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Jan Adema Voorwoord van de voorzitter

‘Mooier dan ik had  durven dromen’
Jan Adema, sinds 2011 voorzitter van 
de club, beloofde vanaf moment één 
van zijn bewind een nieuw complex. 
Het duurt veel langer dan verwacht, 
maar tegelijkertijd wordt het ook 
veel mooier.      
       
,,Bij mijn aantreden in 2011, stelde ik 

dat er over drie jaar een nieuwe kantine 
zou staan. Het is nu 2017 en hij staat er 

nog niet. We kunnen dus stellen dat deze 
voorzitter weleens wat te enthousiast is in zijn 

uitspraken. So be it. ,,Het wachten is alleen niet 
voor niets geweest. De plannen die er nu liggen, 

pakken nog veel mooier uit voor de club dan ik zes jaar 
geleden had durven dromen. Het is een weg van de lange 

adem, maar het is  nu toch wel 95 procent zeker dat er begin volgend jaar 
begonnen gaat worden met de bouw van een nieuwe kantine en daaraan 
grenzend ook de nieuw sporthal Nijlân; de vervanger van de verouderde zaal 
aan de Van Loonstraat. Het moet wel heel raar lopen, wil dit niet doorgaan.  
             
Redding
,,Er is namelijk een mooie samenwerking ontstaan tussen verschillende partijen: 
Van Wijnen Bouw, architect Alex van de Beld – een oud-speler van Zwaluwen 
- en de Gemeente Leeuwarden, die we hebben kunnen overtuigen van het feit 
dat een sporthal zo mooi te combineren valt met de nieuwe kantine. Dit project 
is in mijn ogen ook de redding van de vereniging (zoals Sytze Visser elders in 
deze gids stelt, red.). Ons ledenaantal is nog heel stabiel, maar zouden we niks 
doen, dan loopt het op termijn langzaam terug. Het mooie is dat onze leden 
tijdens de vergadering ook voor de volle 100 procent achter het plan zijn gaan 
staan. We hopen door de realisatie van de nieuwe accommodatie uiteraard op 
meer aanwas.
,,De ontwikkelingen geven mij als voorzitter weer zoveel energie. Als de leden 
het willen, ga ik dus nog wel even door. Nu wil ik er ook wel van genieten. Het 
is ook wel mijn hobby en de club zit uiteraard in mijn hart. Ik heb lange tijd de 
kar zelf moeten trekken, maar nu er beweging inzit, merk ik dat meer mensen 
willen helpen. Geweldig. Iedereen die deze club vooruit wil helpen, is van harte 
welkom. De inzet van vrijwilligers is van enorm belang.
,,Een heel mooie ontwikkeling vind ik ook dat het vrouwenvoetbal nu echt op 
de kaart staat. Dertig procent van onze leden is vrouw. Dat is vergeleken met 
veel andere clubs een hoog percentage.   
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Hoofdtrainer
,,Dan is er natuurlijk nog het eerste. Zeker niet het enige team van de vereniging, 
maar wel het vlaggenschip. We zijn afgelopen seizoen gedegradeerd naar de 
tweede klasse, maar hebben de trainer Carlo Rietdijk niet ontslagen. Aan die 
onzin doen wij niet mee. Toen hij begon, verliet een aantal spelers de club 
omdat ze elders konden gaan verdienen. Betalen, daar hebben wij de middelen 
niet voor en daar wil ik ook niet aan. Zo lang ik voorzitter ben, gebeurt dat niet. 
Ik vind dat een vervelende ontwikkeling in het amateurvoetbal, dat spelers 
maar overstappen voor een paar centen. Het is nou eenmaal zo. Carlo moest 
het daar wel mee doen. Het begin was niet goed, maar daarna kwam er toch 
voetbal in.
,,Ik ken hem al heel lang van Cambuur, toen onze jongste daar in de D’tjes 
zat. Hij maakte toen al veel indruk op me als mens en trainer. Hij is een jonge 
trainer (34, red.), maar heeft ons al veel laten zien. Hij heeft samen met zijn 
technische staf voor een geweldige sfeer gezorgd rond het eerste. Iedereen is 
lovend over hem. Wij beoordelen hem dus op wat we zien van hem en horen 
over hem. Niet op basis van prestaties die door de veranderde selecties soms 
kunnen tegenvallen. Hij krijgt dus de tijd.”
         Voorzitter Jan Adema
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Sytze Visser  ‘Zwaluwen krijgt nieuwe kantine en mag gebruikmaken van sporthal’

Vernieuwing complex  is redding van de club
De plannen zijn klaar om uitgevoerd te 
worden. De financiering is praktisch 
rond. De vergunning is aangevraagd. 
Het wachten is slechts op het moment 
dat het College van Burgemeester en 
Wethouders groen licht geef, waarna 
projectontwikkelaar Van Wijnen kan 
starten met de vernieuwing van het 

complex. ,,Dit is de redding van de 
club”, stelt Sytze Visser, die namens 

Zwaluwen samen met Frans Hoeksma in 
de bouwcommissie zit.     

           
Op een goede zaterdag is het Zwaluwennest nog 

altijd de gezelligste kantine van Leeuwarden. ,,Het is een 
charmant en gezellig onderkomen”, stelt Sytze  Visser, die 

 namens Zwaluwen zetel heeft genomen in de bouwcommissie die 
samen met het bestuur en overige commissies beslist over het opknappen van 
het sportcomplex aan de Middelzeelaan. Schijn bedriegt echter. ,,Als het regent, 
moeten op dertig verschillende plekken emmers gezet worden om de lekkage 
op te vangen”, vertelt hij.
De energiekosten van het verouderde onderkomen zijn ook niet meer van deze 
tijd. Die rijzen met 25 duizend euro per jaar de pan uit. Visser: ,,Het onderhoud, 
dat neerkomt op de schouders van vrijwilligers die daar erg hun best voor doen, 
daar wil ik het niet eens meer over hebben.”

Goed nieuws
Het oude vertrouwde Zwaluwennest, nee dat kan anno 2017 eigenlijk niet 
meer. Maar er is goed nieuws. De kans dat de club over pakweg anderhalf jaar 
een geheel vernieuwde kantine heeft, schat Visser op 95 procent. ,,De plannen 
zijn gemaakt, de vergunningen zijn aangevraagd, de financiering is praktisch 
rond en de leden hebben unaniem hun goedkeuring gegeven.” Ik ga nu samen 
met Frans de financiën verder uitwerken, zodanig dat we een goed contract 
kunnen opstellen met Van Wijnen.
Clubman Visser, eveneens teammanager van het eerste en betrokken bij de 
Zakenclub, is enthousiast over de plannen. Voor wie er nog niet van heeft 
gehoord: de ophoging achter het doel van het hoofdveld, die grenst aan de 
parkeerplaats op de Middelzeelaan, verdwijnt. Daar komt de nieuwe kantine en 
ingang van het Zwaluwencomplex. Daarnaast komt er een sporthal, waar de 
club weliswaar net als de kleedkamers en velden geen eigenaar van is (dat is 
de BV Sport), maar wel gebruik van kan maken als die vrij is.

Van de kantine wordt Zwaluwen wel 
eigenaar. Op trainingsavonden en 
zaterdag moet dat het kloppende hart 
van de club worden. Met het CIOS is een 
overeenkomst gesloten voor verhuur voor 
de komende vijf jaar, met een optie voor 
nog eens vijf jaar. De sportacademie zal 
op doordeweekse dagen overdag gebruik 
maken van de ruimtes. Daardoor kan de 
club nog wat (terug)verdienen aan het 
onderkomen. Er komen zonnepanelen op 
het dak, waardoor de energiekosten 
omlaag gaan. ,,In totaal vragen we om 
een contributieverhoging van een euro 
per maand. Daarvoor krijgen de leden 
een prachtige kantine waar we jaren mee 
vooruit kunnen. Er is ook weer ruimte voor 
de sponsoren. Ik denk dat dit noodzakelijk 
is. Sterker nog, ik denk zelfs dat dit op 
termijn de redding van de club is”, besluit 
Visser. 

      
‘Acht maanden bouwtijd’
  
Het is nog niet helemaal duidelijk 
wanneer Zwaluwen in het nieuwe 
onderkomen kan. ,,Reken op een 
bouwtijd van zo’n acht maanden”, 
stelt Sytze Visser. ,,Ik hoop 
dat de bouw in februari 2018 
ongeveer begint.” Vermoedelijk 
zal Zwaluwen het een tijdlang 
moeten doen met een tijdelijk 
onderkomen in de vorm van 
een bouwkeet. ,,Niet het meest 
gezellige denkbaar, maar wel 
noodzakelijk. We kunnen niet 
zonder de kantine-inkomsten.”  
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Vanuit de richting Drachten/Heerenveen komt u Leeuwarden binnen door 
over de Van  Harinxma kanaal brug te rijden. U gaat links af richting 
Harlingen/Stiens over de  Julianalaan. Op de Julianalaan neemt u voor het 
 viaduct op de rotonde de derde afslag, de  Middelzeelaan.
Vanuit de richting Groningen/Buitenpost komt u  Leeuwarden binnen via de 
Groningerstraatweg.  
U gaat bij het eerste stoplicht (na het stoplicht richting Aqua Zoo) links (Anne 
Vondelingweg). Aan het eind van de weg gaat u bij de stoplichten rechts en 
rijdt u almaar rechtdoor. Op de Julianalaan neemt u voor het  viaduct op de 
rotonde de derde afslag de  Middelzeelaan op.
Vanuit de richting Harlingen komt u  Leeuwarden binnen via het Europaplein. 
U gaat hier rechtsaf.  
Na twee mini  rotondes rechtdoor te hebben  genomen neemt u op de rotonde 
na het viaduct de eerste afslag, de Middelzee laan.

Sportpark Nijlân
Middelzeelaan 18a –tel. (058) 288 44 33  Kijk ook op www.leeuwarderzwaluwen.nl

Richting 
Harlingen

Richting
Heerenveen

    Richting 

Buitenpost

Richting 

Drachten/Groningen

Speelschema 9

1e Periode

23 september
Leeuwarder Zwaluwen - VVI

21 oktober
Leeuwarder Zwaluwen  - Stiens SC

30 september
Broekster Boys -Leeuwarder Zwaluwen

7 oktober
Leeuwarder Zwaluwen - Marum

28 oktober
Grootegast FC  - Leeuwarder Zwaluwen

4 november
Leeuwarder Zwaluwen - Griffioen De

14 oktober
Hardegarijp  - Leeuwarder Zwaluwen

18 november
Leeuwarder Zwaluwen - BCV

2e Periode

25 november
Leeuwarder Zwaluwen - ONT

3 februari
VVI - Leeuwarder Zwaluwen

2 december
Veenwouden SC - Leeuwarder Zwaluwen

9 december
Leeuwarder Zwaluwen - Joure SC

10 februari
Leeuwarder Zwaluwen- Hardegarijp

17 februari
Marum - Leeuwarder Zwaluwen

16 december
Wykels Hallum - Leeuwarder Zwaluwen

3e Periode

27 januari
Leeuwarder Zwaluwen - CVVO

7 april
Leeuwarder Zwaluwen - Broekster Boys

17 maart
Leeuwarder Zwaluwen - Grootegast FC

24 maart
Stiens SC  - Leeuwarder Zwaluwen

14 april
CVVO - Leeuwarder Zwaluwen

21 april
Leeuwarder Zwaluwen - Veenwouden SC

31 Maart
Leeuwarder Zwaluwen - BCV

12 mei
ONT - Leeuwarder Zwaluwen

19 mei
Leeuwarder Zwaluwen - Wykels Hallum

26 mei
Joure SC- Leeuwarder Zwaluwen

10 maart
Griffioen De - Leeuwarder Zwaluwen

www.leeuwarderzwaluwen.nl



‘Zwaluwen dé club van Leeuwarden voor meisjes’ 
  
Peter Feenstra, namens het jeugdbestuur coördinator van de 
jeugdvoetbalafdeling voor meisjes, is blij met het succes van het 
Nederlands vrouwenelftal, dat afgelopen zomer Europees kampioen 
werd. ,,Lange tijd werd er schamper gedaan over voetballende 
vrouwen. Te lang is het niet serieus genomen”, stelt hij. ,,Zo ook binnen deze 
vereniging. Dat is gelukkig niet meer zo. Toen onze meisjes onder-13 onlangs 
kampioen werden van de KNVB-beker Noord-Nederland, reisden ook voorzitter 
Jan Adema en penningmeester Jan Dijkstra op eigen gelegenheid naar Emmen 
om de meiden toe te juichen. Dat was vanuit het bestuur al een duidelijk 
signaal.”    

Feenstra hoopt dat de Europese titel extra wind in de rug is voor Zwaluwen, 
dat de vlucht in de goede richting al heeft ingezet. ,,Zwaluwen heeft het in 
zich om dé club in Leeuwarden te worden op het gebied van meiden- en 
vrouwenvoetbal. Er zijn voorbeelden van meiden die uit de andere kant van 
de stad komen. Er zijn meer dan honderd vrouwelijke leden. De verhouding 
is nu ongeveer één vrouw op vijf mannen, bij de jeugd zelfs al één op vier. Er 
zit nog veel rek in. En dat is goed voor de gehele vereniging. Als je nu in de 
kantine komt, zie je dat er een andere dynamiek heerst. Vroeger was het een 
mannenbolwerk, nu zijn er ook veel vrouwen in de kantine en die beïnvloeden 
de sfeer ten goede.”

Hij is eveneens verheugd dat de vrouwen gelijkwaardig behandeld worden 
binnen de vereniging. ,,In het begin kregen de vrouwen de restjes. Nu is er een 
prachtige nieuwe kledinglijn van Jako. Er zijn nu ook goede trainers voor onze 
meiden. Het gaat er niet om dat er net zo veel vrouwen bij Zwaluwen komen 
als mannen. De mannen zullen vermoedelijk zelfs altijd in de meerderheid 
zijn. Het hoeft geen strijd te worden, maar voetballende meiden moeten net 
zo goed gefaciliteerd worden als de jongens bij Zwaluwen. Daar strijdt het 
jeugdbestuur voor.”
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 ‘Jeugdbestuur kijkt uit naar nieuw complex en ziet Zwaluwen als dé club voor meidenvoetbal’

Nieuw complex zorgt  voor meer aanwas
Gediplomeerde jeugdtrainers, betrok-
ken bestuurders, stabiliteit in leden-
aantallen, veel activiteiten naast het 
reguliere voetbalaanbod en een bloei-
ende meidenvoetbaltak. Dat is wat 
Leeuwarder Zwaluwen kan    bieden 
aan potentiële nieuwe jeugdleden.

Zo’n 250 jeugdleden telt de Leeuwarder 
Zwaluwen momenteel. ,,Het is altijd een 

golfbeweging, maar we zien nu dat er aan de 
onderkant weer groei is” , vertelt bestuurslid 

Marco Hoekstra verheugd. Hij besloot vorig jaar in 
het bestuur te stappen. ,,Johan Groote – het hoofd 

jeugdopleidingen van de club – kreeg een hartstilstand. Er 
is toen een groepje ouders ingesprongen, onder wie ik. Uit iets heel naars, is 
iets heel moois voortgekomen. En gelukkig gaat het met Johan beter en doet 
hij alweer veel voor de club.”, aldus de vader van drie voetballende Sweltsjes: 
Gerben (JO13-1), Jelle (JO13-2) en dochter Femke (MO11-1). ,,Het is hartstikke 
dankbaar werk om te doen. Vroeger heb ik zo geprofiteerd van alles wat er voor 
mij werd georganiseerd. Dat realiseer je pas echt als je zelf wat ouder wordt 
en nog eens extra als je in het bestuur gaat zitten. Er moet zo veel gebeuren.” 

Behapbaar
Het jeugdbeleid bij de club krijgt steeds meer gestalte. ,,Op technisch vlak 
zijn Johan (Groote, red.) en Johan (Rietdijk, vader van hoofdtrainer Carlo) de 
leidende figuren. Organisatorisch ondersteunen een aantal ouders hen. Het 
is fijn het met zo veel mensen te doen, dat maakt het een teamprestatie en 
makkelijker behapbaar naast een baan en het gezinsleven. Komend seizoen 
willen wij nog meer ouders betrekken. Vele handen maken licht werk.”

Die ouders weten met de ‘twee Johans’ steeds meer klaar te spelen. ,,Er lopen 
allerlei initiatieven. Voetbaltechnisch zijn we bezig de oefenstof te verbeteren 
en trainers – veelal spelers van Zwaluwen – te begeleiden. Dit seizoen gaan we 
ook beginnende leiders en coaches begeleiden en willen we activiteiten steeds 
beter op poten zetten voor de jeugd. Denk bijvoorbeeld aan de slotdag van het 
seizoen, de Keeper Academy en voor fanatieke leden de mogelijkheid om (tegen 
een korting, red.) mee te doen aan de voetbalschool van Harvey Bischop (ex-
prof bij onder andere SC Cambuur en PEC Zwolle) op ons complex. Kortom, de 
jeugd van Zwaluwen staat er goed voor en ik verwacht dat de realisatie van ons 
nieuwe complex de aanwas alleen maar ten goede zal komen, waardoor we ons 
verder kunnen ontwikkelen.” 
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De Tegenstanders14

Sportpark :    koningsland
  Burgemeester Bothenius Lohmanlaan 40D
Website: www.vvbcv.nl

Sportpark :    de Hege Simmerdyk
  Hoge Zomerdijk 5
  8501 ES, Joure
Website: www.scjoure.nl

 
Sportpark :    de Holten
  Hoornweg 40b
  9363 EH Marum
Website: www.svmarum.nl

    
Sportpark :          
  Lytse Loane 124
  9104 CJ Damwâld
Website: www.broeksterboys.nl

BCV

sc Joure

sv Marum Broekster Boys

CVVO

    
Sportpark :    de Rien
  Straatweg 52
  8531 PZ Lemmer
Website: www.cvvo.nl

SV de Griffioen

Sportpark :    Oostenburg
  Kuipenstreek 13A
  8431 LX  Oosterwolde
Website: www.svdegriffioen.nl

vv ONT

    
Sportpark :     Douwekamp    
  Healwei 0
  9218 RH Opeinde
Website: www.vvont.nl

Stiens SC

Sportpark :    ‘it Gryn
Ieleane 2 9051 LP Stiens
Website: www.scstiens.nl

15

s.c.
Veenwouden

Sportpark :    De Kemphaan
  Ljurkstrjitte 2
  9269 NB Veenwouden
Website: www.scveenwouden.nl

VVI

Sportpark :    De Stripe
  De Greiden 24A
  8523 NM Idskenhuizen
Website: www.vvvidskenhuizen.nl

c.s.v.
de Leeuwarder
Zwaluwen
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Sportpark :    Nijlân
  Middelzeelaan 18A
  8931 AK Leeuwarden
Website: www.leeuwarderzwaluwen.nl

Hardegarijp

Sportpark :    DE WARREN
  Jintewarren 6
  9254 GA Hurdegaryp  

Website: www.vvhardegarijp.nl

Wykels Hallum

    
Sportpark :    
  It Blikkelan 21
  9074 CM Hallum
Website: www.wykelshallum.nl

Fc. Grootegast

Sportpark :     
  Provincialeweg 141
  141 9863 PE Doezum
Website: www.fcgrootegast.nl

S.V. DE GRIFFIOEN

1959
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Carlo Rietdijk geniet het vertrouwen bij De Leeuwarder Zwaluwen

‘Eerst bouwen, want basis is nu te   smal om stabiele eersteklasser te zijn’

Carlo Rietdijk degradeerde 
in zijn eerste seizoen als 
hoofdcoach van de Leeuw- 
arder Zwaluwen van de eerste 
naar de tweede klasse. De 
aloude voetbalwet – die van 
de rollende kop van de trainer 
– ging echter niet in werking. 

    
Gedegradeerd, maar nog altijd 

trainer van De Leeuwarder 
Zwaluwen. Opmerkelijk?   

         
,,Ik werd in december 2015 aangesteld. 

De club is toen onder mijn voorganger Mark 
Bosma na penalty's in een beslissingswedstrijd in 

 de eerste klasse gebleven. Wel was op voorhand al 
duidelijk dat het een heel moeilijk seizoen zou worden, omdat er veel jongens 
vertrokken. Het bestuur heeft dan ook voor het vorige seizoen al gezegd: 'het 
gaat niet gemakkelijk worden voor je. Het zou mooi zijn als je erin blijft, maar 
we willen vooral dat je gaat bouwen aan het elftal en jeugdspelers door laat 
stromen'. Daarvoor ben ik aangesteld. Om de talentvolle lichting die eraan 
komt te laten wennen aan het seniorenvoetbal. Natuurlijk voel ik me ook wel 
verantwoordelijk voor de degradatie, maar we hebben ons zeker wel ontwikkeld. 
De inzet en de trainingsopkomst was ook fantastisch, het hele jaar door. Voor 
mij was de degradatie geen reden om mijn conclusies te trekken, voor het 
bestuur ook niet. Daarom ben ik nog de trainer. Met heel veel plezier.”  
 
Je bent pas 32 jaar. Waarom sta je zelf niet nog op het veld?  
,,Ik ben vroeg gestopt. Het trainersvak heeft me altijd getrokken en ik ontwikkelde 
me erin. Daarnaast werd ik docent lichamelijk opvoeding en coördinator op het 
voortgezet onderwijs. Tot mijn 27ste heb ik zelf ook gevoetbald. Dat vond ik 
geweldig. Ik heb het tot en met de tweede selectie van Cambuur geschopt, maar 
was net niet goed genoeg voor het eerste. Ik kreeg de kans me te ontwikkelen als 
jeugdtrainer bij FC Groningen en Cambuur en werd later hoofd jeudopledingen 
bij Cambuur. Op een gegeven moment moest ik een keuze maken, omdat ik 
de kans kreeg om fulltime in het voetbal te gaan werken in Oostenrijk, bij Red 
Bull Salzburg (zie kader, red.). Ik kon het niet allemaal combineren. Natuurlijk 
kon en kan ik nog steeds op zondag gaan voetballen, maar dan heb ik geen tijd 
meer voor mijn familie. Ik heb twee kleintjes thuis.”      
                

Heb je op jouw leeftijd wel overwicht op spelers die even oud of zelfs 
ouder zijn?
,,Dat gaat goed. Met jongens van mijn leeftijd, of met wie ik zelf heb gevoetbald, 
heb ik automatisch een andere relatie dan met jonge spelers. Het gaat er in 
mijn ogen om hoeveel 
energie je in de relaties 
legt met je spelers. 
Leeftijd speelt daarin 
verder geen rol. Met de 
één is het moeilijker te 
discussiëren dan met de 
ander. Als trainer moet 
je wel duidelijk en eerlijk 
zijn in je communicatie, 
dit zorgt voor een goeie 
relatie en rolverdeling.” 
   
Je hebt clubs als FC 
Groningen, Cambuur 
en Red Bull Salzburg 
op je cv staan. Is 
Zwaluwen niet een 
veel te laag niveau 
voor je?   
,,Het is nog steeds 
mijn ambitie om 
ver te komen in het 
(prof)voetbal, maar 
de omstandigheden 
hebben ervoor gezorgd 
dat ik voor Zwaluwen 
heb gekozen. In 
2016 is onze dochter 
Zoë op jonge leeftijd 
overleden aan een 
stofwisselingsziekte. Daardoor heb ik ook andere keuze gemaakt in het leven. 
Bij Zwaluwen kwam ik al geregeld kijken, omdat ik de sfeer zo goed vond. Als 
trainer werd ik heel snel warm onthaald en merk ik dat er veel betrokkenheid 
is. Het is een warme club. Tegenwoordig bekijken we per jaar of we met 
elkaar verder willen. Ik sluit zeker niet uit dat ik hier voor een lange tijd 
trainer ben.” - lees verder pagina 21 
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 Bizar avontuur bij Red Bull Salzburg 
 
Een bizar avontuur. Zo valt de korte tijd van 
Carlo Rietdijk bij Red Bull Salzburg het best te 
omschrijven. ,,Ik werd in 2012 gevraagd om de 
Nederlandse visie als jeugdtrainer in te passen 
in Oostenrijk”, vertelt de 32-jarige Leeuwarder. 
Hij gaf samen met zijn vriendin Debbie alles in 
Leeuwarden op, voor wat een unieke droomkans 
leek. ,,Alles leek fantastisch. De faciliteiten, de 
organisatie en de omgeving.” Na een maand zat 
het er echter alweer op in Salzburg. Al snel nadat 
hij was aangesteld, kwam er ook een nieuwe 
sportief directeur Ralf Rangnick. De Duitser 
nam zijn eigen mensen mee en ontsloeg hem. 
,,Toen ik om een reden vroeg, zei hij dat het 
hem was opgedragen. Het had niets met mijn 
kwaliteiten te maken, maar de club koos voor een 
andere voetbalvisie en alle Nederanders werden 
ontslagen. De hele voetbalvisie van de club werd 
door Rangnick en consorten echter omgegooid. 
Tijdens een presentatie voor de jeugdtrainers 
werd een beetje lacherig over het Nederlandse 
voetbal gedaan. Rangnick vertelde dat de beste 
spelers niet automatisch het sterkste elftal maken 
en haalde het Nederlands elftal op het Europees 
Kampioenschap als voorbeeld aan. Belachelijk hoe 
ze met bepaalde mensen zijn omgegaan, terwijl 
het een prachtige en grote club is.”

Presentatiegids 2017-2018c.s.v. de Leeuwarder Zwaluwen
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Achtersterij van links naar rechts: 
Jeton Musliu, Dash Turner, Sander van Dijk, Kylian van Dijk (grensrechter), Sytze Visser 
(teammanager), Jelmer Mulder, Timo Bijma,  Andre de Vries 
Midden van links naar rechts:   
Hendrik Fennema (assistent trainer), Bertus Ekema (materiaalman), Guido Bloemsma, 
Jorrit van der Veen, Remco Miedema, Remco Miedema, Jaring Wouterlood van Doesburg 
Jonathan Campino Garcia, Marcel Boontjes (verzorger), Jos Vogelsang (teammanager)

Eerste selectie 2017-2018

Presentatiegids 2017-2018c.s.v. de Leeuwarder Zwaluwen

Onder van links naar rechts:   
Michael Grendel, Mylco Feenstra, Karsten Waterlander, Carlo Rietdijk (hoofdtrainer),  
Tim van Lingen, Andre Landman, Robbin Kleefstra
Op de eftalfoto ontbreken:  
Selwin de Vries, Ronnie Ganzevoort, Robert Jelsma, Gilian Dijkstra, Thomas Helfferich, 
Pieter Hoen (assistent trainer), Eric Krol (keepertrainer)
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Wat is het doel met het eerste voor het komende seizoen?
,,Het is te vroeg om een doelstelling te formuleren. We zijn gedegradeerd, komen 
in een nieuwe competitie en zijn weer wat spelers kwijtgeraakt die hogerop 
kunnen voetballen. Daarom zijn we in kwaliteit wat achteruitgegaan, verwacht 
ik. Daartegenover staat dat we een niveau gezakt zijn en een aantal nieuwe 
spelers hebben toegevoegd aan de selectie, onder wie enkele jeugdspelers. Ik 
ben zeer tevreden over de inzet van de huidige groep. Na een wedstrijd of vijf, 
verwacht ik dat wij een goed beeld hebben over wat er mogelijk is. Op termijn 
wil deze club een stabiele eersteklasser worden. Daarvoor is de basis nu te 
smal. Hopelijk zorgen het nieuwe complex en de mogelijkheden die daarbij 
komen kijken voor een boost en groei.”

VERZEKERINGEN | HYPOTHEKEN | FINANCIELE PLANNING

Feenstra   Adviesgroep

Voor persoonlijke aandacht staat u bij Feenstra al 2-0 voor!

Al 75 jaar uw vertrouwde 
aanspreekpunt

Verlengde Schrans 81
8932 NL Leeuwarden
058-2891111
Info@feenstra-adviesgroep.nl
www.feenstra-adviesgroep.nl

36747 Advertentie Feenstra Adviesgroep.indd   1 28-08-17   16:10

Foto Anne waterlander
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Bij Auto Buikema kunt u terecht voor 
onderhoud en reparatie van alle 
automerken. Wij leveren de kwaliteit van 
Bosch en u behoudt uw fabrieksgarantie.

Orionweg 8  |  8938 AH Leeuwarden  |  058 21 66 77 5

Wij doen alles voor uw auto

• APK-keuring

• reparatie

• onderhoud

• software

• was- en poetsservice

• aircoservice

• schadeherstel

• mobiliteitsgarantie

• taxatie

• BOVAG voorwaarden

• lease service

• vervangend vervoer

AutoBuikema

Logistiek Food MKB

Optimale aandacht tegen de
laagst mogelijke prijs

058 - 2941650
www.busstra-advies.nl
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22 23

Gerbrand Busstra  ‘Als ik het doe, dan geef ik vol gas ook’

Zakenclub Leeuwarder Zwaluwen   nieuw leven in geblazen

In de hoogtijdagen – toen 
Zwaluwen in de hoofdklasse 
speelde – had de vereniging 
een Zakenclub met zo’n 45 
leden. De voorbije jaren was 
er niemand die de betrokken 
bedrijven aandacht gaf. Gevolg: 
slechts zes geldschieters 
bleven over. Gerbrand Busstra 

besloot samen met Sytze Visser 
en Rienk Brouwer nieuw leven in 

de stichting te blazen. 

Een selectie van 22 voetballers kost 
op jaarbasis zo’n 45 duizend euro.

Trainingskampen, de trainers, andere 
faciliteiten en extra’s voor het vlaggenschip van 

  de Leeuwarder Zwaluwen, ze moeten allemaal 
betaald worden. Voor de club alleen onmogelijk om op te hoesten met de 
contributie- en kantine-inkomsten. De oplossing: de Zakenclub, een stichting 
die sympathiserende bedrijven vraagt sponsor te worden in ruil voor periodieke 
bijeenkomsten, advertentiemogelijkheden langs de lijn en via de mediakanalen 
van de club.        
Gerbrand Busstra – in het verleden een zeer actief clubman – werd door 
teammanager van het eerste Sytze Visser gepolst terug te keren als drijvende 
kracht achter de Zakenclub. ,,Sytze is een vriend van me en vroeg me om het 
weer op te pakken. Al ben ik het niet altijd eens geweest met bestuurders in het 
verleden, Zwaluwen is en blijft mijn club. Als je dan teruggevraagd wordt, kun 
je eigenlijk geen nee meer zeggen als je deze club een warm hart toedraagt. 
Bovendien is het verleden een gesloten boek. Ik heb toen gezegd: ik doe het, 
maar niet alleen. En als ik het doe, dan geef ik vol gas ook. Er mag wel weer 
wat ambitie getoond worden door de vereniging.”

De eigenaar van het Leeuwardense assurantiekantoor Busstra Risico- en 
Assurantieadviseurs trof een bijna ter ziele gegane stichting aan bij de herstart. 
,,Ooit hadden we een florerende zakenclub met zo’n 45 leden. Op een gegeven 
moment is de klad er om verschillende redenen ingekomen. Er was blijkbaar 
niemand meer die het contact met de geldschieters onderhield. En een bedrijf 
wil ook aandacht en waar voor zijn geld. Er waren nog maar zes leden over.”  
                
                     

Acquireren             
Het trio ging hard aan de slag en zit nu al weer op 22 leden. ,,Ik heb zelf een 
meerjarenplan in mijn hoofd. Over tien jaar moeten er vijftig leden zijn. Ik heb 
mezelf ook voorgenomen 
me lange tijd aan de club 
te binden, zodat er niet 
weer een verval komt”, 
aldus de 50-jarige Busstra. 
,,Ik ben eigen baas, dus 
kan ook tijd vrij maken om 
echt te acquireren voor de 
Leeuwarder Zwaluwen.”
Wat hem nog het meest ver-
heugd, als vader van twee 
voetballende dochters – Re-
nate speelde in het eerste, 
Mirriam zit nog in het der-
de – is dat zowel het eerste 
mannen- als vrouwenteam profiteert van de inkomsten die de Zakenclub ge-
nereert. ,,Tweederde van het geld dat we binnenhalen gaat naar de mannen, 
eenderde is voor de vrouwen. Wij vinden dat de vrouwen, waar eerst nul euro 
naartoe ging, dat ook verdienen. Ze zorgen voor zo veel enthousiasme binnen 
de club. En de eerste teams, dat zijn toch de boegbeelden van de club. Waarom 
niet fifty-fifty? Bij de mannen staan honderden toeschouwers langs de lijn, bij 
de vrouwen slechts een handvol.   Zo is dat verschil goed te verklaren.”
              
Geïnteresseerde sponsors kunnen zich wenden tot Gebrand Busstra: 
0642092223. Meer informatie op de website: Leeuwarderzwaluwen.nl 

Geen bemoeienis met het beleid
        

Hoewel de Zakenclub geld in de lade brengt 
voor de eerste vrouwen- en mannenselectie, is 
er één heel duidelijke regel: het beleid wordt 
gemaakt door het bestuur. ,,Daar bemoeien we 
ons niet mee. Die scheiding is heel duidelijk. 
We zullen als clubmensen heus weleens iets 
roepen, maar we bemoeien ons niet met het 
technische beleid”, aldus Gerbrand Busstra.

Presentatiegids 2017-2018c.s.v. de Leeuwarder Zwaluwen
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‘Goedemiddag allemaal, kinderen. We gaan er een 
fantastische voetbalmiddag van maken. Wat zijn 
jullie allemaal in groten getale op komen dagen. 
Wat een bundeling van voetbaltalent hier.’ Op 
dezelfde  gedragen toon als de omroeper bij 
een grote bokswedstrijd, bulderde de stem 
van Sietse Kuipers door de gymzaal van 
het Piter Jelles College in Aldlan.  Het moet 
zo ongeveer elk jaar tussen pakweg 1990 
en 2000 zijn geweest dat deze heren het 
kerstzaalvoetbaltoernooi van De Leeuwarder 
Zwaluwen organiseerden.

Hans van der Schaaf formeerde na het 
welkomswoord zes rijen, benoemde 
een teamhoofd, gaf een clubnaam 
aan de zeventallen en verdeelde de 
jonge voetballertjes  – inclusief 
mijzelf.  De tientallen Swealtsjes 
werden voor even speler van 
een van de ‘eredivisieteams’: 
Cambuur, SC Heerenveen, 
Ajax, PSV, Feyenoord en 
FC Twente. Het staat me 
bij dat ze voor de grap 
nog weleens Dordrecht’90 
kozen. 

Eerst volgde teleurstelling, 
want ik werd natuurlijk nooit 
ingedeeld bij het team van 
mijn voorkeur (PSV). Met een 
subtiel grapje van Van der 
Schaaf: ‘FC Twente, daar speelt Ronald 
de Boer, de beste voetballer van de 
Nederlandse velden. Die ben jij vandaag’, 
legde ik me met plezier neer bij mijn lot.
Het was voor mij een van de hoogtepunten 
van het jaar, dat toernooi. Vooral dankzij 
de toernooileiding. Soms waren ze Peppi en 
Kokki, met hun grappen en grollen. Dan weer 

Theo Reitsma of Evert ten Napel als ze de voetbalwedstrijdjes van 
opzwepend commentaar voorzagen: ‘Wat een geweldig doelpunt, zo 
worden ze in De Kuip maar zelden gemaakt, hoorrrrrrrrrr’, jubelde 
Kuipers. 

Ze lieten me even voelen als een echte profvoetballer.

Mijn grote droom was om later profvoetbal te gaan spelen. Alleen elk 
jaar rond de kerst, wilde ik even niets liever dan later de nieuwe Peppi 
en Kokki van het zaalvoetbalkersttoernooi van Zwaluwen worden. 

Ik keek tegen dit soort mannen op, net zoals tegen mijn jeugdtrainers 
Dennis (mijn neef), Rudolf, Erik, Ate en Jan. Toen ik wat ouder was, 
kwam ik erachter dat ze alles als vrijwilliger deden. En dus is mijn 
dankbaarheid voor al die mooie jaren bij Zwaluwen met terugwerkende 
kracht nog groter geworden. Ze hebben me geïnspireerd om ook 
jeugdtrainer te worden. 

Ik begrijp dat de club nog steeds een tekort aan vrijwilligers heeft. 
Al deze mannen – vergeef me als ik er een paar vergeten ben - 

hebben mij geleerd dat iets geven nog veel meer voldoening 
geeft dan nemen. 

Het is nog niet zo gek om wat voor je club te doen. Je krijgt 
er geen geld voor, maar het geeft je onvergetelijke 

herinneringen.         
        

Ido Dijkstra
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Jan Dijkstra
@dministration

Uw administratieve partner voor:

  To the point

- particulieren
- bedrijven
- omzet- en inkomstenbelasting
- financieel advies
- rapportages

J. Dijkstra | Taniaburg 70   
8926 LZ Leeuwarden | 06- 517 10 270   
mail: jand2908@gmail.com   
KvK 59694629 | BTW nr. NL102212661 B01   

Koos Wijma 
Payroll Services

Sportsponsoring: úw en ons voordeel info@leeuwarderzwaluwen.nl

Beschikbaar voor interim salariswerkzaamheden maar ook voor het ontzorgen van alle 
hectiek rondom de verwerking van de salarisadministratie. Neem vrijblijvend contact 
op voor meer informatie.

Frouwesan 6
8939EP Leeuwarden
Tel 06 21 25 49 81

W: www.kooswijmapayrollservices.nl
E: info@kooswijmapayrollservices.nl

2726

Rinia van Nautaweg 33 | postbus 3
9060 AA Giekerk | (058) 256 18 69
info@rjdeboer.nl | www.rjdeboer.nl

Sinds 1933 adviseurs in 
verzekeringen, financieringen, 
hypotheken, bedrijfskredieten, 
oudedagsvoorzieningen 
en spaaradviezen.

helder en zeker
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Henk-Jan Dijkstra en René Alma, twee mannelijke hoofdtrainers van   eerste vrouwenelftal

‘‘De sfeer bij de vrouwen is   ongelooflijk goed’ 29

Twee mannen, Henkjan Dijkstra en 
 René Alma, zijn de trainers - op 
basis van gelijkwaardigheid - van 
de eerste vrouwenselectie van de 
Leeuwarder Zwaluwen. De heren 
reageren om de beurt op een aantal 
stellingen over vrouwenvoetbal.

Stelling 1: Vrouwenvoetbal is een 
hype.
Henkjan Dijkstra: ,,Nee, het is 

geen hype. Vijf jaar geleden is het 
damesvoetbal al in opkomst geraakt. Het 

Oranje-succes van de vrouwen op het EK 
zal misschien wel voor een tijdelijke aanwas 

van extra vrouwen zorgen. Een zogenaamde 
hype dus. De ‘normale’ aanwas is echter al eerder 

ingezet en blijvend gebleken. Vorig jaar ben ik bij 
Zwaluwen begonnen, daarvoor heb ik bij MKV gezeten. 

Dat was altijd de club voor vrouwenvoetbal. Een jaar of zeven 
geleden heb ik gezegd tegen het bestuur daar: hier moeten we vol op inzetten. 
Het vrouwenvoetbal hing er maar wat aan. Dat gebeurde niet. Mijn dochter 
Damaris besloot later naar Zwaluwen te gaan. Ik ben niet gelijk meegegaan, 
maar hoorde goede verhalen over de club. Toen ik wel werd gevraagd, was ik 
gauw overtuigd. Damaris is vanwege medische redenen gestopt, maar de meiden 
hebben mij overtuigd om door te gaan. Ondanks mijn drukke werkzaamheden 
bij de gemeente, doe ik dat met veel plezier. Vanaf dit seizoen samen met 
René.”

Stelling 2: Mannen komen van Venus en vrouwen van Mars. Dat geldt 
ook voor de voetbalvelden.
René Alma: ,,Oh ja, sowieso. Vrouwen staan heel anders op het veld 
dan mannen. Als één van de vrouwen chagrijnig het veld oploopt, staan 
er na een tijdje zeven chagrijnig te zijn. Mannen corrigeren elkaar veel 
eerder. Andersom is de teamgeest veel groter bij de vrouwen. Er is veel 
meer bereidheid om het  samen te doen, terwijl mannen elkaar meer als 
concurrenten zien. Die vrouwen gaan allemaal met elkaar om, met elkaar op 
stap, zitten ook na het voetbal allemaal bij elkaar. De sfeer bij de vrouwen is 
ongelooflijk goed. Dan gaat het om het eerste, tweede en derde. Bij mannen 
is er veel minder eenheid, zeker buiten het veld.”      

Stelling 3: Het vrouwenvoetbal 
ligt technisch gezien nog 
lichtjaren achter op het 
mannenvoetbal. Henkjan 
Dijkstra: ,,Dat klopt. Dat gat is 
te overbruggen door heel veel 
te trainen. Dat kost nog jaren. 
Die gelegenheid is er nu wel. 
Vroeger moesten de vrouwen 
het met een hoekje van het veld 
in de kleine uurtjes doen, bij 
wijze van spreken. Nu hebben we 
dezelfde faciliteiten als mannen. 
Je ziet trouwens ook steeds vaker 
vrouwen die technisch zomaar met de 
mannen mee kunnen komen. Zeker
bij ons onder-13-team dat winnaar van de 
KNVB-beker Noord-Nederland is geworden. 
Daar zitten enkele pareltjes tussen. In de breedte 
is er alleen wel een grote inhaalslag te maken.”

Stelling 4: Vrouwen stellen zich in het veld veel minder aan dan mannen.
René Alma: ,,Bij vrouwenvoetbal heb je inderdaad geen theatraal gerollebol, 
elkaar kaarten aannaaien en aanstellerij op het veld. Hoe ik dat verklaar? Deels 
is het een stukje sluwheid die de mannen wel toepassen. Een heel groot deel 
is ook dat vrouwen minder gauw opgeven, meer karakter tonen. Ze gaan niet 
gelijk klagen, maar pakken door. Daar kunnen veel mannen een voorbeeld aan 
nemen.”

Stelling 5: De kleding van vrouwen mag wel wat sexyer, want dat maakt 
de sport populairder.
Henkjan Dijkstra: ,,We hebben al een dameslijn die iets getailleerder is. Er zijn 
ook mensen die roepen: doe ze een rokje aan, net als de hockeydames. Bij het 
nationale team denk ik ook weleens: wow. Maar voetbalvrouwen zijn vaak iets 
steviger gebouwd. Daarnaast heb je met slidings te maken, dat is in het hockey 
niet het geval. En ik vind dat het om het spelletje moet gaan, niet om hoe de 
vrouwen aangekleed zijn.”

Stelling 6: Leeuwarder Zwaluwen is de leukste club voor vrouwen in 
de stad.
René Alma: ,,In Leeuwarden leeft het vrouwenvoetbal heel erg. En Zwaluwen 
is dan wel echt dé club van de stad. - lees verder pagina 31  c.s.v. de Leeuwarder Zwaluwen 
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Hoe dat kan? Het bestuur is heel erg 
betrokken. Ik ben hier zelf gekomen 
door mijn eigen vriendin, Lian Ve-
neboer. Die is een paar jaar geleden 
overgestapt van MKV - de club waar 
ik nog altijd voetbal - naar Zwaluwen, 
omdat het hier allemaal beter is gere-
geld.        
Hoe het is om mijn eigen vriendin 
te trainen?     
Privé en voetbal houden we strikt ge-
scheiden. Ik pak haar eerder harder 
aan dan minder hard op de training. 
En nee, dan hoef ik ’s avonds niet op 
de bank te slapen, haha.”

Stelling 7: Het is een rare situatie 
dat twee mannen het eerste 
vrouwenteam van deze club 
trainen.
Henkjan Dijkstra: ,,Eens. Ik vind 
het alleen maar jammer dat er niet 
meer vrouwen beschikbaar zijn als 
trainers. Ik zou het toejuichen. Vooral 
voor de balans. Mannen begrijpen de 
gevoelens van vrouwen minder goed. 
In een vrouwenteam kan een hele 
discussie ontstaan over rugnummer 
11, dat nummer dat iedereen dan 
ineens wil. In een mannenteam zal dat allemaal wel. Jongens zijn van zichzelf 
leergieriger of op zijn minst bereid sneller wat aan te nemen, vrouwen moet 
je altijd overtuigen. Een vrouw in de leiding zou wel iets toevoegen om dat 
proces beter te sturen.”

INBEV Noord-Nederland Kapteynlaan 17 9350AC    Leek

Raadsma ijzerhandel B.V. Archimedesweg 16 8912 AK  Leeuwarden

Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân Postbus: 81 9200 AB  Drachten

AMS Verzekeringen  Emmakade 6 z.z. 8933 AS  Leeuwarden

Vers en Co B.V.   Postbus 7567 8902 JN   Leeuwarden

Jan Dijkstra @dministration Taniaburg 70 8926 LZ   Leeuwarden

Sytze Visser Advies  Bordineweg 49 8931 AL   Leeuwarden

Nieuwbouw in oude stijl B.V.  Bitgumerdijk 71 9041 CB   Berlikum

Compact Groep   Castorweg 19 8938 BE   Leeuwarden

Busstra Risico- en Assurantieadviseurs B.V. Heliconweg 52 8914 AT  Leeuwarden

R.J. de Boer Assurantiën R. van Nautaweg 33 9061 AA   Giekerk

Auto Buikema   Orionweg 8 8938 AH    Leeuwarden

Firma B. Nyenhuis  Mr. P.J. Troelstraweg 159 8919 AA  Leeuwarden

Topfysio   Rengerslaan 1 8917 DD   Leeuwarden

IdFrm B.V.   Hempenserweg 23 8935 BC   Leeuwarden

Tadema Makelaars  Schrans 19 8932 NA    Leeuwarden

ING Bank Leeuwarden  Zuiderplein 6 8911 AJ   Leeuwarden

Bouwhuis Parket  Mr. P.J. Troelstraweg 1308919 AC  Leeuwarden

Koos Wijma Payrollservices Frouwesan 6 8939 EP   Leeuwarden

PW-Interim   Sophialaan 1 8911 AE   Leeuwarden

Het vak van makelaar is een serieuze zaak. En als het om het verkopen van je woning gaat,
wil je graag een makelaar die z’n uiterste best voor je doet.  Zo is Tadema!

Wij halen alles uit de kast om de verkoop van jouw woning tot een succes te maken. Goede communicatie 
speelt daarbij een belangrijke rol. Is het makelaarskantoor goed bereikbaar? Staat het huis op de beste 

website(s)? Zijn de foto’s perfect? Zijn de plattegronden correct? Is de verkooptekst duidelijk en pakkend? 
Worden potentiële kopers gastvrij ontvangen en vriendelijk te woord gestaan? Verstrekt de makelaar tijdens 

de bezichtiging alle informatie die de koper wenst? Worden alle reacties op de woning goed opgevolgd?
Laat dat allemaal maar aan ons over. Huis verkopen? Dat doe je samen met Tadema.

Zo is Tadema!
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AUTO HAAIMA 
LEEUWARDEN - WURDUM

BURGUM - FRANEKER

autohaaima.nl

AUTO HAAIMA -
LEEUWARDER
ZWALUWEN

... EEN MOOI 
ÉÉN - TWEETJE!

EETHUIS DE LORENTZ

Wij hebben een mooie locatie aan het water met 
een heerlijk terras welke in de winter verwarmd is.  

Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

Lorentzkade 1, 8912 AZ Leeuwarden
Tel:058 213 9598

Kleine Kerkstraat 37 8911DL Leeuwarden      Schrans 52 8932NG Leeuwarden

Naast het mooie 

Wij wensen alle 

vrouwen 
(en natuurlijk ook de mannen) 

een 
sportief

 2017/2018

is een outfit van

InFession
een

MUSTHAVE!

Zwaluwen 
tenue

Snoeihard je doel bereiken.

Bel Peter van der Mast 
06 51 08 96 94

reclame & communicatie  |  print & mail  |  www.rbf.frl



De Organisatie 35

Bestuur

Voorzitter  Jan.R. adema  
Vice voorzitter  Eelco Bruinsma    
Secretaris  Wilanka Zeemering          
Wedstrijdsecretariaat  Herman Plutschouw
Penningmeester  Vacant                       
Commerciële zaken  Henk Busstra         
Interim vrouwen afdeling Wifred Bruinsma

Technische Staf

Hoofdtrainer  Carlo Rietdijk  Trainer 2e selectie  Pieter Hoen
Assistenttrainer  Hendrik Fennema  Leider    Gerrit Boschloo 
Teammanager  Sytze Visser   
Verzorger  Marcel Boontjes  Trainer 1e selectie vrouwen Henk Jan Dijkstra 
Leider   Jos Vogelsang  Trainer 2e selectie vrouwen Rene Alma    
Grensrechter  Kylian van Dijk  Trainer 3e selectie vrouwen Petar Stoichkov    
Materiaalverzorger  Bertus Ekema

Jeugdafdeling

Voorzitter  Marco Hoekstra  Hoofd jeugdopleiding        Johan Groote
Secretariaat  Monique Robben  Hoofd jeugdopleiding        Johan Rietdijk
Meidenvoetbal  Peter Feenstra      

  

Zakenclub / Sponsorcommissie

Voorzitter  Gerbrand Busstra  
Vice voorzitter  Sytze Visser   
Penningmeester  Rienk Brouwer           
Lid   Jan Smit
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Waarom uitstellen als je het kunt oplossen?
 Arbodienst nieuwe stijl 

HRM oplossingen 
Premiescan (10% aan fiscale premies terug)

Heeft u ziekteverzuim? 
Meld deze bij ons aan.Wij komen met oplossingen!

www.compact-groep.nl
085 - 273 81 09             info@compact-groep.nl

Specialist in:  Verzuim,- en arbeidsvraagstukken

Zwaluwen leden 10 % korting bij het boeken 
van een D2 rijopleiding.

c.s.v. de Leeuwarder Zwaluwen 

“Ze zeggen dat we snel zijn”

Binnen- en buitenzonwering
van eigen fabricage

Openingstijden
ma. t/m vr.: 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag: 10.00 tot 14.00 uur

Zwettestraat 29B | 8912 AV Leeuwarden | Telefoon: 058 213 2988 | mail@zonweringcorrect.nl
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IF YOU WANT GOOD LIGHT

• IdFrm is een onafhankelijk adviesbureau in duurzaam lichtadvies
• Lichtplan IF you want good light
• Duurzaam Energie besparen
• IdFrm als adviseur

www.IdFrm.nl


