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VAN DE VOORZITTER
Arnoud de Vries

Rustig groeien in mijn rol als 
voorzitter van v.v. Mildam was 
er voor mij niet bij. Tijdens mijn 
eerste twee jaren volgden de 
ontwikkelingen elkaar in hoog 
tempo op. Het waren twee in-
tensieve jaren vooral op be- 
stuurlijk vlak. Maar ik denk dat 
we als vereniging trots mogen 
zijn op de stappen voorwaarts. 
Zo ook de trots voor ons als 
vereniging dat de vele spon-
soren met een regionale functie 
de weg naar onze voetbalclub 
weten te vinden en mede door 
hun steun kunnen wij zorgen 
voor vele  activiteiten binnen 
onze vereniging.

Een nieuw seizoen, een nieuwe 
competitie en een nieuwe selectie.

Voor u ligt inmiddels voor het 
tweede jaar de presentatiegids sei-
zoen 2014-2015. De kruitdampen 
van het vorige seizoen zijn nog 
maar nauwelijks opgetrokken of 
de voorbereiding voor het nieuwe 
seizoen is al weer in volle gang.  
Wat zal dit seizoen brengen voor 
de trouwe supporters, spelers, staf, 
bestuur en volgers van v.v. Mildam. 
Kunnen de hoge verwachtingen, 
die aan het begin van het seizoen 
gesteld zijn waargemaakt worden? 
Aan het eind van het seizoen zul-
len we het allemaal weten. Een 
nieuw seizoen een nieuwe trainer, 
kan Andre Bloemhof de nieuwe 
trainer van deze selectie een win-
nend team smeden? Heeft deze 
selectie de wil om voor elkaar tot 
het einde te gaan? Met Wietze de 
Graaf aan zijn zijde zal dit zeker tot 
de mogelijkheden behoren.

Het tweede elftal staat dit seizoen 
onder leiding van “good old” Klaas 
Hofman uit Ijlst. Toen Klaas werd 

gevraagd voor een functie bij deze 
prachtige voetbalclub was het al 
snel duidelijk dat trainer  voor de 
B-selectie hem op het lijf stond ge-
schreven.

Bijzonder trots waren we eind vorig 
seizoen op de behaalde resultaten. 
Van de negen teams die uitkwa-
men in verschillende competities 
werden er maar liefst vijf kam- 
pioenschappen binnen gehaald. 

Een nieuw seizoen, een nieuwe 
competitie en een nieuw elftal. Dit 
zijn allemaal ingrediënten om er 
iets moois van te maken dit sei-
zoen.  En als straks ons nieuw 
op te richten damesteam, wat op 
dit moment al volop in training is, 
zijn intrede heeft gedaan, zie ik als 
voorzitter de toekomst van deze 
schitterende club op sportief ge-
bied zonnig tegemoet. Ook het 
jeugdvoetbal is voor onze verenig-
ing zeer belangrijk, het plezier en 
enthousiasme gaan hand in hand. 
De Univé jeugddagen in de mei- 
vakantie en ons jaarlijkse jeugd-
toernooi aan het begin van elk 
seizoen is daar een duidelijk voor-
beeld van.

Daarom gaan we zowel met het 
bestuur als leden naar de toekomst 
kijken daar moet alles op zijn  
gericht. Het is immers nog altijd zo: 
met de wind van gisteren, kun je 
vandaag niet malen.

Nogmaals veel leesplezier.

Arnoud de Vries
Voorzitter v.v. Mildam
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SPONSORCOMMISSIE

De sponsorcommissie van de 
v.v. Mildam bestaat sinds vorig 
jaar uit vier personen, te weten: 
Roel Hartsuiker, Maarten van 
Kranenburg, Jurrie van Veen en 
Bert Zwier. Diverse leden van de 
sponsorcommissie hebben een 
bestuurlijk verleden bij de v.v. 
Mildam en kennen de uitgangs- 
punten van de vereniging  als 
geen ander. We zijn een regio-
nale vereniging, die alle leden 
sportief voetbalplezier wil bie-
den. Alle leden betekent van jong 
tot oud,  van laag voetballend 
niveau tot een hoger niveau, kort- 
om voor een breed voetbalscala 
bieden we een plaats binnen de 
club. Om dit te kunnen bieden, 
zijn sponsoren van essentieel 
belang voor onze vereniging!

Afgelopen seizoen hebben we ons 
sponsorbeleid  tegen het licht ge-
houden en dit heeft geresulteerd 
in een breder pakket aan sponsor-
mogelijkheden. Tijden veranderen 

en wij veranderen mee. 
De website van de v.v. Mildam trekt 
maandelijks zo’n 6.000 bezoekers  
en daarvan kunnen onze spon-
soren optimaal gebruik maken. We 
hebben nieuwe banners ontwik-
keld, die prominent op de site aan-
wezig zijn en waarbij de bezoeker 
rechtstreeks op de site van de 
sponsor kan komen. Je kunt het 
zien als een digitaal reclamebord 
met een hoge attentiewaarde. 
Samen met het traditionele re-
clamebord aan de rand van het 
hoofdveld bieden wij dit nieuwe 
sponsorpakket aan onder de naam 
“Bord / Banner sponsor”.

Ook nieuw is het sponsordoek 
achter de doelen op het hoofdveld. 
Deze speciale winddoeken met 
een grootte van 4.80 x 1.80 meter 
hebben langs het veld een extra 
attentiewaarde. De ballenvangers 
zijn inmiddels extra verstevigd om 
de extra winddruk op de staanders 
op te vangen. Dit doek wordt in een 
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sponsorpakket aangeboden onder 
de noemer  “Co-sponsor Doek”. 
Naast het doek geniet de sponsor 
ook de extra faciliteiten van het co-
sponsorschap.  Eén van de neven-
voordelen in dit pakket is een grote 
banner op onze website, die even-
eens een doorlink faciliteit naar de 
website van de betrokken sponsor 
biedt.

Naast de bestaande sponsor-
pakketten is het ook mogelijk een 
maatwerk pakket met ons af te 
stemmen. Hierbij kunnen we ook 
een gezamenlijke actie in over-
weging nemen.  Onze leden en 
aanverwante familieleden kunnen 
bijvoorbeeld geattendeerd worden 
op extra voordelen, die de spon-
soren aan de club bieden.  
En wij stimuleren onze leden om bij 
hun aankopen de sponsoren van 
onze vereniging te betrekken.  Dit 
alles onder het motto: Sponsoren 
denken aan ons, denkt u ook aan 
onze sponsoren!

INSTALLATIEADVISERING DUURZAME ENERGIE, BOUWFYSICA 
 

VOOR NIEUWBOUW,  RENOVATIE EN VERDUURZAMING 
♦ ONDERWIJS  ♦ MULTIFUNCTIONELE CENTRA    ♦ ZORGINSTELLINGEN 

 ♦ ZWEMBADEN  ♦ VERDUURZAMING GEBOUWEN 
 Heerenveen | Postbus 201 | 8440 AE | Tel: 0513 617171  -  Amersfoort | Postbus 2668 | 3800 GE | Tel: 033 4562844   

Almelo | Twentepoort West 5-1 Tel: 0546 763980               www.technion.nl                                 

Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines,
 CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, onderhoud, gereedschap en meer.

Al  60 jaar  bi jzonder  gewoon!

Wij helpen u graag!

   Schoterlandseweg 40 • 8413 NB  Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.org • www.kuperus.org

Maak een afspraak op
www.sutherland.nl/APKAPK 

Voor slechts

19,95



Het Sjoerd Hoekstra Toernooi  
is vernoemd naar één van de 
medeoprichters van onze vereni-
ging  op 19 oktober 1929. Het 
jeugdtoernooi dat in 1983 voor 
het eerst werd georganiseerd, 
is een vaste waarde voor vele 
verenigingen in de omgeving in 
de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Dit is niet altijd zo ge-
weest. In de begin jaren stond 
het toernooi aan het eind van het 
seizoen gepland, maar hierdoor 
werd het steeds moeilijker om 
deelnemers te vinden.

Dit jaar is het Sjoerd Hoekstra toer-
nooi voor de 31ste  keer gehouden. 
Een toernooi, dat nog steeds op 
voldoende belangstelling mag re-
kenen en waarbij de vrijwilligers 
hun inzet steeds weer beloond zien 
door de vele complimenten voor de 
organisatie.

In de ochtend streden 24 jeugd-
teams (C,D,E,F) om de bekers 
en ’s middags streden 12  A en 
B junioren teams om de prijzen  
allemaal ondersteunt door de 
ouders, opa’s en oma’s die in grote 
getale aanwezig waren op ons 
sportpark de Wissel.  Naast de 
gebruikelijke bekers ontving elke 
speler ook een foto van zijn of haar 
team dat die dag deelnam. Een 
leuk initiatief dat zeer gewaardeerd 
wordt. 

Dankzij de volgende sponsoren 
was het weer mogelijk om dit  
Sjoerd Hoekstra Toernooi te  
organiseren:

Aardema van Boetzelaer 
Advocaten Heerenveen
Bakkerij Boonstra  
De Knipe –Heerenveen
COOP  Nieuwehorne  

SJOERD HOEKSTRA TOERNOOI 
Een initiatief dat zeer gewaardeerd wordt

Faber Sport Heerenveen
Filterservice Heerenveen
Knip Filters International  
Heerenveen
Krekt-Dijksma  Reclame Gorredijk
Snackbar Bonnie Heerenveen
Terpstra Makelaardij Heerenveen
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De Wenloads & Decokeuken  
teamsponsor A-team
Met ingang van dit seizoen heeft 
onze club sinds lange tijd weer 
een A-junioren team binnen 
de lijnen. Een nieuw team be- 
tekent tevens een nieuwe team-
sponsor, namelijk DECOkeuken 
uit Heerenveen. De eigenaren 
van DECOkeuken, Hendrikus 
en Germ Holtrop zijn goede be-
kenden binnen onze club. Germ 
heeft van jongs af aan gevoet-
bald en is later als leider bij ver-
schillende teams actief geweest. 
Hendrikus is op latere leeftijd 
gaan keepen bij Mildam. Tegen-
woordig is hij nog regelmatig in 
onze gezellige kantine te vinden, 
maar gekeept wordt er niet meer.

DECOkeuken is gevestigd in het 
zelfde pand als de Wenloads 
meubelmakerij  (ook sponsor van 
Mildam) alwaar men een ruime 
showroom heeft waar diverse vele 
keukens in diverse prijsklassen 
staan opgesteld.

DECOkeuken werkt met drie 
duidelijke concepten:
Deco Basis – Deco Selection – 
Deco Maatwerk

Met Deco Basis richten zij zich in 
de hoofdzaak op starters die een 
mooie keuken zoeken. Binnen dit 
concept kan men geheel naar ei-
gen smaak een keuken samenstel-
len.

Met Deco Selection gaan we een 
stapje verder. Dit concept biedt de 
mogelijkheid zowel qua hoogte, 
breedte als gekozen materialen 
te kiezen voor maatwerkkasten, 
uiteenlopende fronten en  ander 
beslag.

Deco Maatwerk houdt in dat men 
kiest voor een geheel door onszelf                      

handgemaakte maatwerk- 
keuken. In dit geval gaat het  
meestal om een kwalitatief hoog-
waardige landelijke keuken  
inclusief schouw en dergelijke. Het 
resultaat is een klassieke keuken 
met een topinterieur. Voor welke 
concept men ook kiest, zij maken 
in nauw overleg met de klant een 
overzichtelijke 3-dimensionale te-
kening zodat men het eindresultaat 
op voorhand kan zien.

Keukenrenovatie
De ruim opgezette toonzaal biedt 
een verrassende blik op de vele 
mogelijkheden die DECOkeuken 
te bieden heeft. Bijvoorbeeld ook 
op de renovatiemogelijkheden die 
er zijn. Zo kunnen zij een oude  
keuken weer als nieuw maken. Dan 
maken zij compleet nieuwe deuren 
voor de kasten. Ook het vervangen 
van het blad en apparaten is geen 
probleem.
In het verlengde van de re- 
novatiemogelijkheden geldt dat 
het bedrijf ook de mogelijkheid 
biedt oude apparatuur te de- 
monteren en te vervangen door  
nieuwe naar keuze. Zo is bijvoor-
beeld de vervanging van een kapotte  
vaatwasser of oven door een  
professionele monteur geen  
enkel probleem. De oude  
apparatuur wordt desgewenst 
door DECOkeuken afgevoerd. 
Ze leveren zowel voor bestaande 
als nieuwe keukens alle merken  
apparatuur die er zijn.
Hoewel AEG het huismerk is, heeft 
iedereen zo zijn voorkeur en dat is 
voor hun geen enkel  probleem.

Een nieuwe keuken koopt men 
niet zo vaak, des te belangrijker 
is het dat de juiste keuzes wor-
den gemaakt en dat men kan 
bouwen op vertrouwen, aldus de  

gebroeders Holtrop. Op basis van 
onze jarenlange ervaring kunnen 
wij onze klanten van een passend 
advies voorzien. Zodat het eind-
resultaat precies overeenkomt met 
wat men in gedachten had.

De Wenloads
Bij de Wenloads vindt u een zeer 
uitgebreid aanbod aan meubelen in 
alle stijlen, verdeeld over een grote 
showroom van 2400 m². Waar u 
uw ogen te kost kunt geven aan +/- 
200 tafels met bijpassende stoelen, 
diverse soorten kasten, banken, 
fauteuils, bedden en prachtige 
accessoires en verlichting.

Tevens hebben wij een meubel-
makerij, waar vakbekwame 
mensen een meubel naar wens op 
maat kunnen maken. Vooral op het 
gebied van kasten en tafels eiken 
teak enz zijn wij de specialist van 
Noord Nederland.

Naast onze maatwerkmeubelen 
hebben wij regelmatig diverse aan-
biedingen die veelal uit voorraad 
leverbaar zijn. Kijk hiervoor regel-
matig op deze site. Om een indruk 
te krijgen van wat wij u te bieden 
hebben, kunt u deze site bekijken 
of nog beter, kom een keertje langs. 
De koffie staat klaar.

Maatwerk-Tafels-Stoelen
Kasten-Banken-Ledikanten

Meer dan 2000 m2 showroom

Voor een interieur op maat!

Pompmakker 5 Heerenveen (Nabij Hanos), Telefoon: 0513-62 53 81 
www.wenloads.nl

M E U B E L M A K E R I J

de
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1e ELFTAL V.V. MILDAM SEIZOEN 2014 - 2015 
Achterste rij vlnr: Frank de Jong, Mitchel de Ruyght, Atze-Rienk de Leeuw, Willem Brander, Harmen van der Spoel, Jeffrey Okkerse

Middelste rij vlnr: Harmen Wagenaar, Michael de Vries, Remco Groenland, Klaas Rypkema (verzorger) Andre Bloemhoff (trainer) 
Wietse de Graaf (leider) Uilke Jongedyk (grensrechter)Allisane Diallo, Sjoerd Hoekstra, Romke van der Spoel (hoofdsponsor)

Voorste rij vlnr: Mark Brandsma, Jeroen Bakker, Arjen Dijksma,Mathieu Boor, Chris Wagenaar, Joes Bos, Hidde Knip.
Op de foto ontbreken: Sander Groenland, Frank Heida, Rutger Heida, en Sander Kraak.



DE KANTINE 

De kantine van vv. Mildam is de 
centrale plek van de vereniging 
en je zou er een boek over kun-
nen schrijven. Hier worden de 
wedstrijden besproken. Winst, 
verlies of gelijkspel; het wordt 
met elkaar gedeeld. Liters kof-
fie wordt er gedronken: na voor 
sommige een zware avond en 
voor anderen een middel om de 
wedstrijdspanning onder con-
trole te houden.  Een plek waar 
natuurlijk de derde helft be- 
langrijk is en waar na de training 
nog even gezellig gekletst kan 
worden onder het genot van ver-
schillende versnaperingen.

In het verleden ,we praten dan over 
de begin jaren 80 van de vorige 
eeuw, deed een houten keet dienst 
als kantine.  Voor vele insiders een 
knus hok waar het  zeer gezellig 
kon zijn. Maar de  “keet” voldeed 
niet aan de eisen en daarom beslo-
ten de toenmalige besturen van 
de voetbal en de korfbal  in 1984 
om samen een nieuwe kantine te  
bouwen.  Nadat de Nije Kantine 
Kommisje de nodige fondsen bij 
elkaar had gekregen  kon  in 1985 
worden gestart met de bouw waar-
aan vele vrijwilligers hun steentje 
bijdroegen.  Het resultaat mocht 
er zijn.  Aansluitend aan de al be-
staande kleedkamers verrees een 
kantine met keuken en bestuurs-
kamer.  Op  13 december 1986  was 
het dan zover. Nadat de sleutel aan  
wethouder M. Dijkhoff  was over-
handigd door het jongste lid  van 
v.v. Mildam, Barry Nijenhuis, 
en jongste lid  van de korfbal- 
vereniging  De Driehoek,  Tjeerds-
je Fokje Annema, kon de kantine 
feestelijk in gebruik worden ge-
nomen.

 

GOOS DE HAAN BENOEMD TOT 
LID VAN VERDIENSTE!
Onlangs heeft de club onze kan-
tinebeheerder, Goos de Haan, 
benoemd tot lid van verdienste. 
Een terechte benoeming gezien 
zijn vele jaren van inzet en grote 
betrokkenheid binnen onze vereni-
ging.
Zolang er al een kantine is bij de 
v.v. Mildam is ook Goos de Haan 
hierbij betrokken geweest, zowel 
bij de bouw als het beheer. Ook 
heden ten dage is Goos nog bijna 
elke dag in de kantine aanwezig. 
Inmiddels heeft hij hierbij de onder-
steuning gekregen van zijn vrouw 
die ook het schoonmaken van de  
kantine op zich heeft genomen.  
Vele feesten heeft Goos al meege-
maakt, waarbij hij zich zelf ook niet 
onbetuigd heeft gelaten, legen-
darisch is zijn “stamtafeldans”. 

De ontwikkelingen hebben ook bin-
nen de kantine niet stilgestaan. Re-
gelmatig is het interieur aangepast. 
Er kwam een frituur om de inwen-
dige mens, naast de voortreffelijke 
gehaktballen, van een hapje te 
voorzien.  Verder is de toiletgroep 
volledig aangepast naar de eisen 
van deze tijd en onlangs heeft er 
nog een kleine verbouwing plaats-
gevonden waardoor er een ruimere 
entree is ontstaan. 

Waar in het verleden Goos zijn 
bestelling nog telefonischs door-
gaf aan onze toenmalige leveran-
cier zijn we nu over gegaan  naar 
Telesuper,  een onderdeel van 
Coop te Nieuwehorne . Door ge-
bruik te maken van Telesuper kan 
Goos via de computer zijn be- 
stelling plaatsen. Deze bestel-
ling wordt dan binnen een dag af-
geleverd in het magazijn van de 
kantine. Een geweldige vooruit-

gang die ons prima bevalt. In de 
loop der jaren is de kantine steeds 
meer  Multi functioneler geworden. 
De Jeu de boule vereniging vindt 
er tijdens zijn spelavonden onder-
dak, plaatselijk belang heeft er al 
regelmatig vergaderd en sinds kort 
is ook de onlangs opgericht kaats-
vereniging er  te vinden.  Al met al 
wordt de kantine steeds meer een 
centrale plek binnen het dorp.
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Selectie v.v. Mildam 2 
Achterste rij vlnr: Marc Wilmink, Meine Holtrop, Mark Brandsma, Rene Hofman | Middelste rij vlnr: Patrick 
Rath, Jelle Roosendaal, Joran Kromkamp, Rick Boonstra, Jorrit de Jong, Reinout Bekhof, Atze-Rienk de 
Leeuw | Voorste rij vlnr: Kevin Sutherland, Marvin vd Zee, Wilfred Russchen, Meindert Hiemstra, Erik Visser, 
Willem Brander, Klaas Hofman (trainer) | Op de foto ontbreken: Jorrit Heida, Sjoerd Hoekstra en Julia Zijlstra.

Selectie v.v. Mildam 3 
Achterste rij vlnr: Jefry Wijngaard (leider), Hans Kroon, Jan de Jong, Jurrien Pinkster, Hylkema, Hans de 
Haan, Fokke Zwerver, Henk Rozenberg, Richard Muizer. | Voorste rij vlnr: Seylan Demirbas, Durk Veltman, 
Dennis vd Velde, Henk de Vries, Feike Kingma, Hein Holwerda, Jaap Wijnsma (leider) | Op de foto ontbreken: 
Ymke Jan Bakker, Andre Bloemhoff, Marco Faber, Dirk Groen, Paul Kroon en Arnold Terpstra

 
Shirtsponsor: de Wenloads

 
Shirtsponsor: Faber Sport 



HOEKSTRA INSTALLEERT DUURZAAM 
Een interview met Romke van der Spoel

te zorgen voor een goed werk-
ende noodverlichtingsinstallatie en  
adequate veiligheidsverlichting. Zo 
is een keuring van je elektrische 
installatie mogelijk (NEN 3140). En 
ja, natuurlijk is een inspectie van 
een standaard cv-ketel ook moge-
lijk wanneer dit al een poosje niet 
is gedaan. Romke geeft tenslotte 
nog een tip voor bedrijven waar al 
een ouder koelsysteem aanwezig 
is:”Let op: Vanaf 1 januari 2015 is 
het gebruik van chloorhoudende 
koudemiddelen verboden. Dat 
betekent dat bestaande en vooral 
oudere installaties inboeten op 
bedrijfszekerheid. Wij kunnen u uit-
stekend ondersteunen met advies 
of het maken van een prijsopgave 
zodat u niet verrast wordt met on-
verwachte kosten na 2015.

Domotica
Ons bedrijf is sinds 2008 ook instal-

lateur van huisautomatisering, ook 
wel domotica genoemd. Domotica 
zorgt voor meer comfort, veiligheid, 
rendement en efficiency. We heb-
ben al diverse projecten voorzien 
van een dergelijke hoogwaardige 
installatie. Onze medewerkers 
noemden het destijds “de elektro-
techniek van de toekomst”.  Deze 
toekomst komt steeds dichterbij en 
binnen afzienbare tijd leven we in 
deze toekomst. Tja, en om deze 
technieken dan goed te kunnen 
beheersen? daarvoor moet je in-
vesteren in kennis. Zo zijn een 3-tal 
werknemers binnen onze muren 
gecertificeerde KNX professionals 
die externe expertise overbodig 
maakt verteld Douwe trots.

Totaalinstallateur
Installatiebedrijf Hoekstra is totaal-
installateur op de volgende “instal-
latievlakken”: koelinstallaties, ver-

warmingsinstallatie’s waaronder 
warmtepompsystemen, ventilatie-
systemen, beveiligingsinstallatie’s, 
loodgieterswerkzaamheden.

Romke van der Spoel

‘Hoekstra installeert duurzaam’, 
staat van veraf duidelijk zicht-
baar op de zijgevel van het mod-
erne pand van installatiebedrijf 
Hoekstra in Heerenveen.

“Deze woorden onderstrepen onze 
denkwijze van ondernemen” . Aan 
het woord is Romke van der Spoel, 
directeur en mede eigenaar van 
Installatiebedrijf Hoekstra Heeren-
veen-Drachten. Wij geloven dat je 
je als onderneming voortdurend 
innoverend moet opstellen. Dit 
betekend ook dat ons bedrijf voort-
durend op de hoogte moet blijven 
van de laatste ontwikkelingen. Wij 
geloven al vele jaren dat duurzaam 
installeren een toegevoegde 
waarde is die in toenemende mate 
doorslaggevend kan zijn voor het 
verkrijgen van opdrachten. We  
laten geen kans voorbijgaan om 
deze duurzame oplossingen voor 
te stellen. 

Tevreden klant
Zo is ons bedrijf vanaf het begin 
werkzaam op het gebied van mon-
tage van zonnepanelen. “Dit is ook 
een marktsegment waarbij je ziet 
dat montagebedrijven als “pad-
destoelen” uit de grond schieten 
om een graantje mee te pikken”. 
Gezonde concurentie, daar is op 
zich niets mis mee, maar consu-
menten slaan de plank nogal eens 
mis door al snel voor een goed- 

kopere oplossing te kiezen om 
vervolgens te ontdekken dat de in-
stallatie niet opbrengt wat de klant 
is voorgerekend. “Ons bedrijf is in 
bezit van modern meetapparatuur 
waarmee vooraf en na montage van 
een PV-installatie de installatie kan 
worden doorgemeten zodat we met 
een gerust hart de installatie achter 
kunnen laten en daarmee ook een 
tevreden klant” gebaart mede- 
eigenaar Douwe Hut. 

Groene auto
“Steeds meer particulieren en 
bedrijven kiezen voor een schone 
(groene) elektrische auto” legt  
Douwe verder uit. Ook een nieuwe 
“tak van sport” om het zo maar 
te zeggen. Zo is het bekend dat  
iedere elektrische auto-gebruiker  
gemiddeld 2 laadpalen laat plaat-
sen zodat de auto niet zonder 
“brandstof” komt te staan. Ons 
bedrijf is dealer van hoogwaardige 

laadstations. Hiermee kunnen wij 
onze klanten een goed product 
aanbieden. “Het is niet alleen een 
verkooppraatje” besluit Romke; 
“Wij rijden sinds kort zelf ook in 
zo’n “groene” auto.

Meer dan duurzaam
Het bedrijf houdt zicht niet alleen 
bezig met duurzame installatie-
toepassingen, nee, gelukkig niet, 
gebaart Romke, wij bedienen als 
het ware de totale breedte van de 
markt om het zo maar uit te druk-
ken. Natuurlijk komen we ook in 
actie voor het vervangen van een 
closetpot of als er een CV-ketel 
is uitgevallen. Wij hebben een 24 
uurs storingdienst paraat. Dit doen 
we zowel voor de particuliere markt 
als ook voor diverse gemeenten en  
woningbouwverenigingen. 

Op het gebied van onderhoud aan 
installatie’s zien we ook een groei-
ende behoefte. Enerzijds heeft 
het te maken met de tijd waarin 
we leven. Beschikbare budgetten 
krimpen en de installatie moet het 
“nog-maar-even-volhouden”.  An-
derzijds dwingt de wet en regel-
geving  gebouw-eigenaren tot on-
derhoud aan zijn installatie’s. 

Als voorbeeld noemt Romke “on-
derhoud aan noodverlichtingsin-
stallatie’s”. Zo worden werkgevers 
verplicht door het ARBO-besluit 
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 Shirtsponsor: de Swetser
Selectie v.v. Mildam Dames 
Achterste rij vlnr: Roelie Keulen, Karen Handgraaf, Ineke de Jong, Jessie Klaren, Jannie Luchtenveld, Gretha 
Hof, Hanneke Nijboer, Brenda de Jong-Jongsma, Annie vd Krieke, Sanne tulner, Marriet Hoekstra, Jildou de 
Ruyght-Stoelwinder, Erik Roelevink (Hoofdsponsor de Swetser), Arnold Terpstra (trainer)  
Voorste rij vlnr: Jaap Wijnsma (begeleider), Denise Kromkamp, Denise vd Werff, Nienke Huitema, Tony Seun-
nenga, Sanne Te Pest, Rianne Jonker, Alinda Hofstra, Jody Wiersma, Benitta Wiersma
Op de foto ontbreken: Nynke Mulder en Susanna Wijnsma

Na enkele jaren van afwezigheid 
is er dit voetbalseizoen weer een 
damesteam bij vv Mildam. Een 
enthousiaste en talentvolle groep 
speelsters welke komend seizoen 
met de Swetser Heerenveen op 
het shirt zal spelen. In het verleden 
is de Swetser ook sponsor van de 
dames bij vv Mildam geweest. Erik 
Roelevink (bedrijfsleider) heeft met 
veel enthousiasme gereageerd 

op de plannen van vv Mildam en 
een nieuwe samenwerking is hier-
bij ontstaan. Vv Mildam en haar 
damesteam is trots op haar spon-
sor voor de komende seizoenen.

De dames zijn vanaf half augus-
tus begonnen met trainen. In 
de komende weken worden de 
eerste oefenwedstrijden gespeeld 
om vanaf het voorjaar 2015 deel 

te nemen aan de competitie. Op 
dit moment telt de damesselec-
tie 23 speelsters welke op maan-
dag en woensdagavond met veel 
enthousiasme en animo trainen. 
Net als in het verleden is de aan-
wezigheid van een damesteam 
voor de gehele voetbalclub een 
verrijking. We hopen ook op uw 
aanwezigheid tijdens de wed- 
strijden van de dames.

Selectie v.v. Mildam 4 
Achterste rij vlnr: Mark Cuperus, Jurrien Pinkster, Henk de Jong, Fedde Boonstra, Edwin Boeve, Wilco Bro-
ersma, Leo Visser, Oene Wagenaar, Willo Westbroek. | Voorste rij vlnr: Marco Kramer, Andre vd Berg (leider), 
Jappie de Jong, Bennie Bos, Rene Hofma, Arnoud de Vries, Jan Visser | Op de foto ontbreken: Ronald  
Belkinga, Robert Ensing, Romke Mulder

 
Shirtsponsor: DECOkeuken

MILDAM HEEFT WEER EEN DAMESTEAM 
23 speelsters
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INTERVIEW MET TRAINER
André Bloemhoff

André, welkom bij vv Mildam. 
Kun je jezelf kort voorstellen?
“Ik ben Andre Bloemhoff, 43 jaar 
getrouwd met Liesbeth en woon-
achtig in Noordwolde. Van beroep 
ben ik schilder. Mijn passie is voet-
bal. Deze passie is ontstaan op 
jonge leeftijd. Als vijfjarig jochie ben 
ik begonnen met voetballen bij de 
plaatselijke voetbalvereniging vv 
Zandhuizen. Op 17-jarige leeftijd 
ben ik vertrokken naar vv Heeren-
veen (1e klasse) en heb vervol-
gens nog gespeeld bij sv Olyphia 
(4e klasse), Dio Oosterwolde (1e 
klasse), vv Zandhuizen (4e klasse), 
vv Steenwijk 92e klasse) en uitein-
delijk als speler/trainer weer terug 
bij vv Zandhuizen (4e klasse). Be-
halve vv Zandhuizen ben ik ook 
trainer geweest bij sv Olyphia en 
de Blesse. Met sv Olyphia zijn we 
in vier seizoenen van de vijfde naar 
de tweede klasse gepromoveerd”. 

Waarom vv Mildam?
“Deze club ademt een voetbalsfeer. 
Ik ben door diverse clubs bena-
derd, maar het goede gevoel met 
de TC en de voetbalclub Mildam 
was er direct. Het plaatje wat de 
club wil en waar we met zijn allen 
aan werken, spreekt mij enorm aan 
en hier wil ik graag mijn steentje 
aan bijdragen. Een heel groot ver-
schil met andere clubs en zeker 
voor de vijfde klasse”.

Wat zijn je verwachtingen voor 
het nieuwe seizoen?
“De doelstelling is promotie! Het 
liefst natuurlijk als kampioen en 
anders via een periode. We wil-
len komend seizoen een prijs. 
Wat ik op dit moment heb gezien 
moet deze verwachting mogelijk 
zijn, mits we bespaard blijven van 
veel blessureleed. Op dit moment 
hebben we diverse blessuregeval-

len en tevens enkele jongens die 
enkele weken en zelfs een aantal 
maanden wegens studie niet aan-
wezig zijn. De ‘voetballende’ kwalit-
eit in deze spelersgroep is groot 
genoeg”.

Waarin ben je als trainer herken-
baar?
“Ik hou van aanvallend voetbal, dit 
zullen we ook zeker gaan spelen 
passend bij het spelerpotentieel.
In alles wat we doen staat plezier 
voorop. Plezier is een van de on-
derdelen voor succes. Iedereen 
krijgt van mij een eerlijke kans, 
maar men moet het zelf doen! 
Wat we nodig hebben zijn team- 
spelers, teamspelers die met elkaar 
en voor elkaar willen spelen. We 
doen het met zijn allen en moeten 
de wil hebben om te winnen en beter 
te worden.. Bij dat team hoort ook 
de leider, grensrechter, verzorger 
en uiteraard ikzelf als trainer. Aan 
ons als staf ervoor te zorgen om  
spelers en het team beter te 
maken”.

“Daarnaast vind ik respect enorm 
belangrijk. Respect naar elkaar, 
naar de begeleiding, de gehele 
club, maar ook naar de tegen-
stander”. 

Wat zijn je ambities als trainer?
“Ik heb diploma’s om tweede klas 
en zelfs eerste klasse te mogen 
trainen. Voor mij is het erg belang-
rijk dat ik een goede klik heb met 
de club en de mensen die daar ac-
tief zijn. Of dit dan tweede, derde of  
vijfde klasse is maakt mij niet 
zoveel uit. Ik haal veel voldoening 
in het opbouwen bij een club. vv 
Mildam was vanaf het eerste mo-
ment erg duidelijk en ambitieus en 
dat spreekt mij heel erg aan”.

We wensen je veel succes bij vv 
Mildam.
“Volgens mij gaat dat helemaal 
goed komen. We gaan er een erg 
mooi seizoen van maken waarin 
we hopelijk aan het eind een groot 
feest kunnen hebben”. Shirtsponsor F1: Vonk Autoschade  Shirtsponsor E1: de Wenloads

 Shirtsponsor D1: de Wenloads  Shirtsponsor C1: de Wenloads

 Shirtsponsor B1: de Wenloads
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SPONSORGROEP

FILTERS TBV SPUITCABINES, LUCHTBEHANDELING EN AIRCONDITIONING

telefoon (0513) 633900  |  fax (0513) 633888  | e-mail  info@filterservice.nl
                

                www.filterservice.nl   

Aardema en Van Boetzelaer Advocaten

Bouwbedrijf Bruinsma

AD autobedrijf Welles

Gebr. De Vries Loon -Grondverzet bdr.

Faber Sport

Filter Service

Technion

Jikke Overdiep Makelaardij Coop

Businesspark Friesland-West 19a
De Kuinder 23
Expansielaan 8
Schoterlandseweg 84
Meijerweg 77
Industrieweg 4
Nijewei 99-101
Postbus 95
W.A. Nijenhuisweg 61
Zilverweg 6
Bouwkamp 2a
Chroomweg 12-14
Houtlaan 1
Schoterlandseweg 111
Kattebos 148
Jagtlustweg 1
W.A Nijenhuisweg 9
Postbus 5
Schoterlandseweg 96
Schoterlandseweg 25
Kon. Julianaweg 27
Herenwal 14
De Werf 50
Schoterlandseweg 40
W.A. Nijenhuisweg 7
WA Nijenhuisweg 11
Dracht 132
Postbus 1133
Uraniumweg 5
Grindweg 64
Trambaan 2
Postbus 35
Prinsenweg 1
Apollo 27
Dracht 130
Amelandlaan 183
Postbus 595
De Loads 8
De Werf 20
Akkersplein 169
Burg. Falkenaweg 17-1
Wetterkant 2
Postbus 174
Schoterlandseweg 23
Schoterlandseweg 40
Rotstergaastweg 41
Schoterlandseweg 99
Schoterlandseweg 9

8466 SL
8444 DC
8466 SP
8451 KD
8456 GB
8444 AR
9281 NP
8470 AB
8455 JT
8445 PE
8414 MK
8471 XL
8455 JL
8414 LR 
8446 DD
8444 AV
8455 JS
8440 AA
8454 KG
8454 KG
8443 DP
8441 AZ
8401 JE
8413 NB
8455 JS
8455 JS
8442 BZ
8300 BC
8445 PH
8471 GL
8441 BH
9100 AA
8443 DN
8448 CL
8442 BX
8443 CA
8440 AN
8447 GP 
8447 GE
8443 BB
8442 KX
8401 GC
8440 AD
8414 LM 
8454 KE
8452 LA
8413 NJ
8454 KA

Heerenveen-Nijehaske
Heerenveen
Nijehaske
Oudeschoot
De Knipe
Heerenveen
Harkema
Wolvega
Katlijk
Heerenveen
Nieuwehorne
Wolvega
Katlijk
Nieuwehorne
Heerenveen
Heerenveen
Katlijk
Heerenveen
Mildam
Mildam
Heerenveen
Heerenveen
Gorredijk
Nieuwehorne
Katlijk
Katlijk
Heerenveen
Emmeloord
Heerenveen
Wolvega
Heerenveen
Dokkum
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Gorredijk
Heerenveen
Nieuwehorne
Mildam
Nieuweschoot
Oudehorne
Mildam

W. Haanstra  
Schilders

Garage  
H. de Vries

Aannemersbedrijf De Bouwhorst
Adri Schouten
Autoschade Service Vonk Heerenveen
Autobedrijf van der Meulen
Bakkerij Boonstra
Batavus
Bijkon Harkema
Bouwtech Friesland
d´ Herberch
DJ Hekwerk
DW Bouw
Frans Nutterts Horeca Specialiteiten
Fries Bouw
Garage H. de Vries
Garage Sutherland
Glashandel Alphonse Bakker
Hojo Machinery
Ingenieursbureau Boevé
Installatiebedrijf De Tjonger
Janine’s Hairline
Kapsalon Hielkema
Kapsalon Jan de Vos
Krekt & Dijksma
Kuperus Installaties
Kwartier Noord
Mika Projecten
Nebraska Jeans & Casuals
Notaris Hartsuiker
Otter Glas & Bouw
Peereboom Plafondsystemen
Pinkster & Fransen
Raadsma Dokkum
Restaurant De Koningshof
RND Bouw
Schoenmakerij Feenstra
Siebe de Vries Verzekeringen
Sipma Architecten
Smit Blesdijke 
Smit Staal
Snackhal Bonnie
SP van der Hoek
Taxibedrijf Moll
Terpstra Makelaardij o.g.
Terra Flora
Trienke Reitsma Bloemsierkunst
Van der Molen Mechanisatie
W. Haanstra Schilders
WTW Filters

0510 - 68 91 86
0513 - 62 49 48
0513 - 68 46 84
0513 - 63 61 48
0513 - 68 82 90
0513 - 63 89 99
0512 - 36 28 55
0561 - 61 82 38
0513 - 54 21 45
0513 - 84 49 99
0513 - 54 23 32
0561 - 61 17 42
0513 - 54 13 10
0513 - 54 13 33
0513 - 62 34 15
0513 - 63 26 60
0513 - 64 67 90
0513 - 62 38 84
0513 - 63 22 20
0513 - 63 29 03
0513 - 63 20 00
0513 - 62 74 61
0513 - 46 05 45
0513 - 54 12 14
0513 - 54 19 77
06 - 53 167 338
0513 - 62 77 53
0527 - 63 00 10
06 - 23 77 20 10
0561 - 61 44 16
0513 - 64 54 55
0519 - 29 23 25
0513 - 63 61 36
0513 - 62 59 78
0513 - 62 88 09
0513 - 62 86 77
0513 - 62 50 15
0561 - 45 12 52
0513 - 65 34 30
0513 - 63 11 77
0513 - 65 15 20
0513 - 46 13 55
0513 - 62 62 15
0513 - 54 15 35
0513 - 63 24 73
0513 - 63 64 02 
0513 - 54 21 31
0513 - 68 25 76




