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Voorwoord

De voorzitter aan het woord....
Het was het najaar in 2016 dat ik de eerste versie van dit voorwoord heb geschreven. Helaas is het door diverse  
omstandigheden niet gelukt om deze presentatiegids rond de gewenste periode uit te geven. Toch hebben we besloten 
om de uitgave door te zetten, wat leidt tot een presentatiegids waarvan enkele teksten misschien iets achterhaald 
zullen zijn. Want terugkijkend op het seizoen 2015/2016 kunnen we constateren dat het een bewogen jaar is geweest 
voor de vereniging. 

Zo mochten we eindelijk gebruik gaan 
maken onze nieuwe accommodatie 
na vele jaren van overleg met de 
Gemeente Dantumadiel en andere 
sportverenigingen. Dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers die hun kostbare 
vrije tijd wilden opofferen voor de ver-
eniging hebben we een accommodatie 
waarop de vereniging met recht trots 
mag zijn. Zonder die vrijwilligers die 
de nieuwbouw wilden afmaken, had 
de vereniging niet daar gestaan waar 
zij nu staat. Alle dank nog daarvoor 
vanuit het bestuur.

Zonder twijfel staat VV Zwaagwest-
einde er qua velden en accommodatie 
er goed voor en kunnen we hier nog 
jaren mee vooruit. De financiële struc-
tuur bij de vereniging is prima, mede 
door een fikse uitbreiding van het 
aantal sponsoren zowel in aantal als 
in middelen. Hierdoor is er ook voor 
de toekomst een stevige basis gelegd 
tezamen met de inkomsten vanuit de 
contributies en de kantine.

Op sportief gebied was het afgelopen 
seizoen helaas geen groot succesjaar, 
niet alleen moest het eerste elftal 
van de ZM afdeling terug naar de 
3e klasse, ook aan de ZO zijde was 
er bij het prestatie elftal sprake van 
een degradatie. Natuurlijk zijn er al-
lerlei oorzaken aan te wijzen van dit 
afglijden naar een lager niveau, maar 
kern van de zaak is en blijft dat de 
doorstroming vanuit de eigen jeugd de 

laatste jaren achterblijft bij het niveau 
dat VVZ 10 of 15 jaar geleden kende. 
Er is kennelijk minder animo bij de 
jeugd om te blijven voetballen. De 
instroom bij de jongste pupillen is 
nog altijd prima, maar we zien dat de 
doorstroom naar de hogere elftallen in 
aantallen spelers telkens lager uitvalt 
dan in het nabije verleden. Dit terwijl 
de voetbalsport an sich op landelijk, 
Europees en wereldniveau toch nog 
steeds in warme belangstelling staat. 
Klaarblijkelijk zijn er andere zaken zo-
als andere sporten, vrienden, uitgaan 
of het internet die voorrang krijgen bij 
de jeugd boven de voetbalsport. Dit 
baart het bestuur grote zorgen.

Reden voor het bestuur om in nauwe 
samenwerking met de commissies 
om de jeugdafdeling de komende 
jaren een belangrijke impuls te wil-
len geven, niet alleen in menskracht 
maar ook in de vorm van een –eigen- 
jeugdbudget. Om in bouwtermen te 
spreken, wij hebben het materieel 
staan, nu nog de bemensing die het 
moet uitvoeren.

Het jeugdbeleid zal dus de komende 
jaren de allerhoogste prioriteit krijgen 
bij het uitzetten van de beleidslijnen. 
Wij hopen dat de vereniging er over 
enkele jaren haar vruchten van zal 
kunnen plukken.

K. Hoekstra
Voorzitter v.v. Zwaagwesteinde
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De KNVB heeft respect en spor-

tiviteit voor elkaar hoog in het 

vaandel. Deze waarden zijn ook 

belangrijke pijlers binnen de VV 

Zwaagwesteinde, welke dan ook 

verankerd zijn in de gedragsregels 

die gelden conform ons Huishou-

delijk reglement. Het is dan ook 

aan te raden om het Huishoudelijk 

reglement door te nemen, deze is 

te vinden op onze clubwebsite. 

Verenigingen die in negatief opzicht 
bovengemiddeld scoren worden door 
de KNVB begeleid en ondersteund. 
Er zullen dan meer waarnemers naar 
thuiswedstrijden worden gestuurd. 
Blijven verenigingen onverbeterbaar, 
dan zullen er sancties komen. Helaas 
is ook onze vereniging een voorbeeld 
van een club waar de KNVB actief 
begeleid en ondersteund wordt. 
Voorbeelden uit het verre en ook het 
recente verleden zijn hier debet aan.

Tijdens de bekerwedstrijd VV Zwaag-
westeinde tegen Velocitas 1897 vorig 

seizoen voelde de scheidsrechter, na 
afloop van de wedstrijd, door verbale 
agressie van onze supporters zich 
bedreigd. De scheidsrechter heeft 
dit voorval bij de KNVB aanhan-
gig gemaakt. De KNVB heeft onze 
vereniging vervolgens gewezen op 
respect en sportiviteit, zowel binnen 
als buiten de lijnen. Deze gebeurtenis 
werd door de KNVB beboet met een 
bedrag van € 120,-.

Bovenstaande is een recent voor-
beeld, maar ook binnen de jeugdaf-
deling hebben er een aantal inci-
denten voor gedaan die niet door de 
beugel kunnen. Intern wordt hierop 
zo spoedig mogelijk en op een ade-
quate manier gereageerd, maar het 
bestuur is van mening, dat geweld, 
maar ook verbaal geweld niet thuis-
hoort op de voetbalvelden, dus ook 
niet bij onze vereniging. Een vereni-
ging kan immers niet bestaan zonder 
supporters en vrijwilligers. Het kan 
dus niet zo zijn dat bij meningsver-
schillen zij worden benaderd op een 
wijze die niet volgens de normen en 
waarden bij deze vereniging past. 
Elkaar aanspreken op ontoelaatbaar 
gedrag is dan ook enorm belangrijk.

Mochten er klachten bij het bestuur 
binnen komen dan zullen wij genood-
zaakt zijn schorsingen op te leggen 
aan die personen, welke denken 
door verbale agressie het team aan 
te moeten moedigen. In dat geval 
zullen raddraaiers voor een langere 
periode de toegang tot het sportpark 
worden ontzegd. Wij zullen diegene, 
die het dan betreft, schriftelijk dan 
wel mondeling hiervan op de hoogte 
brengen.

Op dit gebied wordt er niet alleen 
gereageerd maar ook geanticipeerd. 
Tijdens de spiegelbijeenkomst met 
enerzijds de KNVB en anderzijds de 
leden, ouders en andere betrokkenen 
binnen de vereniging kwam naar 
voren dat er een werkgroep gewenst 
was op dit gebied. Op het moment 
van schrijven gaat er nog overleg 
plaatsvinden met de werkgroep, de 
KNVB en het bestuur om dit verder 
handen en voeten te geven.

Het bestuur denkt aan een positieve 
inbreng van een ieder die het voet-
ballen een warm hart toedraagt. 

Sportiviteit en respect

Belangrijke pijlers binnen  
de KNVB en onze club

CLUBTENUE
De vereniging heeft een kledinglijn 
laten ontwerpen. Uit vier gevraagde 
leveranciers is MUTA Sport gekozen 
om deze kledinglijn te ontwerpen. 
Deze kledinglijn is door de hoofdspon-
sor en door de leden goedgekeurd. 
Het wedstrijdtenue van de vereniging 
bestaat uit:
-  Rood shirt met groene banen met 

aan de voorkant logo VVZ.
-  Rode broek met groene banen 

aan de zijkant en logo VVZ aan de 
voorkant.

-  Rode kousen met aan bovenkant 
drie groene strepen en logo VVZ.

De voetbalkousen dienen zelf aange-
schaft te worden door spelers, dit kan 
bij de Sake Store in De Westereen. 
Tevens zijn in de kledinglijn polo’s, 

trainingspakken, coachjassen etc. 
opgenomen. Deze zijn tevens verkrijg-
baar bij Sake Store in De Westereen.

Voor gesponsorde kleding dient 
vooraf overleg plaats te vinden met 
het bestuur en/of de sponsorcommis-
sie. Na goedkeuring door de sponsor-
commissie wordt, ter handhaving van 
de uniformiteit, de kleding besteld 
bij MUTA Sport. Er worden in principe 
contracten afgesloten voor een mi-
nimale periode van drie jaren. In dit 
contract wordt onder meer opgeno-
men welk pakket men wil sponsoren 
en tegen welke vergoeding.
Gedeeltelijke sponsoring van tenues, 
trainingspakken etc. is ook mogelijk, 
dat na toestemming van het bestuur 
en de sponsorcommissie en tegen  
de daarvoor geldende tarieven.  
De sponsor ontvangt als tegenprestatie 
publiciteit via de media/website,  
een reclamebord etc.

Het is niet toegestaan de door de 
sponsor aangeleverde kleding en an-
dere materialen te dragen/gebruiken 
buiten de wedstrijddagen. Dus niet de 
kleding naar school dragen, tijdens de 
training gebruiken en overig privé-
gebruik. Met de trainers en leiders 
zijn hierover afspraken gemaakt. 
De trainers en leiders kunnen de 
kleding/materialen bij overtredingen 
daarvan innemen. Bij verlies van de 
kleding dient de persoon of het elftal 
te zorgen voor vervangende kleding 
en deze ook te betalen.
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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



WWW.VVZWAAGWESTEINDE.Nl

PRESEN
TATIEG

ID
S | 2016

-2017

7

Klaas Zandberg, hoofdtrainer Za1:

“PLEZIEr, PASSIE EN PrESTATIE  
GAAN HAND IN HAND”

Ik ben werkzaam bij Klay Instruments 
bv. in Dwingeloo. Klay Instruments 
(www.klay.nl) is producent van proces 
instrumentatie en een kijkje op onze 
website geeft hoop ik een beeld van 
hetgeen wij produceren. Ik ben werk-
zaam als technisch adviseur proces 
instrumentatie  en ben verantwoorde-
lijk voor de verkoop binnen Nederland. 
Ik heb veelzijdig werk want ik ben 
werkzaam op zowel de binnendienst 
als in de buitendienst. Binnen onze 
relatief kleine organisatie draag ik toch 
wel een aantal verschillende petten 

en ben o.a. ook MT lid. Zoals gezegd 
maakt het mijn werk veelzijdig en doe 
ik dit met veel plezier. 

Als trainer wil ik iedere wedstrijd win-
nen en dan durf ik zelfs te zeggen; het 
maakt mij niet uit hoe. Maar ik weet 
als geen ander dat de kans om een 
wedstrijd te kunnen winnen het grootst 
is wanneer je goed voetbal speelt bin-
nen een speelwijze die bij een selectie 
past. Een formatie waarbinnen spelers 
zich prettig voelen en hun specifieke 
kwaliteiten een bijdrage kunnen leve-

ren aan het team. Wanneer iedereen in 
het team wil investeren gaan Plezier, 
Passie en Prestatie hand in hand. Daar-
bij is het mijn streven om in samen-
werking met de speler(s) individueel 
hun zo goed mogelijk te begeleiden en 
beter te maken.

Na een, binnen voetbalbegrippen 
lange periode bij RWF(7 seizoenen), 
mag ik de    A-selectie van de zater-
dagafdeling van Zwaagwesteinde gaan 
trainen. Ik kijk ernaar uit om te gaan 
beginnen. Was het maar 30 juli denk ik 
dan, want dat is de start van de eerste 
training van de A-selectie. De start is in 
de vakantie periode en we zullen door 
de vakantie periode in het begin niet 
compleet zijn maar ondanks dat, gaan 
we de 30e aan de slag.

Ik wil vanaf mijn positie eerst een 
groot compliment maken naar de TC en 
een aantal mensen achter de scher-
men die ervoor hebben gezorgd dat er 
in mijn ogen een prima selectie staat. 
Misschien vraagt u zich af hoe kan hij 
weten dat er een prima selectie staat, 
want hij is nieuw binnen de vereni-
ging. In de eerste plaats is Zwaagwes-
teinde mij natuurlijk niet onbekend. 
In de 4e en 3e klasse heb ik met RWF 
vaak competitie wedstrijden tegen VVZ  
gespeeld. 

En in de tweede plaats is het zo dat 
de meeste spelers meerdere jaren 3e 
klasse ervaring hebben en het zelfs 
mogelijk hebben gemaakt om de stap 
naar de 2e klasse te zetten. Tevens 
sluit Sven Rozendal aan bij de selectie 
en zijn er zeer talentvolle spelers van 
de zondag afdeling, te weten;  Lieuwe 
de Roos, Henk van der Wal en Roelof 
van der Ploeg. 
Robin Feenstra komt van De Wâlden en 
wil zich graag bewijzen bij Zwaagwes-
teinde. Dit aangevuld met een aantal 
jonge talentvolle spelers uit de jeugd, 
die we als stage spelers aan de selec-
tie hebben toegevoegd, maakt het een 
prima selectie. 

Wij rekenen op jullie steun. En wij wil-
len het waard zijn om op jullie steun te 
kunnen rekenen.

NB: Dit interview is voorafgaand aan 
het seizoen 2016/2017 afgenomen.

Laat ik maar beginnen met te zeggen dat ik getrouwd ben met ria en dat 

we samen twee kinderen hebben. Marcel is 17 jaar en Esther is 15 jaren 

jong. Wij wonen in Siegerswoude. Marcel is pas geslaagd voor zijn Havo 

examen en Esther zit in klas 3 van de Mavo TL. ria werkt bij het Hefpunt in 

Groningen als directie assistente.
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Zwaagwesteinde ZM

OP NAAr EEN 
SUCCESVOL SEIZOEN!
Aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen eerst even een korte terugblik op het afgelopen seizoen. Voor het eerst in de 

clubhistorie heeft het eerste elftal van de zaterdagafdeling in de 2e klasse KNVB gespeeld. We kunnen stellen dat het een 

leerzaam jaar is geweest voor zowel de spelers, de technische staf en ook voor de ZM commissie. 

De beslissing voor promotie viel pas 
in de allerlaatste wedstrijd van de 
play-offs en daardoor was het moeilijk 
om enkele vacante plaatsen in het 
team tijdig op te vullen. Ondanks dat 
iedereen geprobeerd heeft zo goed 
mogelijk te presteren, is het niet 
gelukt om handhaving in de 2e klasse 
af te dwingen. Ook het 2e elftal heeft 
zich niet kunnen handhaven in de 
reserve 2e klasse KNVB en gaat in het 
seizoen 2016/2017 weer spelen in de 
reserve 3e klasse KNVB.

Op 24 mei 2016 werd door iedereen 
die betrokken is bij de 1e selectie van 
de ZM afdeling, stilgestaan bij het 
afgelopen seizoen. Er zijn spelers die 
vertrekken naar andere clubs of een 
ander elftal binnen de eigen vereni-
ging, de trainer verlaat de club, de 
elftalleider stopt en ook enkele com-
missieleden laten zich vervangen.  
Alle betrokkenen werden bedankt voor 
hun inzet en hun werd veel succes 
gewenst bij alles wat ze gaan doen.   
Er werd echter niet alleen teruggeke-
ken, er werd ook vooruitgekeken naar 
het seizoen wat voor ons ligt.

Het 1e elftal van de zaterdagafde-
ling heeft in de zomerstop een ware 
metamorfose ondergaan. De vertrek-
kende trainer is vervangen door de 
nieuwe trainer, Klaas Zandberg die na 
zeven seizoenen RWF op zoek was naar 
een nieuwe uitdaging en die gevonden 
heeft bij de VVZ. Een trainer die de lat 
hoog legt, het maximale eist van de 
spelers en houdt van duidelijke taal. 
Kortom: een trainer met de mentaliteit 
die past in De Westereen. Herman 
Hoekstra zal de trainer ook dit jaar 
waar mogelijk bijstaan op het trai-
ningsveld als assistent. Siebolt de Bruin 
is, na een onderbreking van een jaar, 
weer elftalleider als vervanger van 
Ronald van Gennip. Hij neemt deze ta-
ken waar samen met Norbert Beerstra. 
Kylian Beerstra verzorgt het materiaal 
van de eerste selectie. Norbert Beer-
stra vormt samen met de Vesteynde 
het medisch team en Minne de Boer 
treedt getrouw op als grensrechter. 

Qua selectie waren er enkele spelers 
die de 1e selectie verlieten. Zo ging 

Wytze Pilat naar ONT en zijn Auke 
Baarsma, Jochem Santema in lagere 
elftallen gaan spelen. Waar plaatsen 
openvallen kunnen deze weer worden 
opgevuld door nieuwe spelers, en dat 
is zeker het geval. Dat de Technische 
Commissie niet stilgezeten heeft deze 
zomer bleek uit het feit dat er veel 
kwaliteit werd binnengehaald.  
Zo kwam Sven Rozendal vanuit  
Buitenpost weer terug, kwam Robin 
Feenstra over van De Wâlden en  
kwamen Lieuwe de Roos, Henk van 
der Wal en Roelof van der Ploeg over 
van de zondagafdeling. Vanuit de 
jeugd zijn Lars Rozema en Ronaldo 
Jansen overgekomen naar de  
1e selectie. 

Zoals bekend heeft ook het tweede 
elftal een stapje terug gedaan, maar 
ook hier waren een aantal nieuwelin-
gen te verwelkomen. Zo kwam Auke 
Baarsma vanuit de eerste selectie en 
Jeroen de Graaf van de zondagafde-
ling. Leo Boorsma is ook dit seizoen de 
trainer van de 2e selectie. Als elftal-
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Gezien de aanwezige kwaliteiten in de se-
lectie was, en is het nog steeds, voor veel 
voetballiefhebbers eigenlijk een raadsel 
waarom ‘De Readtsjes’ dit nieuwe seizoen 
weer vierdeklasser zijn. Vaak blijkt in de 
voetballerij dat een hecht team betere re-
sultaten boeken dan een elftal met indivi-
duen, en die stelling zou je prima kunnen 
projecteren op het afgelopen seizoen. 

Na de (onverwachte) en teleurstellende 
exodus van spelers is het begeleidings-
team van de zondagafdeling er toch in 
geslaagd om weer twee teams in te 
schrijven bij de KNVB en gezien de actuele 
ontwikkelingen bij o.a. SC Joure, V.V. Har-
kema Opeinde en SC Leovardia is dit een 
prestatie van formaat. De equipe van Wim 
de Ron en Pieter Santema is ingedeeld in 
4B waar men een aantal bekende maar 
zeker ook onbekende ploegen tegenkomt. 
Op voorhand werden Gorredijk , Surhuis-
terveen en Gruno getipt als titelkandida-

ten maar zoals eerder gememoreerd in 
dit artikel komen verwachtingen in het 
voetbal niet altijd uit. Met o.a. het oog op 
de vele mutaties blijft het koffiedik kijken 
waar de equipe van de Ron & Santema uit-
eindelijk gaat eindigen in 4B maar als men 
uitstraalt dat men trots is om het prachtige 
roodgroene shirt van “ De Readtsjes “ te 
dragen is de grootste winst al behaald. 

Het tweede team heeft net zoals de 
hoofdmacht een aantal mutaties onder-
gaan en probeert dit seizoen ook de nare 
smaak van vorig seizoen weg te spoe-
len. Men is o.a. ingedeeld bij Bergum, 
Surhuisterveen en De Wâlden en tevens 
komt het sympathieke DTD ook weer naar 
ons mooie sportcomplex. Het begelei-
dingsteam van de zondagafdeling hoopt 
dat vele liefhebbers de weg naar ‘De 
Wieken’ dit seizoen weer zullen vinden en 
dat iedereen op een positieve manier ‘De 
Readtsjes’ zal ondersteunen.

leiders zijn Erwin Boskma en Johan 
Daleman actief gebleven. 

Waren er vorig jaar nog 5 elftal-
len op zaterdag, dit jaar zijn dit er 
helaas maar 4 elftallen. Het 3e staat 
onder leiding staan Dikkie Postma 
en Lieuwe de Jong. Het 4e heeft een 
selectie van 21 man en wordt geleid 
worden door een driekoppige leiding 
te weten: Rienk van der Pas, Brant 
Hoekstra en Binnedick Dijkstra. Nieuw 
bij deze selectie zijn Jilt Venema en 
Tjitze van der Land die overkomen 
zijn vanuit de zondagafdeling. 4 
elftallen die ruim in de mensen zitten 
en die het publiek elke thuiswedstrijd 
moeten kunnen trakteren op een 
mooie pot voetbal.

Naast de spelers en technische staf 
wordt de zaterdagafdeling ook ge-
vormd door de ZM commissie. Binnen 
deze commissie vond ook een aantal 
wisselingen plaats. De aftredende 
leden werden op 24 mei ook bedankt 
voor hun inzet. Klaas Visser is gestopt 
als voorzitter, Geert Dijkstra als lid 
van de TC en Loeki de Bruin verliet de 
klankbordgroep. Tjitze de Jong was 
vorig jaar al ingestapt als lid van de 
TC en vormt nu samen met Jelke Sake 
Visser de TC. Wybren Heidstra is als 
nieuw lid de gelederen van de klank-
bordgroep komen versterken en Frans 
van Wieren is sinds dit seizoen de 
nieuwe voorzitter van de ZM commis-
sie. Een commissie van vrijwilligers 
die probeert de randvoorwaarden 
zo optimaal mogelijk te structureren 
zodat alle elftallen zich kunnen con-
centreren op wat zij het liefste doen, 
namelijk voetballen.

Vrijwilligers dat zijn de mensen 
waar een vereniging op drijft. Dat 
zijn bijvoorbeeld de chauffeurs die 
de jeugd naar de uitwedstrijden 
brengt, dat zijn de mensen die in 
de kantine achter de bar staan (niet 
alleen op zaterdag) en de mensen 
die cornervlaggen voor elke wed-
strijd in de grond steken. We zijn als 
commissie trots op deze vrijwilligers 
en we waarderen het vele werk wat 
ze doen. Echter, er is een serieus 
tekort aan vrijwilligers. Dus bij deze 
een dringend verzoek om eens in 
uw agenda te kijken of er misschien 
nog een gaatje te vinden is wat u 
op zou kunnen vullen met een taak 
binnen de VVZ. U wordt niet alleen 
een belangrijke pijler binnen de club 
maar u zult merken dat uw werk 
gewaardeerd wordt en dat het uw 
sociale netwerk breder maakt. 

Zwaagwesteinde ZO

readtsjes pakken 
de draad weer op 
na bewogen seizoen
Na het onverwacht succesvolle eerste seizoen (2014/2015) in de derde klas 

degradeerde de zondaghoofdmacht van onze vereniging het afgelopen seizoen 

onnodig naar de vierde klas. In een tweestrijd met SC Bolsward delfde men  

uiteindelijk het onderspit en daar had niemand voor het seizoen op gerekend. 
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Zwaagwesteinde Jeugd

TErUGBLIK OP EEN LEUK SEIZOEN
Na een korte periode zonder voetbal, waarbij op de achtergrond ontzettend veel werk is verzet door de jeugdcommissie, 

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 alweer? Een korte terugblik.

De B1 kende een smalle selectie en 
door werkzaamheden/studiebezighe-
den en andere bijzaken was het vaak 
een hele opgave om de hele selectie 
op het trainingsveld te krijgen. Trainer 
Sjouke Borger heeft wat dat betreft 
zeker geen gemakkelijk seizoen gehad, 
maar mede door de ondersteuning van 
enkele betrokken voetbalvaders heb-
ben we het seizoen op een positieve 
manier kunnen beëindigen. Daar 
eindigt voor Sjouke eveneens het VVZ 
avontuur, sinds dit seizoen staat hij 
aan het roer bij Jistrum 1. We wensen 
Sjouke veel succes en voetbalplezier bij 
zijn nieuwe klus.

De B2 stond onder leiding van het 
drietal Jarno Visser, Jelger Castelein en 
Ronaldo Jansen. Omdat de B1 vaak te 
weinig spelers had moest er veelal ge-
put worden uit de selectie van de B2. 
Het was voor de Jeugdcommissie snel 
duidelijk dat twee B-teams in stand 
houden een onmogelijke opgave zou 
worden, waardoor er in de winterstop 
is beslist om de B2 terug te trekken 
uit de competitie en onder te verdelen 
over andere jeugteams, waardoor de 
spoeling overal wat breder zou gaan 
worden. 

De C1, andermaal onder leiding van 
Masai van der Weg, kende een leer-
zaam seizoen. Fysiek gezien was de 
ploeg vaak nog niet zover dan tegen-

standers, maar de ontwikkeling die de 
jongens hebben doorgemaakt zal veel 
jongens dit seizoen een voorsprong 
geven. 
Na vele jaren trouwe dienst als trainer, 
doet Masai van der Weg dit seizoen 
een stapje terug, om zich te richten op 
zijn werk en andere bezigheden. We 
hopen Masai in de toekomst weer als 
jeugdtrainer actief te zien, en bedan-
ken hem bij deze voor zijn jarenlange 
inzet!

Jilco Venema wist er voor te zorgen dat 
er schwung kwam in het C2 elftal. Door 
vooral heel helder en duidelijk naar de 
jongens toe te zijn werd hier in enkele 
maanden een hecht elftal gesmeden 
die goed mee kon komen in hun eigen 
competitie. Hiervoor verdient Jilco ab-
soluut een groot compliment. Volgend 
seizoen zal Jilco actief zijn als trainer 
bij de D3 pupillen en we zijn blij dat 
we nog een seizoen over zijn ervaring 
mogen beschikken.

Waar de C3 in de eerste helft van de 
competitie nog zwaar zat ingedeeld 
(o.a. bij onze eigen C2), werd in de 
tweede helft van het seizoen flink aan 
de weg getimmerd. Door de toevoe-
ging van enkele spelers uit de B-junio-
ren kwam er meer balans in het elftal, 
wat uiteraard de prestaties, maar ook 
de sfeer in het elftal verbeterde. In de 
voorjaarscompetitie leverde dit prompt 

(op de slotdag) het kampioenschap op. 
Een puike prestatie van trainer Tjipke 
Postma en zijn elftal!

D1, onder leiding van Dennis Stienstra 
en Henry Lap beleefden een goed 
seizoen.  In de najaarsreeks eindigde 
men in de middenmoot in de 2e 
klasse. Na de winterstop was het al vrij 
snel duidelijk dat men meedeed om de 
bovenste plekken, echter werd in het 
slot van de competitie een mogelijk 
kampioenschap verspeeld. We zijn blij 
dat we ook volgend jaar weer over 
Dennis Stienstra mogen beschikken, 
dan als trainer van de C1.

D2 was een team met veel nieuwe 
spelers waarvan een deel van de 
spelers voor het eerst op het groot veld 
speelden, hadden het tegen veelal 
oudere spelers lastig in de competitie, 
maar mede door de goede leiding van 
Lieuwe de Jong en Binne Dick Dijks-
tra is het toch een mooi en leerzaam 
seizoen geworden. Ook zijn wij inge-
nomen met het feit dat beide trainers 
tijdens de aankomende voetbaljaar-
gang de B2 op hun gaan nemen.

Tijdens de najaarsreeks begonnen we 
bij de pupillen met vijf E-teams, vier 
F-teams en twee Minipupillen teams. 
Na de winterstop werd de MP1 door-
geschoven als F5. Het seizoen begon 
zoals ieder jaar met de bekerwedstrij-
den, met name onze pupillenteams 
deden hierin van zich spreken, want 
de E1, E2 en E3 bekerden allemaal 
door. De E1 en de E2 werden in 
de winterstop een klasse omhoog 
geplaatst, zodat de ontwikkeling voor 
hun als jeugdspeler maximaal zo 
blijven. Voor de E2 was deze stap wat 
te groot, tegen allemaal oudere en 
met name fysiek sterkere tegenstan-
ders was het lastig opboksen. Ook de 
E1 moest maximaal aan de bak, zij 
kregen o.a. tegenstand van FC Emmen 
E1, sc Heerenveen E1 en Nederlands 
kampioen Zuidhorn E1. Voor beide 
jeugdteams is het een enorm leerpro-
ces geweest, waar je als jeugdvoet-
baller uiteindelijk alleen maar beter 
van wordt. De E3 en E4 bleven in hun 
eigen competitie, wat voor E3 resul-
teerde in een dik verdiend kampioen-
schap. Beide hechte teams hebben 
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Kassasysteem Le Credit Sportif 

Het nieuwe systeem in de kantine
Sinds vorig seizoen hebben wij een nieuw kassasysteem in het clubhuis. Hiervoor hebben we een overeenkomst 

gesloten met Le Credit Sportif, specialist in betaaloplossingen voor sportverenigingen. Deze kassa helpt  

V.V. Zwaagwesteinde met de administratie van de kantine.

Het is een simpel, snel en gebruiks-
vriendelijk kassasysteem. De kassa is 
waterbestendig en voorzien van een 
touchscreen. Daarnaast kan iedere 
vrijwilliger door de overzichtelijke en 
simpele indeling van het scherm moei-
teloos met deze nieuwe kassa werken. 
Overbodige functies zijn weggelaten 
zodat de kassa overzichtelijk, gebruiks-

vriendelijk én betaalbaar is.
Met behulp van dit systeem heb-
ben we meer inzicht en hopen we 
de omzet binnen onze vereniging de 
komende jaren te verhogen. In een 
beveiligde beheeromgeving is er 
real time inzicht in de gegenereerde 
omzetten. Op die manier is er inzicht 
in wat er in een bepaalde periode 
over de toonbank is gegaan en de 
inkomsten die daar tegenover zouden 
moeten staan. Naast verhoogde con-
trole zorgt het kassasysteem ook voor 
een sterk verbeterde administratie. De 
bestuurders kunnen op eenvoudige 
wijze rapportages opvragen. Deze zijn 
eventueel uit te splitsen per product-
groep, periode of persoon. Prettig 
voor de penningmeester, ideaal voor 
barhoofd of horecamanager.

Daarnaast kan er vanaf nu ook gepind 
worden in de kantine. Deze gebruiks-

vriendelijke pinautomaat biedt meer 
gemak voor leden en bezoekers. 
Bovendien zal er door het gebruik van 
PIN minder contant geld achter de bar 
aanwezig zijn wat zorgt voor extra 
veiligheid voor iedereen.

Afrekenen aan de bar kan nu op  
de volgende manieren:
• In de kantine met contanten;
• Met je (contactloze) PIN-pas. 

Op dit moment werken er al meer dan 
900 sportverenigingen in Nederland 
met dit systeem en de ervaringen zijn 
erg positief. Voor meer informatie kun 
je ook altijd een kijkje nemen op de 
website www.lecreditsportif.nl. 

een enorm leuk seizoen gedraaid, 
mede met behulp van enthousiaste 
trainers en leiders. 

Zoals gezegd begon het seizoen met 
vier F-teams en twee MP-teams, 
gedurende het seizoen zou werd een 
MP ploeg, in de najaarsreeks kampioen 
geworden, doorgeschoven als zijnde 
F5. Ook als F5 werd het team weer 
kampioen, een enorm knappe prestatie 
van deze jonge voetballertjes! Ook de 
F3 werd najaarskampioen, en ook in 
deze leeftijdscategorie werden de F1 
en de F2 in de winterstop een klasse 
omhoog geplaatst om (nog) meer 
weerstand te ondervinden. In deze 
leeftijdsgroep zit genoeg talent, nu 
moeten we er als vereniging nog voor 
zorgen dat dit talent zich maximaal kan 
gaan ontwikkelen.

In het verlengde daarvan ben ik blij om 
te kunnen mededelen dat er sinds dit 
seizoen met de VTON Voetbalmethode 
wordt gewerkt. Een methode die erop 
gericht is om elke jeugdspeler een 
leuke en leerzame training aan te bie-
den, gericht op de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van de betreffende leeftijds-
categorie. Ook kan dit het niveau van 
onze jeugdtrainers upgraden waardoor 

we hopen op een win-win situatie. Met 
deze ontwikkelingen en een prachtige 
nieuwe accommodatie moet het  vast 
en zeker weer lukken om mooie wed-
strijden en prestaties neer te zetten. 

Tot slot willen wij nog een oproep 
doen aan onze senioren en oudste 
junioren. Het wordt steeds moeilijker 
om trainers te vinden. Het zou mooi 

zijn als jullie opgedane voetbal kennis 
over dragen naar deze jonge generatie 
voetballers. Jullie zijn op die manier 
ook goede voetballers geworden. 
Samen hebben we elkaar (meer dan) 
nodig!

Wij bedanken alle trainers, leiders 
en vrijwilligers voor het afgelopen 
seizoen!



Persoonlijk contact.
Ook na het afsluiten
van uw hypotheek.

Kom 
gerust 

langs!

K. Venema Assurantiën
Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511) 44 75 00
E bank@kvenemaassurantien.nl
I www.kvenemaassurantien.nl

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
Zwaagwesteinde
Anjum
AVC
SC Berlikum
Dokkkum
’t Fean 58
Kollum
Minnertsga
ONT
Rijperkerk
Rottevalle
VIOD Driesum
WTOC
Wykels Hallum

Datum Wedstrijd 
3-9 Zwaagwesteinde – SC Berlikum
10-9 ONT – Zwaagwesteinde 
17-9 Zwaagwesteinde – Rijperkerk  
24-9 Kollum – Zwaagwesteinde 
1-10 Dokkum – Zwaagwesteinde 
8-10 Zwaagwesteinde – Minnertsga 
15-10 ’t Fean 58 - Zwaagwesteinde 
 
29-10 Zwaagwesteinde – Rottevalle  
5-11 Zwaagwesteinde – AVC 
12-11 VIOD Driesum – Zwaagwesteinde 

26-11 Zwaagwesteinde – WTOC 
3-12 Wykels Hallum – Zwaagwesteinde  
10-12 Zwaagwesteinde – Anjum 

 Winterstop

28-1 SC Berlikum – Zwaagwesteinde 
4-2 Zwaagwesteinde – ONT 
11-2 Rijperkerk – Zwaagwesteinde  
18-2 Zwaagwesteinde – Kollum  

11-3 AVC – Zwaagwesteinde  
18-3 Minnertsga – Zwaagwesteinde 
25-3 Zwaagwesteinde – Dokkum 

1-4 Rottevalle – Zwaagwesteinde  
8-4 Zwaagwesteinde – ’t Fean 58 

22-4 Zwaagwesteinde – VIOD Driesum 
29-4 WTOC – Zwaagwesteinde 
6-5 Zwaagwesteinde – Wykels Hallum
13-5 Anjum – Zwaagwesteinde

V.V. ZWAAGWESTEINDE ZO1 

4E KLASSE B NOOrD ZONDAG
Zwaagwesteinde
Bakkeveen
Donkerbroek
Gorredijk
Gruno
Haren
SV Haulerwijk
Nieuw Roden
Surhuisterveen
SVMH
THOR
De Wilper Boys
Winsum

Datum Wedstrijd 
4-9 Bakkeveen – Zwaagwesteinde 

18-9 Haren – Zwaagwesteinde 
25-9 Zwaagwesteinde – Nieuw Roden
2-10 Zwaagwesteinde - Donkerbroek
9-10 Gorredijk – Zwaagwesteinde  
16-10 Zwaagwesteinde - THOR

30-10 SV Haulerwijk – Zwaagwesteinde 
6-11 De Wilper Boys – Zwaagwesteinde 
13-11 Zwaagwesteinde – Gruno 

27-11 Surhuisterveen – Zwaagwesteinde 
4-12 Zwaagwesteinde – Winsum 
11-12 SVMH – Zwaagwesteinde 

 Winterstop

29-1 Zwaagwesteinde – Bakkeveen 

12-2 Zwaagwesteinde – Haren 
19-2 Nieuw Roden – Zwaagwesteinde 

12-3 Zwaagwesteinde – De Wilper Boys
19-3 Zwaagwesteinde – Gorredijk 
26-3 Donkerbroek – Zwaagwesteinde 
2-4 Zwaagwesteinde – SV Haulerwijk
9-4 THOR – Zwaagwesteinde  

23-4 Gruno – Zwaagwesteinde 
30-4 Zwaagwesteinde – Surhuisterveen 
7-5 Winsum – Zwaagwesteinde 
14-5 Zwaagwesteinde – SVMH
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Selectie v.v. Zwaagwesteinde ZM1 
3e Klasse B 2016-2017

Onder v.l.n.r.: 
Kamal Jansen, Dennis Stienstra, Klaas Zandberg (hoofdtrainer), René Vellinga, Louwrens Wagenaar, Robin Feenstra.

Midden v.l.n.r.: 
Norbert Beerstra (leider), Kylian Beerstra (materialen), Lars Rozema, Ronaldo Jansen, Johan Jan Kleefstra,  

Roelof v/d Ploeg, Gerrit Daleman, Masaï v/d Weg, Lieuwe de Roos, Siebolt de Bruin (leider), Minne de Boer  
(assistent-scheidsrechter).

Boven v.l.n.r.: 
Sybrant Heidstra, Harry v/d Veen, Henk v/d Wal, Jan Venema, Jesse Rozendal, Jan Visser, Jelle v/d Wal, Sven Rozendal.

Op de foto ontbreken: Kevin Fennema en Auke Westra.
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Selectie v.v. Zwaagwesteinde ZO1 
4e Klasse B 2016-2017
Onder v.l.n.r.: 
Mark Vaatstra, Cornelis Pitstra, Oane de Roos, Ype de Bruin, Frank Kloosterman, Jarno Visser en Mazir Zahir.

Midden v.l.n.r.: 
Harrie Nuveld (leider), Marco Ahmed, Pieter Santema (ass.trainer), Bert Boddema, Wim de Ron (hoofdtrainer),  
Tiemen de Jong en Wieger van Kammen (leider).

Boven v.l.n.r.:
Bauke Postma, Johannes v/d Galiën, Johannes v/d Galiën, Kevin Veenstra, Theun Elzinga, Jelger Castelein,  
Jan Smid en Wierd de Vries.

Op de foto ontbreekt: Jelmer de Boer.



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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Roel en Janita Holtrop

‘Samen met de vrijwilligers hopen 
wij dat iedereen zich welkom voelt 

in de nieuwe kantine’

Het kantinegebeuren, veel mensen zullen 
onderschatten hoeveel werk dit kost. 
Kunnen jullie in het kort vertellen wat  
dit allemaal inhoudt?
“Voordat het seizoen start, begin-
nen wij met het inroosteren van 
de  vrijwilligers en het uitleggen 
aan hun wat er moet gebeuren, ook 
helpen wij zoveel mogelijk mee 
tijdens de wedstrijden en hierna met 
het schoonmaken en opruimen en 
afsluiten van de kantine. Voor de bar 
en keuken doen we de bestellingen 
en zijn we nog bezig met de inrich-
ting hiervan. In en rondom de kantine 
moeten nog enkele dingen worden 
afgemaakt waarbij wij zoveel  
mogelijk proberen te helpen.”

Naast alleen het regelen van de kantine 
zet het echtpaar zich ook op breed gebied 
in, zo heeft Roel allerlei klusjes in- en 
rondom en het nieuwe gebouw gedaan 
en heeft hij ook veel werk verzet bij het 
plaatsen van de kleedkamerbanken. 
Daarnaast heeft Janita zo ongeveer alle 
hoekjes en ruimten grondig schoonge-
maakt. Dit getuigt van veel enthousi-
asme bij het echtpaar. Hoe zijn jullie hier 
eigenlijk ingerold? 

“Wij zijn al  jaren vrijwilliger bij de 
vereniging en toen er sprake was van 
een nieuw te bouwen accommodatie, 
werd ons door het bestuur gevraagd 
of wij het zagen zitten om beheerders 
van de nieuwe kantine te worden.  
Dit leek ons een leuke uitdaging!”

Toen jullie vorig jaar zijn gestart met 
het beheren van de kantine zijn er veel 
veranderingen geweest, niet alleen qua 
locatie maar ook achter de bar. Zo is er 
een nieuw kassasysteem en wordt er  

bier getapt in plaats van de verkoop van 
flesjes. Hoe ervaren de vrijwilligers al 
deze veranderingen?
“Het was natuurlijk wennen voor 
iedereen maar de meeste vrijwilligers 
hebben enthousiast meegedaan aan 
de tapcursus en nu wordt het bier met 
plezier getapt. Het nieuwe kassa-
systeem spreekt eigenlijk vanzelf en 
iedereen redt zich er prima mee, en er 
kan  tegenwoordig zelfs worden ge-
pind in de kantine. En ook het feit dat 
we nu met tapbier werken in plaats 
van flesjes wordt over het algemeen 
positief ontvangen. Samen met de vrij-
willigers hopen wij dat iedereen zich 
welkom voelt in de nieuwe kantine.”

Door al dat werk wat jullie verzetten bij 
de vereniging zou je bijna vergeten dat 
jullie in het dagelijkse leven ook nog 
genoeg te doen hebben. Hoe ziet jullie 
werk- en gezinsleven eruit?
“Wij hebben 4 kinderen, Fiona (20), 
Roelof (18), Jochum (14) en Ruben 
(12). Onze kinderen zijn al van jongs  
af aan betrokken bij het voetballen  
bij VVZ.

Roel is overdag werkzaam als leiding-
gevende bij een staal verwerkend 
bedrijf in Dokkum, en Janita heeft haar 
eigen schoonheidssalon in Dokkum. 
Als hobby hebben we beide een motor 
om lekker op te toeren en een boot 
om zomers gezellig samen met de 
kinderen mee te gaan varen.  
Maar de kantine en het voetbal is  
ook een grote hobby van ons.”

Het is waarschijnlijk vele trouwe bezoekers van ons sportpark al opgeval-

len, maar sinds enige tijd is er een beheerdersechtpaar gevonden die alle 

kantinezaken runnen op de club. Officieel begonnen roel en Janita Holtrop 

hiermee bij de start van het seizoen 2015-2016 maar in de voorgaande 

seizoenen waren zij beide al erg actief in- en rond de kantine. Dit getuigt 

van veel enthousiasme en het bestuur is dan ook blij dat dit echtpaar het 

kantinegebeuren wilde oppakken.
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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 fa-

voriete sport niet doen. Als de bles-

sure niet overgaat met een natte 

spons of coolspray, wat dan? 

Op maandagavond zal Norbert Beer-
stra op sportpark de Wieken aanwe-
zig zijn voor de gehele vereniging 
voor sportmedische verzorging. Op 
donderdagavond is sportfysiotherapeut 
Kornelis Bijlsma aanwezig voor een 
‘blessurespreekuur’. Als klachten hard-
nekkig zijn en niet snel verbeteren dan 
zullen ze verder behandeld moeten 
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? Fysio-
therapie valt buiten de basisverzeke-
ring. Advies van de Vesteynde: Kies 
voor een aanvullende verzekering die 
12 of 20 behandelingen vergoed. Zo 
kom je niet in de problemen mocht je 
geblesseerd raken. 

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
Maandagavond 18:30 - 19:30 uur 

door Norbert Beerstra

BLESSUrESPrEEKUUr
Donderdagavond 18:30 - 19:30 uur 

door Kornelis Bijlsma
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De nieuwe Jeugdcommissie

ENTHOUSIAST VAN STArT!

Uiteraard willen wij onze jeugd verder 
ontwikkelen, ook op voetbaltechnisch 
gebied. Dit willen we doen door een 
goede methodiek beschikbaar te stel-
len waar de trainers en leiders gebruik 
van kunnen maken. De eerste stappen 
zijn hierin al gemaakt door de vorige 
jeugdcommissie en het hoofd jeugdop-
leiding van vorig seizoen (Pieter San-
tema). Zij hebben het besluit genomen 
om VTON te hanteren als programma 
voor de trainingsopbouw bij de jeugd. 
De invoering hiervan is dit jaar een 
belangrijk speerpunt voor ons en de 
nieuwe hoofd jeugdopleiding (Daniël 
Vriesema). We zijn ons bewust dat 
dit niet van de ene op de andere dag 

goed geregeld is en dat hierin zaken 
niet goed zullen gaan. Maar met de 
nieuwe trainers die wij bereid hebben 
gevonden om een team wekelijks te 
trainen, hebben wij er vertrouwen in 
dat dit zal slagen.

Zoals aangehaald heeft de jeugdafde-
ling met ingang van dit seizoen een 
HJO, namelijk Daniel Vriesema. Tijdens 
de, onder leiding van Lieuwe van der 
Wal goed georganiseerde en warme, 
Voetbal2daagse heeft Daniël al met 
veel van jullie kennis kunnen maken. 
Dit zal de komende periode een ver-
volg krijgen. Daniël stelt zichzelf in dit 
blad nog nader voor.  

De overige speerpunten voor de 
korte termijn van de jeugdcommissie 
zijn het proberen te creëren van een 
goede sfeer rondom de jeugd, waar 
vrijwilligers en jeugd graag bereid zijn 
om zich bij aan te sluiten. 

JEUGDSCHEIDSrECHTErS
Doel is de komende periode om het 
scheidsrechterbestand door te nemen 
en te verversen. De eerste stap die 
gezet is, is dat we Peter Feenstra 
bereid gevonden om als coördinator 
op te treden. Inmiddels hebben we 
al een aantal personen uit de senio-
renelftallen bereid gevonden om één 
of meerder malen op zaterdagochtend 
een jeugdwedstrijd te leiden. 

DAGLEIDEr
Een ander doel voor de korte termijn 
was het vinden van een coördinator 
die ervoor zorgt dat er elke zaterdag-
ochtend een dagleider in de commis-
siekamer aanwezig is. Hendrik Jan 
Boersma is bereid gevonden om de 
taak coördinator dagleider op zich te 
nemen. De dagleider zelf zorgt voor 
ontvangst van de tegenstander en dat 
leiders en trainers van de gasten op 
een keurige manier worden ontvangen 
en worden verwezen naar de juiste 
kleedkamers en velden. 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Tot slot willen we een activiteitencom-
missie benoemen welke samen met 
de jeugdcommissie voor jongere als 
oudere jeugd zorg draagt voor het 
organiseren van leuke activiteiten 
waardoor we binnen de jeugdafdeling 
een goede sfeer creëren waar ieder-
een zich goed kan voelen en zichzelf 
kan zijn. Dit kunnen activiteiten zijn 
met een educatief karakter of gewoon 
voor een plezierige tijdsbesteding.  

MELD JE AAN!
We willen aan iedereen het ver-
zoek doen om je aan te melden als 
vrijwilliger voor bovenstaande. Ook 
als dat betekent dat je één keer in de 
maand of twee maanden dagleider 
kan en wilt zijn. Wij staan open voor 
alle ideeën en zijn graag bereid om 
daarover met jullie van gedachten te 
wisselen!

Hier gaat het oude oer-Hollandse 
gezegde op: Vele handen maken licht 
werk. 

Tijdens de laatste ledenvergadering op 20 mei 2016 zijn wij als nieuwe 

jeugdcommissie van start gegaan. De nieuwe jeugdcommissie bestaat uit 

renzo v/d Veen (voorzitter jeugdcommissie), Geert de Jong, Siebolt de 

Bruin, Dirk Jacob Visser en Pieter Jan Heidstra. De start is in overleg met de 

oude jeugdcommissie gegaan. We willen de vorige leden van jeugdcom-

missie dan ook bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren.  De vorige 

jeugdcommissie heeft een concept jeugdbeleidsplan geschreven wat voor 

ons de basis is om op voort te borduren. Dit concept jeugdbeleidsplan zullen 

wij in de volgende ledenvergadering van de voetbalvereniging ook nader 

toelichten. Vanuit dit jeugdbeleidsplan hebben we ons een aantal doelen 

gesteld.
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Zwaagwesteinde Zondag 1 wordt dit seizoen geleid door twee trainers, hoofdtrainer Wim de ron en assistent-

trainer Pieter Santema. Aan de ene hand de geboren Brabander die de scepter zwaait, aan de andere hand  

onze nuchtere dorpsgenoot, twee verschillende types zou je zeggen. ruurd Leegstra zette hen met de  

ruggen tegenelkaar.

PIETEr SANTEMA - PErSOONLIJK
Pieter Santema is zijn hele leven al woonachtig in De Westereen en woont mo-
menteel op de mooie volksbuurt De Salomon Levystrjitte. In het dagelijkse leven 
is Pieter werkzaam in een sportzaak in Leeuwarden. Hij is in het bezit van een TC3 
diploma en volgt komend seizoen de cursus voor het TC2 diploma. Tevens is Pieter 
assistent-trainer bij De Readtsjes maar eigenlijk ligt zijn hart bij het jeugdvoetbal en 
is hij al jarenlang betrokken bij o.a. onze jeugdafdeling. Sinds kort is Pieter ook weer 
aangemeld als spelend lid bij de vereniging en niet zonder resultaat, tijdens een 
invalbeurt in de bekerwedstrijd tussen VV Zwaagwesteinde ZO1 – WTOC 1 scoorde 
hij een beauty van een goal in de 93e minuut! Mensen uit zijn nabije omgeving 
omschrijven Pieter als een echt voetbaldier en daar is geen woord van gelogen.

VrAGEN
Westereen of Zwaagwesteinde?  Zwaagwesteinde
SC Heerenveen of SC Cambuur?  SC Heerenveen
Kunstgras of gewoon gras?  Gewoon gras
Algemeen Dagblad of Telegraaf?  Telegraaf
Biertje of mix drankje?  Biertje
Walibi of Efteling?  Walibi
Zelf koken of eten bij ouders?  Eten bij ouders
Cristiano Ronaldo of Lionel Messi?  Lionel Messi
Zaterdag- of zondagvoetbal?  Geen voorkeur
Ajax of Feyenoord?  Ajax qua spel Feyenoord qua club
Studio Voetbal of Voetbal Inside?  Voetbal Inside
Borsten of billen?  Borsten
Hakim Ziyech of Andres Guardado?  Andres Guardado
Favoriete formatie: 4-3-3 of 5-3-2?  4-3-3
2016 –2017 kampioen: Ajax of PSV?  PSV
Blond of donker?  Donker
Audi of BMW?  Audi
Whatsappen of bellen?  Beide
Fox Sports of Ziggo Sport?  Fox Sports
Sabia of Sylvie?  Sylvie
Vakantieland Spanje of Italië?  Spanje
Sierd de Vos of Arjen de Boer?  Sierd de Vos
Leeuwarder Courant of Friesch Dagblad?  Leeuwarder Courant
Polo of trainingspak?  Polo
Top 40 of smartlappen?  Top 40
Kaatsen of Skûtsjesilen?  Kaatsen
Afwasmachine of afwassen?  Afwassen
Zoute- of zoete drop?  Zoute drop
Riemer v/d Velde of Foppe de Haan?  Foppe de Haan
Sc Heerenveen in linkerrijtje?  Ja
Scooter of fiets?  Fiets
Amateur of betaald voetbal?  Amateurvoetbal
De Arena of De Kuip?  De Kuip
Nederlands elftal naar WK 2018?  Ja
Eva Jinek of Humberto Tan?  Eva Jinek
VI of boek?  VI
Kamperen of appartement?  Appartement
Jeugd- of seniorenvoetbal?  Beide
Real Madrid of Barcelona?  Barcelona
Tot slot waardering voor: Vrijwilligers bij onze/een club!

In de spotlights 

Trainers Zwaagwesteinde Zondag 1
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VrAGEN
Brabant of Friesland?  Brabant
PSV of SC Cambuur?  PSV
Kunstgras of gewoon gras?  Gewoon gras
Algemeen Dagblad of Telegraaf?  Geen van beide
Biertje of mix drankje?  Biertje
Stamppot of pasta?  Pasta
Cristiano Ronaldo of Lionel Messi?  Lionel Messi
Zaterdag- of zondagvoetbal?  Zondagvoetbal
Ajax of Feyenoord?  Feyenoord
Studio Voetbal of Voetbal Inside?  Voetbal Inside
Borsten of billen?  Billen
Hakim Ziyech of Davy Pröpper?  Davy Pröpper
Favoriete formatie: 4-3-3 of 5-3-2?  4-3-3
2016-2017 kampioen: Ajax of PSV?  PSV
2016-2017 kampioen: NAC of De Graafschap?  De Graafschap
Whatsappen of bellen?  Bellen
Vissen of voetbal kijken?  Voetbal kijken
Fox Sports of Ziggo Sport?  Ziggo Sport
Voetbalhumor leuker vroeger of nu?  Vroeger
Sabia of Sylvie?  Sylvie
Vakantieland Italië of Frankrijk?  Italië
Mart Smeets of Rik de Saedeleer?  Rik de Saedeleer
Leeuwarder Courant of Friesch Dagblad?  Leeuwarder Courant
Pak of polo?  Polo
Kaatsen of Skûtsjesilen?  Skûtsjesilen
Afwasmachine of afwassen?  Afwassen
Zoute- of zoete drop?  Zoute drop
Ype Smid of Riemer van der Velde?  Riemer van der Velde
Foppe de Haan of Henk de Jong?  Geen van beide
Fiets of scooter?  Scooter
Amateur of betaald voetbal?  Amateurvoetbal
Harkemase Boys of ONS Boso Sneek?  ONS Boso Sneek
De Kuip of Philips Stadion?  Philips Stadion
Nederlands elftal naar WK 2018: ja of nee?  Ja
Eva Jinek of Humberto Tan?  Humberto Tan
Kamperen of appartement?  Kamperen
Tot slot: waardering voor: Eerlijke mensen!

WIM DE rON - PErSOONLIJK
Wim de Ron is geboren in Dinteloord (Brabant) op 23 Augustus 1969 en zoals ge-
zegd momenteel de hoofdtrainer bij Zondag 1. De Ron woont samen met vriendin 
Cynthia in Leeuwarden en zij hebben samen een zoon genaamd Levi. Uit een eer-
dere relatie heeft Wim nog een zoon (Timo) die in Brabant wonen. Wim speelde in 
zijn actieve loopbaan als keeper bij SV Dinteloord maar werd daar al snel ontdekt 
als keeperstalent. Dit talent bracht hem het tot het professionele voetbal bij PSV, 
SC Cambuur en RBC Roosendaal. 

CONCLUSIE
Zoals naar voren komt uit de gemeenschappelijke vragen zitten er wel degelijk 
een aantal verschillen in voorkeuren wat de beide heren betreft. Tegenpolen 
kunnen we het niet noemen, maar een verschil in denken kan alleen maar 
betekenen dat beide een mooie sparringpartner aan elkaar hebben!
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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. Ieder-
een heeft het tegenwoordig druk, 
maar juist daarom is het van belang 
om een breed vrijwilligerskader te 
creëren, vele handen maken immers 
licht werk. Samen kunnen we de club 
vooruit helpen en naar een hoger plan 
tillen! 

WAT KrIJG JE ErVOOr TErUG?
Ten eerste krijgt iedereen er wat 
voor terug, namelijk een gezonde en 
bloeiende vereniging! Daarnaast uiter-
aard waardering, naast de persoonlijke 
waardering wordt er jaarlijks een vrij-
willigersavond 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 jou 
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 Websitebeheer 30 minuten per week
o Notulist hoofdbestuur 2 uren per vergadering (excl. vergadering)
o Leden Jeugdcommissie 2 uren per week
o Leden activiteitencommissie 5 uren per activiteit
o Leden activiteitencommissie jeugd 5 uren per activiteit
o Accommodatiebeheer 6 uren per week
o Schoonmakers  3 uren per week 
o Lid ondersteuning sponsorcommissie 2 uren per week
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 

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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 TAAK TIJDSDUUr

o Websitebeheer 30 minuten per week
o Notulist hoofdbestuur 2 uren per vergadering (excl. vergadering)
o Leden Jeugdcommissie 2 uren per week
o Leden activiteitencommissie 5 uren per activiteit
o Leden activiteitencommissie jeugd 5 uren per activiteit
o Accommodatiebeheer 6 uren per week
o Schoonmakers  3 uren per week 
o Lid ondersteuning sponsorcommissie 2 uren per week
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 

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

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

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

Dana Philippo:

‘Zwaagwesteinde als opstap naar 
een mooie voetbaltoekomst’

De 14-jarige Dana Philippo  

verruilde vorig seizoen VV Zwaag-

westeinde voor de SJO Broekster-

wâlden. Na vele mooie jaren met 

sportieve hoogtepunten wilde 

Dana een stap hogerop maken. 

Voor haar medespelers en de VVZ 

in het algemeen is het verlies van 

de talenten van Dana een grote 

aderlating. Gezien het talent en 

de ontwikkeling van haar kwali-

teiten maakte Dana de keuze het 

hogerop te zoeken. Een stap die 

haar gegund is. Om haar niet via 

de achterdeur te laten vertrek-

ken, blikten we vlak voor haar 

overstap vorig seizoen kort  

terug op haar jaren bij de 

VVZ.   

Dat Dana qua voetballend vermogen 
niet onder zou gaan doen voor me-
nig jongen in haar leeftijdscategorie 

was in de F’jes al vrij duidelijk zicht-
baar. Moeiteloos wist zij zich tussen 
de jongens staande te houden en 
ook op fysiek vlak was er nauwelijks 
onderscheid tussen haar en haar 
tegenstanders.

Na de succesvolle beginjaren in 
de F-pupillen belandde ze al snel 
in de E1, welke uitkwam in de 
Hoofdklasse. Met dit succesvolle 
team werd Dana gedeeld derde. 
Op het middenveld had ze samen 
met Justin Sletering en Max de Jong 
de juiste voetbalmaatjes om zich 
heen. Dit middenveld had alles wat 
het jeugdvoetbal zo mooi maakt. 
Inzicht, techniek, scorend vermogen 
en de juiste drive zoals die bij een 
vereniging als VV Zwaagwesteinde 
past.

Na het basisschool tijdperk was het 
ook buiten het voetbal tijd voor een 
nieuwe stap. Dana vervolgde haar 
toekomst op het OSG Singgelland 
in Bergum in de richting VMBO TL. 
Het voetbal was haar meer geliefd 
dan haar huiswerk, maar gelukkig 
waren daar altijd nog vaker Ruud en 
moeder Gerda die Dana op de juiste 
koers wisten te houden. Naast het 
voetbal houdt Dana zich graag bezig 
met vriendinnen. Ook sport vult een 
belangrijk deel in van haar vrije tijd.

Dana viel ook buiten onze vereni-
ging al snel op en werd al snel 
gescout voor de KNVB selecties. 
Even later klopte ook SC Heerenveen 
aan de deur. Een drukke voetbala-
genda was het gevolg. Soms vier à 
vijf voetbalactiviteiten in de week. 
Af en toe moest er even contact 
zijn tussen trainers, clubs en ouders 
om al deze activiteiten goed af te 
stemmen.

Na de E1 stroomde Dana snel door 
richting de D1. Ook hier veroverde 
ze snel haar plek op het midden-
veld. In haar tweede jaar in de D1 
werd ze bovendien topscoorder met 
16 doelpunten uit 22 wedstrijden. 
Op dat moment speelde Dana als 
meest controlerende middenvelder, 
derhalve was dit een unieke pres-
tatie. Bij de KNVB en bij SC Heeren-

veen speelde Dana wel vaak in de 
spits, ook daar pikte ze vaak haar 
doelpunten mee.

Om haar kansen in het kader van 
‘haar voetbaldroom’ zo groot mo-
gelijk te houden, koos Dana na het 
seizoen 2014-2015 ervoor om te 
verhuizen naar buurvereniging SJO 
Broeksterwalden. Nogmaals gezegd, 
voor onze vereniging een aderlating. 
Het blijft even wennen (en slikken) 
om Dana in een ander voetbalshirt 
met passjes te zien strooien en haar 
befaamde balveroveringen te zien. 
Echter, voor haar ontwikkeling was 
deze stap op dat moment de beste 
keuze.

Gesproken over die voetbaldroom, 
noemt Dana het Nederlands Elftal 
voor vrouwen. Het vrouwenvoetbal 
in Nederland is enorm in opkomst, 
getuige ook de enorme belangstel-
ling voor het WK voor vrouwen 
welke recentelijk is gespeeld. Dana 
zou graag Nederland vertegen-
woordigen op een WK. Gezien haar 
selecties voor de onder 14 selecties 
een realistisch streven.

Mocht deze droom om wat voor  
reden dan ook niet verwezenlijkt 
gaan worden, dan wil Dana (hoe 
zou het ook anders) verder in de 
sport. Gymleraar spreekt haar op  
dit moment erg aan.

Terugkijkend op haar jarenlange  
periode bij VV Zwaagwesteinde 
roemt Dana de instelling van  
veel spelers en trainers bij onze  
vereniging. ‘Iedereen bij VV Zwaag-
westeinde is heel erg fanatiek.  
Ik ben goed begeleid, men heeft  
mij altijd goed ondersteund en  
dat heeft mij heel erg geholpen in 
mijn ontwikkeling’ aldus Dana.

Dana wil graag alle medespelers, 
trainers en overig kader bedanken 
voor de mooie jaren die zij hier 
heeft mee mogen maken.

Op onze beurt wensen wij Dana alle 
goeds bij SJO Broeksterwâlden, en 
bij de Nederlandse selecties/ 
SC Heerenveen.
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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 
contributie hoeft te betalen. Als vierde 
gezinslid 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 invullen 
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 
9271HG De Westereen
nettiereitsma@knid.nl
0511-444992 / 06-36043392

DONATEUrSPASSEN 
De donateurspas dient ter vervanging 
van de ledenkaart die in 2014-2015 
uitgegeven is aan leden en donateurs.

WAArOM DE LEDENKAArT  
VErVANGEN? 
Uit de ervaringen van de laatste twee 
seizoenen bleek dat het concept van 
de ledenkaart enkele problemen met 
zich meebracht. Zo bleek dat het erg 
veel moeite met zich meebracht om 
een afgemeld lid zijn ledenkaart in te 
laten leveren. Het bijhouden van de 
administratie hierin vergde tevens veel 
werk, net als het vervaardigen van de 
persoonlijke ledenkaarten. 
 
Om deze reden heeft het bestuur 
bedacht om een donateurspas uit te 
geven die alleen voor het huidige 
seizoen geldt. Dit scheelt in het bijhou-
den van de administratie, aangezien 
het lidmaatschap voor één seizoen 
wordt aangegaan. Meldt iemand zich 

af, dan zal die persoon het volgende 
seizoen simpelweg geen nieuwe do-
nateurspas meer ontvangen. Wanneer 
een gezin lid is als gezinsdonateur, 
zullen deze twee donateurspassen 
ontvangen.  
 
GEBrUIK VAN DE DONATEUrSPAS 
De donateurspassen dienen te 
worden getoond bij de entree van 
de thuiswedstrijden van onze beide 
1e elftallen. Dit geldt dus alleen bij 
wedstrijden waarvoor er entree wordt 
gevraagd. Ben je wel lid maar ben je 
de donateurspas vergeten? Dan kun je 
deze alsnog ophalen of je kiest ervoor 
om de entree eenmalig te betalen.  
 
Daarnaast dient de donateurspas mee-
gebracht te worden naar de Ledenver-
gadering i.v.m. de statutaire regeling 
van het stemrecht. 

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

TyPE LID KOSTEN BETALING  
Kaderlid* € 10,00 Per jaar
Senioren 18 jaar en ouder € 18,50 Per maand
Junioren 13 tot en met 17 jaar € 13,00 Per maand
(Mini) pupillen 5 tot en met 12 jaar € 10,50 Per maand
Gezinsdonateur € 6,50 Per maand
Donateur € 4,50 Per maand
35+ voetbal €     6,50 + eenmalig € 20,- Per maand

* Speciaal ingericht voor commissieleden welke geen lid zijn van de vereniging.

VErHUISD, NIEUW E-MAILADrES OF NIEUW BANKrEKENINGNUMMEr?

Meldt dit dan 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 communiceren de vereniging  
én de KNVB meer en meer via e-mail, dus is het ook belangrijk dat je wijzigingen hierin doorgeeft.

Wijzigingen geef je door bij de ledenadministratie:
Nettie reitsma-van der Heide | Boskwei 46 | 9271 HG De Westereen

0511-444992/06-36043392 | nettiereitsma@knid.nl
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Daniel Vriesema:

“IN DE WESTErEEN LEEFT  
MEN VOOr HET VOETBAL”

Na jarenlang als trainer op het veld te 
hebben gestaan was ik op zoek naar 
iets anders, waarbij VV Zwaagwes-
teinde op mijn pad is gekomen. Na 
een aantal gesprekjes zijn we eruit 
gekomen en sinds dit seizoen ben ik 
werkzaam als Hoofd Jeugdopleiding 
(HJO). Ik vind VV Zwaagwesteinde een 
prachtige club met een mooie accom-
modatie maar wat nog mooier is, is 
de beleving voor het voetbal! Als pupil 
van Be Quick Dokkum wist ik al dat de 
wedstrijden tegen De Westereen mooi 
waren want in dit dorp leefde men 
voor het voetbal. Altijd was er strijd, 
met de wil om te winnen en fana-
tieke mensen langs de kant. Zo hoort 
het in mijn ogen ook te zijn! In mijn 
ogen moeten spelers vanaf het eerste 
fluitsignaal tot het laatste fluitsignaal 
in ieder geval de wil hebben om te 
winnen. Na de wedstrijd is er in De 
Westereen altijd gezelligheid, wordt er 
druk over voetbal gepraat en gediscus-
sieerd over hoe het volgende week 
beter kan. Dat vind ik nou mooi!

Ik zal dit seizoen mijn uiterste best 
doen het jeugdvoetbal een extra 
stimulans te geven en hoop ervoor 
te zorgen dat elke jeugdspeler een 
ontwikkeling doormaakt. Dat kan 
ik niet alleen natuurlijk. Ik ga dat 
samen doen met een aantal goede 
en gemotiveerde trainers en leiders 
waarbij ik met name de trainers actief 
sturing geef. Achter de schermen 
werk ik samen met een aantal zeer 
enthousiaste en kundige mensen in de 
jeugdcommissie die dezelfde doelstel-
lingen heeft. 

Kortom, we maken met z’n allen er 
een mooi seizoen van waarbij onze 
focus ligt op de jeugd en waarbij we 
onze tegenstanders goed laten weten 
dat er in De Westereen nooit gemak-
kelijk 3 punten te halen zijn! Ik hoop u 
gauw te zien aan de zijlijn.

Mijn naam is Daniel Vriesema, 48 jaar, woon in Dokkum samen met mijn 

vrouw en twee kinderen. In het dagelijkse leven ben ik onderwijzer op een 

basisschool. In mijn actieve voetbalcarrière heb ik altijd bij Be Quick Dok-

kum gevoetbald. Hierna ben ik als trainer een aantal jaren bij de jeugd van 

Be Quick Dokkum actief geweest. Vervolgens ben ik als hoofdtrainer aan 

de slag geweest bij Garijp en Marrum. Het afgelopen jaar was ik actief als 

trainer van het tweede elftal van Broekster Boys. 
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Onze sponsors

HOOFDSPONSOr

Kroon Leverworst 

CO-HOOFDSPONSOr

Sake Store 

HOOFD JEUGDSPONSOr

COOP 

KLEEDKAMErSPONSOr

Kroon Leverworst

Chinees Indisch Restaurant Xu 

Sheng

Slagerij Dantuma

Talsma Electro World

Bosma Auto’s

De Bruin Isolatie & ISO Noord 

Alphega Apotheek de Dorpsacker

Coop De Westereen

Expense Reduction Analysts

Regiobank De Westereen

Sake Store

Autobedrijf G. v/d Wal

SPONSOrGrOEP 

Autobedrijf v/d Wal

Alma Pannenleggersbedrijf

De Vesteynde

Notaris Beks

NNRD

Heineken Brouwerijen 

Regiomakelaardij

SCOrEBOrDSPONSOr

Kroon Leverworst

DMA ontwerp en bouwadvies

Heidstra Media

Muta Sport

rECLAMEBOrDSPONSOr

Alma Pannenleggersbedrijf

De Vesteynde

Mini-camping ‘De Zilveren Maan’

Multimate Bouwmarkt

Rinse’s Resto vis & snacks

Sake Store

Service- en Installatiebedrijf  

H. Wagenaar

Snackbar Anja

Talsma Electro World

Brander & ZN

Rabobank De Westereen

Slagerij Riemersma

Gebroeders Spoelstra

Jilderda’s Bloemenboetiek

Rients Faber Licht Geluid & Beeld

Topslijter de Wâlden

Visser Assen

Auto Oostra

Chinees Indisch Restaurant  

Xu Sheng

De Wasbeer Autowascentrum

Groente- en fruithandel Boersma

Houtbouw G. v/d Wal

Woudstra’s bouwmaterialen

De Bruin VBO-makelaar

Andries Korporaal

Café-Zalen Hossebos

Elzinga Schilderwerken

Kobutex ledermode

Kooistra & v/d Ploeg

Sportprijzen Friesland

Wiebenga Reizen

Woonexpo Kapenga B.V.

A&H elektro

Arrix Automatisering

Bouwbedrijf Hiemstra

De Bruin Isolatie & ISO Noord 

Dijk Optiek

G. Postma Schilderwerken

Jaap de Boer Fotografie

Rekladruk Giekerk

Studio 1.3

Van Der Meij

Verkeersschool Jordy Lap

Administratiekantoor AKBK

Kooi Security

Kapsalon She

Jachthaven ‘t Eibertsnêst

Vaatstra Schilderwerken

Coop De Westereen

Kroon leverworst

Regiomakelaardij

Heineken Brouwerijen

DRS installatietechniek B.V.

Glavecom 

NNRD

Tankstation Q8 Postma

Taxi- Touringcarcentrale NOF

Zalencentrum Old Dutch

De Vries, Everts & Numan Acc.

KLEDINGSPONSOr

Jeeninga auto’s 

Bouwberijf v/d Woude

Café Prins

Credion

DMA Ontwerp en bouwadvies

Elzinga Schilderwerken

HO P Bijlsma

Studio 1.3 

Total Benzinestation

Service- en Installatiebedrijf  

H. Wagenaar

Multimate Bouwmarkt

Café-Zalen Hossebos

Elzinga Reklame

Mini-camping ‘De Zilveren Maan’

Van der Hoek Bouwbedrijf

Wijma Schoorsteen en Haarden

Snackbar Anja

Postma Konstruktie

Lokale betrokkenheid



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
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