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“De TC verwacht dat Westergo met 
Lootsma wederom een stap voorwaarts 
zal kunnen maken om weer een stabiele 
derde klas vereniging te worden”, zo valt te 
lezen op de site. Lootsma is bepaald geen 
onbekende voor de Bolswarder vereniging; 
de jaren ‘92 en ‘94  was hij zowel speler als 
hoofdtrainer bij de geel-zwarten. In het 
begin van deze eeuw kwam hij ook al eens 
terug op interimbasis na het tussentijdse 
vertrek van de toenmalige trainer.

Lootsma neemt het stokje over van 
Johannes Miedema. Miedema combi-
neerde dit seizoen het spelen op hoog 
niveau (Mid-Fryslân) met het trainerschap 
bij Westergo. Na dit seizoen stopt hij bij 
Mid-Fryslân. Het spelen op hoog niveau is 
intensief en vergt veel tijd qua trainingen 
en reizen naar wedstrijden. Met de komst 
van Lootsma als trainer/coach is de weg 
voor Miedema weer vrij om zelf terug te 
keren in de selectie van Westergo. 

Johannes Miedema was het ook die de con-
tacten legde met de 52-jarige Bakkeveen-
ster trainer. Anne Lootsma: “Voor mij is 
het thuiskomen. Westergo was mijn eerste 
club nadat ik bij Marfugels in Grou was 
opgegroeid. Ik heb altijd met enige regel-
maat contact gehouden met Johannes. We 
hebben een goed gesprek gehad en ook was 
ik gecharmeerd van het enthousiasme van 
het huidige bestuur dat er volgens mij nu 
ruim een jaar zit. Mede vanwege de afstand 
Bolsward-Bakkeveen, train ik de groep een 
keer per week en verzorg ik de coaching 
op zaterdag. Johannes verzorgt de andere 
training doordeweeks.”

BLIJ VERRAST
“Ik heb inmiddels een introductie gehad 
bij de spelersgroep en ik was blij verrast 
door al die jonge spelers”, vertelt Anne. “De 
meeste zijn pas een seizoen actief in de se-

nioren. Ik heb, door de vrij late aanstelling, 
slechts één wedstrijd gezien van de ploeg. 
Er is ruimte voor verbetering, maar die 
potentie zit er overduidelijk in. Johannes 
komt erbij en ook zijn er een paar herintre-
ders. De focus ligt duidelijk op de toekomst, 
dus de jeugd hoeft niet te vrezen. De 
routine zie ik als een welkome aanvulling. 
We werken niet met een formele doelstel-
ling, maar ik wil zowel op het veld als in 
de zaal in ieder geval gaan voor het linker 
rijtje en wellicht promotie. Westergo heeft 
tweede klas gespeeld. Nu spelen we in de 
zaal in de derde en op het veld in de vierde. 
Ondanks dat landelijk gezien de zaal meer 
uitstraling heeft en ook de clubs de zaal het 
belangrijkste vinden, zie ik de veldcompe-
titie bepaald niet als opwarmertje. Ik wil 
echt gaan voor een mooie klassering. Het is 
moeilijk inschatten hoe de concurrentie is. 
De vierde klas is het meest onvoorspelbare 
en grillige niveau in het korfbal. Je hebt er 
echte prutsteams bij maar ook verenigin-
gen waarvan je denkt dat ze zo in de twee-
de klas meekunnen. Mijn trainersloopbaan 
heeft me langs een tiental clubs gevoerd 
en ik heb alles al een keertje 
meegemaakt.”

REK
Het is duidelijk dat Anne 
Lootsma nog de nodige rek 
ziet qua prestatieniveau van de 
Bolswarder korfballers. “Eigen-
lijk zijn alle randvoorwaarden 
goed ingevuld. De spelersgroep 
is een mix van jeugdig talent 
aangevuld met routine, de 
accommodatie is zeker voor het 
niveau waarop we nu acteren, 
bovenmodaal, en we hebben 
een enthousiast bestuur die 
ook de weg omhoog wil inslaan. 
In mijn visie staat sportbele-
ving centraal. En geloof me, of 

je nu in Gorredijk bij LDODK of bij Wester-
go speelt, de beleving is vrijwel identiek. Ik 
heb getraind in Gorredijk toen ik voor mijn 
werk bij de Rabobank in Gorredijk werd 
gestationeerd, dus ik heb er een redelijke 
blik op. Het gaat erom hoe serieus wil je het 
oppakken?”

ZELFSTANDIG ADVISEUR
Anne Lootsma is in het dagelijks leven zelf-
standig bedrijfsadviseur. “Met het accent 
op het midden- en kleinbedrijf in het hele 
noorden. Ik begeleid overnames, begeleid 
ook gesprekken met financiele instellingen 
om investeringen mogelijk te maken. De 
ene keer praat je met een eigenaar van een 
jachthaven die geen opvolger heeft, de 
andere keer is het een thuiskapper die een 
nieuwe bus nodig heeft. Het is echt heel 
divers. Ik zit veel op de weg en werk verder 
vanuit huis. Het is de voornaamste reden 
waarom Johannes Miedema de tweede 
training voor zijn rekening neemt. Het is 
een druk bestaan, maar het korfbal zou ik 
niet kunnen missen. Ik heb echt zin in het 
nieuwe seizoen!”

Met ingang van het nieuwe seizoen, dat medio september start met de veldcompetitie, is Anne 
Lootsma de nieuwe trainer/coach van de selectie van korfbalvereniging Westergo. Het bestuur en 
de Technische Commissie van de Bolswarder korfbalclub is zeer verheugd met de komst van deze 

ervaren trainer voor de nog relatief jonge spelersgroep.

“VOOR MIJ IS HET THUISKOMEN”
ANNE LOOTSMA, DE NIEUWE TRAINER BOLSWARDER KORFBALVERENIGING WESTERGO

Pavlovreactie 
van werkgevers-
organisaties op 
vakbondseisen
In reactie op het voorstel van 
vakorganisatie FNV om het minimumloon 
te verhogen naar 14 euro per uur, 
verkondigt werkgeversorganisatie VNO-
MKB dat dit banen kost. Hetzelfde werd 
gezegd over de vakbondseis van 5% 
loonsverhoging. Volgens de logica van 
de werkgevers kost elke loonsverhoging, 
sociale voorziening, pensioen, 
vakantiedagen of ouderschapsverlof 
banen. Politieke partijen CDA, VVD en D66 
hebben dezelfde logica. Overigens geldt 
die logica niet als het om de vergoedingen 
van de managers gaat. Dat de economie 
er wel bij vaart als werknemers geld 
besteden, komt in de ‘economie’ van 
werkgeversorganisatie niet voor. 

Als het minimumloon stijgt heeft dat gelijk 
invloed op de bestedingen. Mensen die het 
minimumloon verdienen besteden hun loon 
in Nederland. Mensen die meer verdienen 
besteden een deel in het buitenland. Meer 
minimumloon betekent meer bestedingen. Veel 
werknemers verdienen te weinig. Werkende 
armen worden die genoemd. In de logica 
van VNO-MKB is dat goed. Als zij meer gaan 
verdienen kost dat immers banen, volgens de 
werkgeversorganisaties.

De harde werkelijkheid is overigens dat in 40 
jaar het aandeel, van wat er door bedrijven 
wordt verdiend, dat naar arbeid gaat met 
20% is gedaald. Van 92% in 1977 naar 73% 
in 2013. Het aandeel dat naar kapitaal gaat is 
navenant gestegen. Toch wordt steeds door de 
werkgeversorganisatie gedaan alsof een stijging 
van de lonen of pensioenen de ondergang van 
Nederland betekent. Het tegendeel is waar. 
Er gaat te weinig naar de lonen. Economen 
van links tot rechts stellen dat al een aantal 
jaren. Loonstijging en arbeidsvoorwaarden 
moeten bevochten worden. Zij komen niet 
vanzelf. Daarvoor zijn sterke vakbonden nodig. 
De werkgeversorganisaties en hen steunende 
politieke partijen echter laten geen gelegenheid 
voorbijgaan om vakbonden te belasteren. Zo 
ook bij de eisen om loonsverhoging, pensioen en 
ouderschapsverlof.

De onzekere contracten, het verslechteren van 
de sociale voorzieningen, het niet opbouwen van 
pensioen door ZZP’ers en het slechte pensioen 
van uitzendkrachten, betekenen dat bij een 
volgende crisis, heel veel mensen direct in de 
problemen komen. Een slechte zaak.

De Pavlovreactie van de werkgeversorganisaties 
laat zien dat niet het algemeen belang, waarop 
wordt gezinspeeld met de aankondiging dat een 
loonstijging banen kost, maar de eigen beurs bij 
hen vooropstaat. 

Vragen? Kom eens langs op het 
Antoniusplein in Sneek.

FNV spreekuurlocatie in Sneek 
Sint Antoniusplein 38

8601 HP Sneek 
Maandag: 19.00 - 20.00 uur 

Anne van Dijk
Vakbondsbestuurder FNV Metaal in Friesland.

De gaande en komende trainer van KV Westergo. Links de gaande trainer 
Johannes Miedema en rechts Anne Lootsma

TEKST EN FOTO’S GERARD VAN LEEUWEN


