen. Dit zal wennen zijn maar 
de eerste geluiden lijken positief. 

Voor het komend jaar hebben we 
het doel om enkele speerpunten te 
benoemen welke we graag verder 
willen uitwerken. We willen met onze 
jeugdafdeling plezier uitstralen waar 
alle spelers binnen hun eigen teams 
groeien en leren omgaan hoe het in 
een groepsproces werkt. Dit betekent 
dat leiders zelf actief mogen zijn en 
dingen mogen organiseren, voor 
elke speler is namelijk een budget 
per jaar van €7,50 beschikbaar voor 
activiteiten. Hiervoor kunnen ouders 
of leiders, eventueel aangevuld met 
een eigen bijdrage, naast het voetbal 
ook in teamverband leuke activiteiten 
organiseren. <<

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT
Elke week worden er tussen de 6 en 10 thuiswedstrijden gespeeld op ons mooie complex. Het afgelopen jaar, maar 
ook bij de start van het nieuwe jaar, blijkt dat het ontzettend lastig is om voldoende scheidsrechters wekelijks op 
het veld te krijgen. Het lijkt zo gewoon dat dit wekelijks gebeurt. Zoals het nu lijkt zou het kunnen voorkomen dat 
er straks wedstrijden moeten worden afgelast omdat er geen scheidsrechter is. Dit is het laatste wat we willen 
natuurlijk maar we putten uit een te kleine groep! In onze ogen is iedereen geschikt om een wedstrijd oud of jong 
te kunnen begeleiden. Meld je aan via onze scheidsrechtercoördinator Peter Feenstra of bij een van de jeugdcom-
missieleden. Je kunt je ook aanmelden via vvzwaagwesteindejeugd@gmail.com.



Kom 
gerust 

langs!

De notaris voor ondernemend Friesland!
Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl
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WEDSTRIJDPROGRAMMA/
COMPETITIE INDELING 

V.V. ZWAAGWESTEINDE ZM1

3E KLASSE B NOORD ZATERDAG
VV Anjum
SC Berlikum
VV Dokkum
‘t Fean 58
VV Grijpskerk
VV Kollum
SC Leovardia
VV Minnertsga
VV Rijperkerk
VC Trynwâlden
SC Twijzel
VV Waskemeer
WTOC
VV Zwaagwesteinde

Datum Wedstrijd
23-9 VV Zwaagwesteinde – VV Dokkum
30-9 VV Waskemeer – VV Zwaagwesteinde 
7-10 VV Zwaagwesteinde – VV Minnertsga
14-10 ‘t Fean 58 – VV Zwaagwesteinde
21-10 VV Zwaagwesteinde - WTOC
28-10 VV Zwaagwesteinde – VV Anjum
4-11 VC Trynwâlden – VV Zwaagwesteinde

18-11 SC Twijzel - VV Zwaagwesteinde
25-11 VV Zwaagwesteinde – SC Leovardia
2-12 SC Berlikum – VV Zwaagwesteinde
9-12  VV Zwaagwesteinde – VV Rijperkerk
16-12 VV Grijpskerk – VV Zwaagwesteinde

 WINTERSTOP   

27-1 VV Zwaagwesteinde – VV Kollum
3-2 VV Dokkum – VV Zwaagwesteinde
10-2 VV Zwaagwesteinde – ‘t Fean 58
17-2 VV Minnertsga – VV Zwaagwesteinde

10-3 VV Zwaagwesteinde – VC Trynwâlden
17-3 VV Anjum – VV Zwaagwesteinde
24-3 WTOC – VV Zwaagwesteinde
31-3 VV Zwaagwesteinde – SC Twijzel
7-4 VV Zwaagwesteinde –VV Waskemeer
14-4 VV Kollum – VV Zwaagwesteinde
21-4 VV Zwaagwesteinde – SC Berlikum

12-5 SC Leovardia – VV Zwaagwesteinde
19-5 VV Zwaagwesteinde – VV Grijpskerk
26-5 VV Rijperkerk – VV Zwaagwesteinde

V.V. ZWAAGWESTEINDE ZO1 

4E KLASSE A NOORD ZONDAG
VV Black Boys
VV Blue Boys
VV Dronrijp
VV Irnsum
VV Sint Jacob
VV Nieuweschoot
VV Oldeboorn
VV ONB
VV Oosterlittens
VV Read Swart
SC Terschelling
SV Thor
VV de Wâlden
VV Zwaagwesteinde

Datum Wedstrijd
24-9 VV Read Swart – VV Zwaagwesteinde 
1-10 VV Zwaagwesteinde – VV de Wâlden
8-10 VV Black Boys – VV Zwaagwesteinde
15-10 VV Zwaagwesteinde – VV Nieuweschoot
22-10 VV Zwaagwesteinde – SC Terschelling
29-10 VV Blue Boys – VV Zwaagwesteinde
5-11 VV Zwaagwesteinde – SV Thor

19-11 VV Oosterlittens - VV Zwaagwesteinde 
26-11 VV Sint Jacob – VV Zwaagwesteinde
3-12 VV Zwaagwesteinde – VV ONB
10-12 VV Dronrijp – VV Zwaagwesteinde
17-12 VV Zwaagwesteinde – VV Irnsum

 WINTERSTOP 

28-1 VV Oldeboorn – VV Zwaagwesteinde
4-2 VV Zwaagwesteinde – VV Read Swart
11-2 VV Nieuweschoot - VV Zwaagwesteinde 
18-2 VV Zwaagwesteinde – VV Blue Boys

11-3 SV Thor - VV Zwaagwesteinde
18-3 VV Zwaagwesteinde – VV Blue Boys
25-3 SC Terschelling - VV Zwaagwesteinde
1-4 VV Zwaagwesteinde – VV Oosterlittens
8-4 VV Wâlden - VV Zwaagwesteinde 
15-4 VV Zwaagwesteinde – VV Oldeboorn
22-4 VV ONB – VV Zwaagwesteinde

13-5 VV Zwaagwesteinde – VV Sint Jacob
20-5 VV Irnsum - VV Zwaagwesteinde
27-5 VV Zwaagwesteinde – VV Dronrijp
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Selectie 
v.v. Zwaagwesteinde ZO1 

4e klasse A 2017-2018



WWW.VVZWAAGWESTEINDE.NL 15

PRESEN
TATIEG

ID
S | 2017-2018

Selectie 
v.v. Zwaagwesteinde ZM1 

3e klasse B 2017-2018



Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

Molenweg 27, Damwoude

T: 0511 423688, www.dokkumerwalden.nl

Badhúswei 1A, De Westereen 

T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl
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Een vrijdagochtend bij VVZ

ONMISBARE, STILLE KRACHTEN

Elke week zorgen zij, aangevuld met 
nog een groepje vrijwilligers, ervoor 
dat de boel op maandag, woensdag 
en vrijdag grondig wordt aangepakt. 
Met name op de vrijdagochtend doet 
iedereen hard zijn best om ervoor te 
zorgen dat ons gebouw weer netjes 
en schoon is voor aanvang van het 
voetbalgeweld wat in de twee dagen 
daarna staat te wachten. 

Later in de ochtend komt Jan Douma 
langs, hij zorgt er als consul wekelijks 
voor dat de velden van de belijning 
worden voorzien. Daarnaast voert hij 
klein onderhoud aan de velden uit en 
keurt hij de velden bij slecht weer. Het 
aantal uren werk wat hier wekelijks 
in zit moet niet worden onderschat. 
Enkele jaren geleden was ons voorma-
lige consul Bouke Postma genoodzaakt 
om zijn taken neer te leggen vanwege 
zijn gezondheid. Hij had toen al zeker 
30 jaar lang dienst gedaan als terrein-
knecht bij onze vereniging. Of Douma 
het ook zo’n lange periode vol gaat 
houden is nog even afwachten, maar 
hij doet zijn werk nu in ieder geval 
met passie en plezier.

Sije Heidstra is als coördinator van de 
accommodatieploeg de spin in het 
web tussen al deze vrijwilligers die 
ervoor zorgen dat het in- en rondom 
onze accommodatie netjes is. Hij is 
sinds januari 2017 teruggetreden uit 
het hoofdbestuur na 11 jaar zitting 
hierin te hebben genomen. Dat bete-

kende dat er voor het bestuur een uit-
daging stond te wachten. Heidstra had 
in de loop der jaren namelijk nogal 
wat verantwoordelijkheden op zijn 
bordje moeten nemen waardoor hij ei-
genlijk een fulltime (onbetaalde) baan 
had bij de vereniging. Tegenwoordig is 
zijn voornaamste taak de coördinatie 
van de accommodatieploeg waar hij 
sinds zijn aantreden in het bestuur 11 
jaar geleden al deel vanuit maakte. 

Het zijn soms maar kleinigheden wat 
deze vrijwilligers aan werkzaamheden 
doen maar zouden ze ermee stoppen, 
dan zal het direct merkbaar zijn voor 
iedereen. Want wie moet anders de 
deur open doen wanneer er bestel-
lingen worden afgeleverd bij de club? 
Wie zorgt ervoor dat de trainingsballen 
tóch weer in het ballenhok terecht ko-

men, terwijl een heel elftal ze eerder 
niet konden vinden in de bosjes?

Naar verluid zijn er al zo’n 30 jaar lang 
vrijwilligers die doordeweeks meer-
dere keren per week ervoor zorgen dat 
het clubgebouw er netjes op staat. In 
die 30 jaar zijn er uiteraard veel wisse-
lingen geweest. Deze vrijwilligers zijn 
mensen waar we als vereniging onze 
handjes mee mogen dichtknijpen. 
Vrijwel dagelijks zijn zij in de weer om 
de club draaiende te houden, ieder 
met hun eigen taken. “Wy bin as best-
joer hiel wiis mei dizze minsken en 
wurdearje har ynspannings enoarm”, 
aldus Gerrit Daleman, secretaris van 
de vereniging. “Dochs moatte we ús 
eagen net slute ta it feit dat de groep 
hieltyd lytser wurdt. Dêrneist begjint 
de leeftyd hieltyd mear in rol te spielj-
en. Om dizze redenen binne wy ek 
drok op syk nei mooglikheden om de 
groep yn harren taken te sparjen”. Het 
bestuur is o.a. bezig om te bekijken of 
er een samenwerkingsverband mo-

onder begeleiding van een professio-
nal simpele onderhoudstaken kunnen 
uitvoeren op de accommodatie. Wil 
is onderdeel van Zorggroep Alliade 
waar o.a. Talant ook onder valt. Als de 
samenwerking bevalt en de mogelijk-
heden zijn daar, dan wordt getracht dit 
verder uit te breiden. Daarnaast zijn er 
altijd mensen welkom om zich aan te 
sluiten bij de vrijwilligersgroep, al zou 
het maar één ochtend in de week zijn, 
alle hulp is welkom!

Kijk voor deze en meer vacatures 
ook elders in deze presentatiegids.

Het is een vrijdagochtend zoals eigenlijk iedere vrijdagochtend is bij ons 

clubhuis. De koffi epot ronkelt, de radio staat op een Nederlandstalige 

radiozender en de worst ligt klaar om opgepeuzeld te worden. Aan tafel 

zitten Sije Heidstra, Jan Lap, Johannes Gjaltema en Janneke Postma. 

De groep is wat kleiner deze week vanwege de vakantieperiode. 
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Fysiotherapie en sportmassage

Duurzame samenwerking

Bijna iedere voetballer krijgt vroeg 

of laat te maken met een blessure. 

Dat is vervelend want je kunt je 

favoriete sport niet doen. Als de 

blessure niet overgaat met een 

natte spons of coolspray, wat dan? 

Op maandag- of woensdagavond 
zal Norbert Beerstra op sportpark de 
Wieken aanwezig zijn voor de gehele 
vereniging voor sportmedische ver-
zorging, op dinsdagavond is Brenda 
Sytsma aanwezig in deze rol. Op 
donderdagavond is er een sportfysio-
therapeut van Therapie- en trainings-
centrum De Vesteynde aanwezig voor 
een ‘blessurespreekuur’. Als klachten 
hardnekkig zijn en niet snel verbeteren 
dan zullen ze verder behandeld moe-
ten worden in de Vesteynde. 

De sportmassage en het blessures-
preekuur worden beide gratis door 
VV Zwaagwesteinde aangeboden. 
Mochten vervolgbehandelingen nodig 

zijn dan kan dat in de Vesteynde. Deze 
vervolgbehandelingen worden in re-
kening gebracht bij de zorgverzekeraar 
of bij de geblesseerde als de verzeke-
ring niet toereikend is. Kijk derhalve 
of je aanvullend verzekerd bent voor 
fysiotherapie.

Hoe zit dit verzekeringtechnisch? 
Fysiotherapie valt buiten de basisver-
zekering. Advies van de Vesteynde: 
Kies voor een aanvullende verzekering 
die over het algemeen 9, 12 of 20 be-
handelingen vergoed. Check dit indien 
nodig ook bij je zorgverzekeraar, zo 
kom je niet in de problemen mocht je 
geblesseerd raken. 

Wil jij behandeld worden bij de club? 
Neem dan indien nodig telefonisch 
contact op met de behandeld verzor-
ger die op dat moment aanwezig is. 
Norbert Beerstra is te bereiken via  
06-22245677 en Brenda Sytsma is te 
bereiken via 06-15622817. Neem voor 
de donderdagavond contact op met de 
Vesteynde via 0511-447337.

Tenslotte kun je natuurlijk ook recht-
streeks naar de Vesteynde komen en 
je daar aanmelden voor fysiotherapie 
of massage. Dit kan zonder verwijs-
brief van de huisarts. Onze praktijk 
bevindt zich op steenworp afstand aan 
de sportloane 10 te De Westereen. 
Voor vragen of het maken van een 
afspraak kan op werkdagen worden 
gebeld met 0511-447337. Een me-
dewerker van de Vesteynde helpt je 
graag verder!

SPORTMASSAGE
Maandag- of woensdagavond 

19.00 - 20.00 uur 
door Norbert Beerstra

Dinsdagavond 19.30 - 20.30 uur
door Brenda Sytsma

BLESSURESPREEKUUR
Donderdagavond 19.00 - 20.00 uur 

door sportfysiotherapeut van 
de Vesteynde
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Een onderonsje met.. 

CLUBMAN GERARD POSTMA 

Gerard: “Momenteel ben ik leider van 
het eerste en tevens TC lid in de com-
missie, beide binnen de zondagafde-
ling. Soms verzorg ik ook een training 
bij het eerste of tweede en in het 
verleden heb ik diverse jeugdteams 
bij de VVZ getraind. Op het veld voel ik 
mij als een vis in het water en ik ben 
eigenlijk niet een vergadertype, maar 
ja dat hoort er ook bij!”
 
Zijn verwachtingen voor het komende 
seizoen: “Ik hoop dat het eerste in 
elke periode mee gaat doen en dat 
het tweede zich ook kan verbeteren 
t.o.v. vorig seizoen. Wij als staf willen 
natuurlijk graag dat o.a. de jonge 
jongens in beide elftallen zich op hun 
eigen niveau verder gaan ontwikke-
len”. Op de vraag om een prognose 
te geven voor het komende seizoen is 
Gerard kort van stof: “Ik heb geen idee 
omdat ik simpelweg op dit moment te 

weinig zicht heb op de kwaliteiten van 
de andere teams uit de competitie”.

De mooiste wedstrijd die Gerard in 
zijn eigen voetbalcarrière bij onze 
club heeft gespeeld is de uitwed-
strijd tegen Hallum ( 1-3 ) in het 
seizoen 86/87. “Ik maakte toen als 
16-jarige mijn debuut bij het eer-
ste. Destijds was Albert Romkes de 
trainer en ik scoorde die middag en 
had ook nog een assist op Wiep van 
Leyen. Daarnaast heb ik nog veel 
meer mooie wedstrijden gespeeld. Zo 
speelden we in de eerste klasse o.a. 
tegen WKE, maar ook in de tweede 
en derde klasse hebben wij in een 
prachtige ambiance gespeeld tegen 
bijvoorbeeld Roden, Bakkeveen, FVC of 
Harkema-Opeinde. Als ik kijk naar de 
beste spelers met wie ik samen heb 
gespeeld dan zijn het er heel veel die 
ik kan opnoemen, maar Appie Dijkstra, 

Simon Brilstra en Roel Visser springen 
mij zo als eerste in gedachten”.
 
Terug naar de huidige tijd, waarin o.a. 
het nieuwe pupillenvoetbal is geïntro-
duceerd dit seizoen. Postma is nog niet 
bepaald overtuigd: “In mijn beleving 
moet men in de jeugdopleidingen 
gewoon weer terug naar de basis om 
ervoor te zorgen dat de basistechniek 
van de desbetreffende kinderen beter 
ontwikkeld gaat worden. Dit werkt 
door naar de senioren. De mentaliteit 
is veranderd en mede door de gebrek-
kige opleidingen is op bijvoorbeeld 
het tweede-, derde- en vierde klasse 
niveau het voetbal er niet beter op 
geworden”.
 
Dat de mentaliteit veranderd is ook te 
merken in het vrijwilligerskader bin-
nen de vereniging. Gerard heeft veel 
waardering voor mensen die wat voor 
de club betekenen. Hij wijst o.a. naar 
de mensen die in 2012 het zondag-
voetbal op de been hebben gehou-
den. “Maar ook de mensen die achter 
de bar staan, fl uiten, vlaggen of de 
lijnen kalken zijn echt heel belangrijk 
en eigenlijk onmisbaar bij onze club”, 
aldus de clubman in hart en nieren.

Op de vraag of Gerard nog een laatste 
opmerking wil maken is hij duidelijk: 
“Ik hoop dat wij onze supporters een 
mooi seizoen kunnen voorschotelen en 
dat wij als begeleidingsteam onze bij-
drage kunnen leveren aan een mooie 
toekomst voor het zondagvoetbal in 
De Westereen”. <<

Gerard Postma is in het dagelijkse leven werkzaam als schilder maar naast 

het runnen van zijn eigen bedrijf heeft hij twee hobby’s, namelijk voetbal 

& duiven. Hij is getrouwd met Betty en hun beide zonen Bauke en Rindert 

dragen, net zoals hun vader vroeger, met trots en veel plezier het roodgroe-

ne shirt van de VV Zwaagwesteinde. Bauke is speler van ‘De Readtsjes’ en 

Rindert speelt zijn wedstrijden in de JO19-1 van onze vereniging. Het gezin 

woont al jarenlang op de Westeinde in ons dorp en brengt veel tijd door op 

sportpark De Wieken waar ik, Ruurd Leegstra, Gerard onder het genot van 

een bakje koffi e een aantal vragen heb gesteld.
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HEIDSTRA MEDIA 
SPAART DE TOPPERS 
VAN DE TOEKOMST. 

U TOCH OOK?

WWW.HEIDSTRAMEDIA.NL

Mathijs Heidstra

157

Jongens 17-1Joost Heidstra

65

Jongens 11-1
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BESTE VOETBALHELDEN 
VAN VV ZWAAGWESTEINDE,
Daar is hij dan, het spaaralbum van alle voetbalhelden van 

VV Zwaagwesteinde. Er zijn al heel wat voorbereidingsuren aan 

vooraf gegaan door een aantal enthousiaste club mensen, maar het 

resultaat mag er zijn! In een prima samenwerking hebben we een 

schitterend boek samengesteld met niet alleen aandacht voor de 

spelers, maar ook voor de vele vrijwilligers, trainers en leiders. 

Het is een boek geworden wat leuk is voor iedereen die bij deze  

prachtige club betrokken is.

Gedurende 8 weken, vanaf zaterdag 28 oktober ontvang je bij 

besteding vanaf 10 euro bij de Coop supermarkt in de Westereen 

actuele voetbalplaatjes van jezelf, je eigen team en van al jou 

voetbalvrienden van VVZ. Natuurlijk kennen we de voetbalplaatjes 

van, Sneijder, Huntelaar. Robben en van Persie, nu sta je er zelf op 

in het voetbaltenue van VVZ! Let ook op de extra aanbiedingen van 

Coop de Westereen, bij diverse producten zullen we gratis  

voetbalplaatjes weggeven.

Het boek wordt hierdoor een uniek verzamel en bewaar album, 

leuk voor nu en voor later. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor 

je vrienden, ouders en verdere familie. En heb je plaatjes dubbel, 

dan kun je die ruilen met je clubgenoten.

Voor de club betekent het ook nog eens dat er extra inkomsten 

zijn door de bijdrage van sponsor advertenties. 

We hopen dat alle clubleden, en  iedereen  met liefde voor de club, 

mee doet aan deze geweldige actie en er plezier aan beleeft  

met het samenstellen van dit unieke voetbalboek.

We wensen iedereen heel veel spaarplezier.

Namens Coop de Westereen

TOM VRIESWIJK,
supermarktmanager

- ADVERTORIAL -
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Steeds vaker blijven leden, ouders 
of andere betrokkenen slechts een 
consument van de vereniging. Natuur-
lijk wordt er contributie betaald en 
dan mag er ook zeker wat verwacht 
worden, maar om deze verwachtingen 
waar te kunnen maken zijn ook vrijwil-
ligers nodig om deze verwachtingen 
te realiseren. Het bestuur wil eenieder 
dan ook oproepen om een steentje bij 
te dragen aan de vereniging. Iedereen 
heeft het tegenwoordig druk, maar 
juist daarom is het van belang om een 

vele handen maken immers licht werk. 
Samen kunnen we de club vooruit hel-
pen en naar een hoger plan tillen! 

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
Ten eerste krijgt iedereen er wat voor 
terug, namelijk een gezonde en bloei-

ende vereniging! Daarnaast uiteraard 
waardering, naast de persoonlijke waar-
dering wordt er jaarlijks een vrijwilli-
gersavond georganiseerd die elk jaar op 
een andere manier ingevuld wordt.

AANMELDEN?
Aanmelden kan per e-email naar 
vvzwaagwesteinde@gmail.com maar 
je mag dit formulier ook inleveren 

via de postbus die in de centrale hal 
hangt. Knip dan onderstaande strook 
uit en kruis één (of meer) van de 
onderstaande taken aan. Er wordt in 
alle gevallen weer contact met jouw 
gezocht. Let op, niet alle taken hoe-
ven, in overeenstemming, wekelijks 
uitgevoerd worden. Over de invulling 
van de taak kan altijd overleg plaats-
vinden!  <<

Word geen consument 

DRAAG BIJ AAN ONZE VERENIGING!

 TAAK: TIJDSDUUR:
o Leden Hoofdbestuur 4 uren per week 
o Leden Jeugdcommissie 4 uren per week
o Leden sponsorcommissie 2 uren per week
o Leden activiteitencommissie 5 uren per activiteit
o Leden activiteitencommissie jeugd 5 uren per activiteit
o Accommodatiebeheer 2 - 6 uren per week 
o Schoonmakers  2 - 6 uren per week 
o Barmedewerkers 4 uren per beurt
o Scheidsrechters 2 uren per wedstrijd
o Jeugdtrainers 6 uren per week (incl. wedstrijd)
o Jeugdleiders 4 uren per week (incl. wedstrijd)
o Gastheer/vrouw jeugd 3 uren per zaterdagochtend 
o Kaartverkoop 1e elftal 1 uur per wedstrijd 
o Websitebeheer 30 minuten per week

Naam: ............................................................................................................................................    

Telefoonnummer: .......................................................................................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................................   

IK WORD VRIJWILLIGER!!!

Voor veel verenigingen wordt het 

steeds lastiger om vrijwilligers te 

vinden en helaas is het binnen de 

V.V. Zwaagwesteinde niet anders, 

en dat terwijl het ledenaantal 

wel groeiende is! Iedereen kan 

begrijpen dat dit voor problemen 

zorgt, de huidige vrijwilligers 

krijgen hierdoor teveel taken 

op hun schouders.
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Ereleden en Leden van Verdienste

Jan (Sjulle) van Kammen †
Sije Heidstra

IJde de Boer †
Theunis Elzinga †
Anne de Vries †
Johannes Zuidema †
Henderik van der Bei †
Geale de Vries †
Jan Veenstra †
Lieuwe de Vries †

Bouke Postma
Rienk de Vries
Piet Hiemstra
Johannes Wijbenga
Jan Bergsma
Joop Mozes
Brant Heidstra
Johannes de Vries
Hildzer van der Heide
Frits de Ruiter
Henk van Leijen †
Roel Visser †
Keimpe Bosch †
Gjalt (Kokkie) Gjaltema †
Jan Heidstra †
Teade Postma †
Jan de Hoop †

ERELEDEN LEDEN VAN VERDIENSTE (MEDE)OPRICHTERS
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Thijs Baarsma:

EEN BEVLOGEN ONDERNEMER  

De wortels van deze bedrijven liggen 
in De Westereen. Daar begon het met 
Rein Thijsses Baarsma (1838-1902), 
die een kruidenierswinkel, kaashandel 
en groentekwekerij had. Zijn zoons 
bouwden dit bedrijf uit tot een groot-
handel- en winkelbedrijf met verschei-
dende fi lialen in Noord-Nederland. 
Een van de bekendste onderdelen 
was het confectie-atelier, dat later zou 
uitgroeien tot confectiefabriek Bacofa, 
die de beroemde BC-spijkerbroek 
fabriceerde. Veel nakomelingen van de 
Baarsma ’s gingen op hun beurt ook 
het zakenleven in. Niet voor niets ver-
scheen in 2014 dan ook een boek over 
de familie Baarsma genaamd “Het 
Baarsma – imperium, een handelsfa-
milie uit een ventersdorp”.  

We zoomen even in op de eerder-
genoemde kledingwinkelketen Sake 
Store. Net als vele van zijn familie-
leden is ook eigenaar Thijs Baarsma 
verbonden aan onze vereniging. In 
zijn geval als spelend lid, vrijwilliger 
én sponsor. De laatste jaren is de 
sponsorsamenwerking verder uitge-
breid en tegenwoordig prijkt het logo 
van de Sake Store onder meer achter 
op de tenues van onze 1e elftallen als 
co-hoofsponsor. Baarsma hierover: “Ei-
genlijk werd het mij nooit echt direct 
gevraagd om meer te gaan sponsoren, 

totdat Siebolt de Bruin bij mij aan-
klopte”. De heren zijn om tafel gegaan 
over wat de mogelijkheden waren en 
hoe dat verder tot invulling kon wor-
den gebracht. Eén van de afspraken 
was dat Sake Store in contact zou ko-
men met onze kledingleverancier om 
de kledinglijn van de club in te winkel 
te kunnen verkopen. “Het is voor mij 
meer een liefhebberij dat de kleding-
lijn via onze winkel in De Westereen 
te koop is, het is mooi dat we dat zo 
hebben geregeld met de vereniging 
en de kledingleverancier”. 

Als spelend lid is Baarsma al jaren-
lang actief bij de restsenioren van 
de zaterdagafdeling. Dit is niet altijd 
zo geweest, hij begon namelijk als 
18-jarige bij de 1e selectie van de 
zaterdagafdeling. In zijn debuutseizoen 
werd het team direct kampioen van de 
4e klasse, in een jaar dat ook Zondag 1 
het kampioenschap wist te behalen op 
datzelfde niveau. Baarsma: “Het was 
in het seizoen 1986/1987 en ik mocht 
als jonge knaap aansluiten bij de 1e 
selectie, dat was prachtig. We hadden 
een goed team en speelden de jaren 
daarna in de 3e klasse tegen clubs als 
ONS Sneek, Be Quick Dokkum, Leeu-
warder Zwaluwen, Harkemase Boys en 
noem maar op”. Een ander hoogte-
punt uit zijn voetballoopbaan is het 

bekeravontuur waarin het team uitein-
delijk in de kwartfi nale haar meerdere 
moest erkennen in ACV uit Assen. 
Dieptepunt was de degradatie naar de 
4e klasse in het seizoen 1990/1991. 
“We moesten uit naar Harkemase Boys 
en zouden aan één punt genoeg heb-
ben om ons in de nacompetitie voor 
handhaving te spelen. Zij zouden met 
één punt ook tevreden zijn aangezien 
ze dan geen nacompetitie voor hand-
having hoefden te spelen”, memoreert 
Baarsma zich. “We wilden het niet 
op een zogenoemd herenakkoord 
gooien en voor de volle buit gaan, 
maar dat viel helaas vies tegen”. Het 
werd uiteindelijk 5-1 voor de Harkieten 
waardoor Zwaagwesteinde recht-
streeks degradeerde naar de 4e klasse. 
Tot het einde van zijn carrière bij het 
1e elftal bleef het team actief op dat 
niveau. Na 12 jaar in de 1e selectie 
vindt Thijs het wel genoeg geweest en 
gaat hij bij de restsenioren spelen. Bij 
het 5e elftal speelt hij jarenlang met 
een vriendenploeg en hier wordt hij 
uiteindelijk ook leider van. 

Als we een sprongetje in de tijd ma-
ken naar het jaar 2010 wordt Baarsma 
gevraagd om lid te worden van de za-
terdagcommissie. Op dat moment was 
er dringend behoefte aan vrijwilligers 
binnen de organisatie van de zater-
dagafdeling. Deze draaide namelijk op 
een veel te klein groepje mensen die 
veel te veel taken hadden. “Destijds 
waren het Siebolt de Bruin en Klaas 
Visser die het voortouw namen om 
meer vrijwilligers te zoeken en in 
hun zoektocht kwamen zij ook bij mij 
uit. Na een gesprekje was er een rol 
voor mij als vice-voorzitter van de 
zaterdagcommissie”, aldus Baarsma. 
De verbeterslag in de organisatie ging 
gepaard met goede resultaten op het 
veld. In de jaren daarna wordt het 
algehele niveau van de zaterdagafde-
ling omhoog gekrikt, mede aange-
vuurd vanuit een grote groep jonge en 
talentvolle spelers uit de eigen jeugd 
van de vereniging. Tegenwoordig is 
Thijs nog steeds actief in deze rol bij 

Laat iemand van buiten de dorpsgrenzen De Westereen of, misschien nog beter, Zwaagwesteinde omschrijven en je 

zult merken dat men het steevast heeft over handelsgeest. Juist die handelsgeest is er met de paplepel ingegoten 

bij de familie Baarsma uit De Westereen. De naam komt niet alleen terug in Baarsma’s Mode op Ameland, groot-

handel Baarsma in de Westereen en de bekende Friese beddenzaak Meulen&Baarsma, maar ook in de interna-

tionaal opererende Baarsma Wine Group. Daarnaast zijn er nog bedrijven die de naam Baarsma weliswaar niet 

dragen, maar waarvan de eigenaar toch een telg uit de familie is, zoals de kledingwinkelketen Sake Store.
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Contributie
Pupillen hebben een maandlang de 
tijd om proef te draaien. Na deze 
maand volgt de keuze of het lidmaat-
schap wordt aangegaan of niet.

Bij meerdere leden uit één gezin geldt 
dat het vierde gezinslid geen contribu-
tie hoeft te betalen. Als vierde gezins-
lid wordt aangemerkt het lid wat het 
laagste bedrag aan contributie betaalt.

Het lidmaatschap kan gedurende het 
seizoen ten allen tijde worden opge-
zegd. De contributie moet echter t/m 
30 juni worden doorbetaald, ongeacht 
wanneer het lidmaatschap wordt 
opgezegd (zie ook de statuten: Artikel 
13 ‘Geldmiddelen en contributie’ lid 
4). In geval van een pupillenlid is er de 
mogelijkheid om de contributie vóór 1 
januari op te zeggen. In dat geval zal 
er alleen voor de najaarscompetitie 
betaald worden, t/m januari wordt 
dan de contributie afgeschreven. 

Aan/afmelden kan d.m.v. het invul-
len van het benodigde formulier en 
deze in te leveren bij Nettie Reitsma. 
Let op: telefonisch of mondeling 
aan/afmelden is dus niet mogelijk. 
Digitaal aanmelden kan ook via 
www.vvzwaagwesteinde.nl. 

Nettie Reitsma- van der Heide 
Boskwei 46 
9271 HG De Westereen
nettiereitsma@knid.nl
0511-444992 / 06-36043392

LEDENPASSEN 
De ledenpas wordt jaarlijks uitgegeven 
waarbij het geldende seizoen staat 
vermeld op de pas.

De ledenpassen dienen te worden ge-
toond bij de entree van de thuiswed-
strijden van onze beide 1e elftallen. 
Dit geldt dus alleen bij wedstrijden 
waarvoor er entree wordt gevraagd. 
Ben je wel lid maar ben je ledenpas 
vergeten? Dan kun je deze alsnog op-
halen of je kiest ervoor om de entree 
eenmalig te betalen. 
 
Daarnaast dient de ledenpas meege-
bracht te worden naar de Ledenverga-
dering i.v.m. de statutaire regeling van 
het stemrecht. 

Heb je jouw ledenpas nog niet 
ontvangen? Meld dit dan z.s.m. 
bij de ledenadministratie.

  ÉN EEN ECHTE CLUBMAN
de zaterdagcommissie. Volgens hem 
heerst er rust in de organisatie van 
de vereniging: “Voorheen waren er 
nog wel eens strubbelingen tussen de 
afdelingen binnen de vereniging, maar 
organisatorisch gezien is daar al jaren 
vrijwel geen sprake meer van. Natuur-
lijk zijn er wel eens meningsverschil-
len, maar het uitgangspunt moet altijd 
in het belang van de vereniging zijn”. 

Als we kijken naar Thijs als onderne-
mer dan zijn er een aantal woorden 
die perfect bij hem passen, namelijk 
passie en betrokkenheid. “De winkels 
hebben eigenlijk altijd goed gedraaid, 
maar de laatste jaren fl oreert het 
steeds meer. Dat maakt het moeilijk 
om de balans te vinden in je keuzes. 
Ik vind persoonlijk contact met mijn 
medewerkers namelijk erg belang-
rijk, hoe verder je groeit, hoe lastiger 

dat wordt”. Dit persoonlijke contact 
probeert Thijs te bewerkstelligen door 
vaak langs alle fi lialen te gaan, en dat 
zijn er nogal wat. Door heel de pro-
vincie heen zijn er in totaal 14 locaties 
verspreid. “Ik ben graag op de hoogte 
wat er speelt en houdt nauw contact 
met mijn fi liaalmanagers. Daarnaast 
ga ik regelmatig zelf op reis, naar het 
buitenland, om inkopen te doen”. Op 
de vraag of Baarsma überhaupt wel 
eens vrij heeft of vakantie neemt is hij 
duidelijk: “Fysiek ben ik wel eens vrij, 
maar in gedachten nooit. Je hebt altijd 
de verantwoordelijkheid voor al je 
medewerkers”. De laatste jaren merkt 
hij ook de innovaties op winkelgebied 
en samen met zijn medewerkers 
probeert hij hier zo goed mogelijk op 
in te spelen: “Zo doen wij ons best 
om het online shoppen zo gemakke-
lijk mogelijk te maken voor de klant. 

Daarnaast willen we het winkelend 
publiek dat bij ons in de winkel komt 
een beleving laten ervaren, bijvoor-
beeld door de diverse thema-avonden 
die wij organiseren”. 

Het moge duidelijk zijn dat Thijs zich-
zelf weinig rust gunt. Hij is erg begaan 
met het dorp, onze vereniging en 
natuurlijk zijn eigen winkels met al zijn 
medewerkers. <<

VERHUISD, 
NIEUW E-MAILADRES 

OF NIEUW 
BANKREKENINGNUMMER?

Meldt wijzigingen bij 
de ledenadministratie! 

Het kan zijn dat er namens 
de vereniging een brief op 
de mat komt, dan moet dit 
natuurlijk wel op het goede 

adres aankomen. 

Daarnaast communiceert de 
vereniging én de KNVB meer 
en meer via e-mail, dus is het 

ook belangrijk dat je wijzigingen 
hierin zsm doorgeeft.

Wijzigingen geef je door 
aan de ledenadministratie:

Nettie Reitsma - van der Heide 
Boskwei 46

9271HG De Westereen 
0511-444992 / 06-36043392 | 

nettiereitsma@knid.nl
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Onze sponsors

HOOFDSPONSOR

Kroon Leverworst 

CO-HOOFDSPONSOR

Sake Store 

HOOFD JEUGDSPONSOR

COOP 

KLEEDKAMERSPONSOR

Alphega Apotheek de Dorpsacker

Bosma Auto’s

Chinees Indisch Restaurant Xu Sheng

De Bruin Isolatie & ISO Noord 

Expense Reduction Analysts

Regiobank De Westereen

Slagerij Dantuma

Talsma Electro World

SPONSORGROEP 

Alma Pannenleggersbedrijf

De Flexibele Makelaar

De Vesteynde

Heineken Brouwerijen Noord Ned.

NNRD

Notariskantoor Beks

SCOREBORDSPONSOR

DMA ontwerp en bouwadvies

Muta Sport

RECLAMEBORDSPONSOR

A&H elektro

Administratiekantoor AKBK

Andries Korporaal

Arrix Automatisering

Auto Oostra

Bouwbedrijf Hiemstra

Brander & ZN

Café-Zalen Hossebos

De Bruin VBO-makelaar

De Wasbeer Autowascentrum

Dijk Optiek

Elzinga Schilderwerken

G. Postma Schilderwerken

Gebroeders Spoelstra

Groente- en fruithandel Boersma

Houtbouw G. v/d Wal

Jaap de Boer Fotografi e

Jachthaven ‘t Eibertsnêst

Jilderda’s Bloemenboetiek

Kapsalon She

Kobutex ledermode

Kooi Security

Kooistra & v/d Ploeg

Mini-camping ‘De Zilveren Maan’

Multimate Bouwmarkt

Primera Jousma

Rabobank De Westereen

Rients Faber Licht Geluid & Beeld

Rinse’s Resto vis & snacks

Service- en Inst. bedrijf H. Wagenaar

Slagerij Riemersma

Snackbar Anja

Sportprijzen Friesland

Studio 1.3

Topslijter de Wâlden

Vaatstra Schilderwerken

Van Der Meij

Verkeersschool Jordy Lap

Visser Assen

Wiebenga Reizen

Woonexpo Kapenga B.V.

Woudstra’s bouwmaterialen

De Vries, Everts & Numan Accountants

DRS installatietechniek B.V.

Glavecom 

Kroon Leverworst

Rekladruk Giekerk

Tankstation Q8 Postma

Taxi- Touringcarcentrale NOF

Zalencentrum Old Dutch

KLEDINGSPONSOR

Bouwberijf v/d Woude

Elzinga Reklame

Heidstra Media

HO P Bijlsma

Jeeninga auto’s 

Postma Konstruktie

Total Benzinestation

Van der Hoek Bouwbedrijf

Wijma Schoorsteen en Haarden

Lokale betrokkenheid



Met elkaar, open, ondernemend, ambitieus, sportief, warm en persoonlijk. 
Bijzondere eigenschappen die de gemeente hoog in het vaandel heeft staan. 
In Dantumadiel is het veilig en prettig wonen.  Een mooie plattelandsgemeente met 
het typische karakter van de Fryske Wâlden. Dantumadiel, ‘Gewoan Bysûnder’.  

FIEL
 DY FRIJ




