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Voorwoord

Beste lezer, voor u ligt de nieuwe 
Presentatiegids van de voetbalvereniging 
D.W.P. Nadat we in het seizoen 2013-2014 
zijn begonnen om aan het begin van het seizoen 
een Presentatiegids uit te  brengen is dit dus de 
zevende editie. Dit nummer werd weer mogelijk 
gemaakt door onze plaatselijke adverteerders, de 
redactie en vormgeving. 

De redactie werd dit seizoen uitgebreid met Jessica 
en bestaat nu uit Jan Knijpstra, Jessica Lageveen, 
Jan Venema en Jan Boender. De vormgeving is 
weer in handen geweest van Wimmy Hoekstra.  Wij 
als redactie zien nog steeds graag nieuw fris bloed 
tegemoet om de werkzaamheden te verlichten en 
zien daarom uw aanmelding graag tegemoet.

Zoals gebruikelijk staan de teamfoto’s weer 
centraal in de Presentatiegids aangevuld met enkele 
mooie verhalen van onze vrijwilligers die zich 
altijd volledig en met volle trots voor “De Wite 
Peal” inzetten. Ook op de prestaties van de teams 
mogen we trots zijn en dan niet alleen de teams die 
kampioen geworden zijn. Een team met plezier laten 
voetballen is ook een prestatie. Trots moeten we ook 
zijn op een club waar iedereen welkom is.

Deze trots zien we ook langs het veld, bij vaders, 
moeders en supporters, in de kantine, in de 
kleedkamer en bij een speler die met zijn voetbaltas 
door Sintjohannesga fietst. Trots om erbij te horen en 
onderdeel te zijn van deze fantastische club.

Samen gaan we er voor zorgen dat we trots zijn en 
kunnen blijven op onze club door er samen weer iets 
moois van te maken. 
Een fijn seizoen en veel leesplezier toegewenst.
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Het nieuwe voetbalseizoen 2019-2020 is alweer enige 
weken los met nieuwe uitdagingen. De komende periode 
zal volledig in het teken komen te staan van de uitbreiding 
van de kleedboxen op ons sportpark. We hopen bij het ter 
perse gaan van deze editie van de presentatiegids dat de 
bouwwerkzaamheden zijn aangevangen. Het wordt weer een 
periode van aanpakken! Maar gelukkig hebben we weer een 
keurkorps aan vrijwilligers weten te vinden, die dit project met 
z’n allen willen dragen. Toch iedere keer weer een prachtig 
gegeven, dat zo veel vrijwilligers letterlijk en figuurlijk hun 
steentje willen bijdragen aan de realisatie van dit project, onder 
leiding van onze accommodatie- manager, Hilbrand Woudstra.
Het financiële gedeelte is gemanaged door Thijs Vaartjes 
en Henry van Drogen (respectievelijk penningmeester en 
secretaris). Ook hier was het een uitzoekerij waar we wat 
vandaan konden halen als sponsoring of subsidie. Gelukkig 
waren RABO Bank, Stichting Westermeer, Iepen Mienskip 
Fûns en een ‘verdraaid’ goede sponsor bereid ons bij dit project 
financieel te helpen. Hierover zullen we in het artikel over de 
bouw nog iets verder toelichting geven.

Naast de bouw van de nieuwe boxen is er, in de 
zomermaanden, weer wat renovatie gepleegd aan de doelen 
op het hoofdveld en gaan we de strook tussen A- en B-veld 
gebruiken als pupillenveld. De netten in de ballenvangers 
achter het B-veld zijn vernieuwd en ook werd het kassahokje 
voorzien van een nieuwe vloerconstructie en werden de doelen 
van het hoofdveld weer in orde gemaakt.

Sportief gezien kunnen we terugkijkend concluderen dat 2018-
2019 een goed jaar was voor DWP, met kampioenschappen 
voor Vrouwen 1 en 2, JO-19, JO-11 en MO-15. Dames 1 
bereikte de halve finale van het bekertoernooi, DWP 2 eindigde 

bovenin en greep net naast de periode, DWP 3 haalde net niet 
het kampioenschap en DWP 1 wist zich te handhaven, na een 
dramatische eerste seizoenshelft.

Ik wil ook op deze plaats nog even kort stilstaan bij het lief 
en leed binnen onze vereniging in het afgelopen jaar, er was 
sprake van nieuw leven bij enkele leden: GEFELICITEERD 
nieuwe ouders. Maar er was ook droevig nieuws voor een 
aantal en hierbij past; STERKTE gewenst aan de families. Zo 
zien we dat leven en dood dicht bij elkaar liggen en ook aan 
onze vereniging niet voorbijgaat. 

Er werd jammer genoeg ook afscheid genomen van leiders en 
spelers, na lange carrières bij DWP 1 besloten René en Sjoerd 
het wat ‘rustiger aan’ te gaan doen. Verder besloten Sietze 
Drenth, Hotze Adema en Greta Huttinga hun leiderschap aan de 
wilgen te hangen. Allen dank voor jullie inzet en tijd, dit is een 
time-out en hopelijk geen definitief einde van jullie steun en 
inzet bij DWP!
De vereniging zal altijd vrijwilligers nodig hebben en ik nodig 
iedereen hierbij uit om zijn of haar steentje bij te dragen aan 
deze mooie club. Meld u aan bij één van de bestuursleden 
als u denkt wat voor DWP te kunnen betekenen, vele handen 
maken licht werk! Wij rekenen op nieuw bloed op diverse 
plaatsen. Een president sprak ooit de woorden, die hier ook van 
toepassing zijn: “kijk niet naar wat de club voor u kan doen, 
maar zie ook naar wat u voor de club kunt doen”.
Ik dank iedereen bij deze voor hun enthousiasme, inzet, 
sponsoring en support in het afgelopen seizoen en hoop op 
eenzelfde steun voor het komende voetbaljaar.
Tot slot wens ik alle leden, vrijwilligers en sponsoren een mooi 
seizoen toe.

Jan Boender, voorzitter v.v. DWP

Van de bestuurstafel
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Naast de bestaande kleedboxen zal een nieuw gebouw 
neergezet worden, waarin we twee extra kleedboxen 
realiseren, een technische ruimte (ketel e.d.), een extra 
scheidsrechterkleedruimte en een garagebox voor onze 
machines. Deze uitbreiding stond al langere tijd op ons 
verlanglijstje en nu gaat het er eindelijk van komen. Zoals 
we in de laatste presentatiegids al hadden vermeld, blijft 
onze gedachte: “Alles wat voetbal is en met voetbal te 
maken heeft hoort achter de hekken van sportpark De 
Grie, dus niet meer omkleden en douchen in de gymzaal, 
nee gewoon in de eigen kleedruimtes en douches 
van de club”! Voor het project vorm kreeg is er door 
Bouwbedrijf Roos, (Tjerk van Slageren) uit Emmeloord, 
een uitgebreide opzet gemaakt met kostencalculatie, qua 
materiaal en werkuren. Zodoende zijn we gekomen tot 
een bedrag wat de bouw moet gaan kosten en weten we 
waar we kunnen besparen door zelfwerkzaamheid, want 
ook hier wordt dat het grote toverwoord.

Het project staat onder leiding van Hilbrand Woudstra en 
komt mede tot stand met behulp van Aannemingsbedrijf 
van Zwol en van der Heide Bouw, die de bouwkundige 
begeleiding op zich heeft genomen. De enorme groep 
enthousiaste vrijwilligers maken het mogelijk vanuit 
de bouwput, door Anne Henk Ploegstra voorbereid, 
een mooi gebouw neer te zetten, waarna het door 
Installatiebedrijf H v.d. Wal voorzien zal worden van 
installatie en sanitair etc.

Maar we willen vooral de groep vrijwilligers (metselaars, 
voegers, timmerlieden en sjouwers) zeker niet 
onbesproken laten, deze mensen zetten in hun vrije tijd 
wel even voor alle leden dit project neer. Hiervoor zijn 
wij, net als bij de werkzaamheden rond de aanleg van het 
hoofdveld, zeer dankbaar!

Om dit project te kunnen realiseren hebben we vanuit het 
bestuur er alles aan gedaan om de lening bij de bank zo 
laag mogelijk te houden. Hiertoe heeft Henry van Drogen 
zich de blaren op de vingers geschreven naar de overheid, 
Stichting Westermeer, de RABO Bank en Het Iepen 
Mienskip Fûns om overal wat subsidies bijeen te harken. 
Dit is ook zeker gelukt, want met een totaal van ongeveer 
40% van de totale beraamde bouwkosten, kunnen we 
spreken van een prachtige subsidiepot! Dit gekoppeld 
aan de zelfwerkzaamheid, die de club ook een flinke duit 
bespaart, blijft er een zeer acceptabele som over, die we 
moeten lenen bij de bank. Hierdoor zal de club op lange 
termijn niet worden opgezadeld met een gigantische 
schuld en kunnen we vooruitkijkend naar de toekomst 
met een gerust hart en gevulde beurs onze leden blijven 
bieden, wat we voor ogen hebben en de leden verdienen. 

We doen het met elkaar en 
voor elkaar.

DWP groeit uit haar jasje
Dat DWP een gezonde, gezellige en super enthousiaste club is wisten we al lang en dat we ook verder moeten was 
ook al bekend. En dus staan we aan de vooravond van een historische uitbreiding van onze accommodatie. 
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Hoe ziet Hilbrand dit project, als redelijk 
verse accommodatiemanager van DWP?

“Het wordt best een groot project, maar vanuit mijn 
werk ben ik niet zo snel af te schrikken, ik ga er met veel 
vertrouwen in en ben blij dat het enthousiasme binnen de 
club en onder de vrijwilligers zo groot is, dus kom maar 
op!”

Wat zijn precies de zaken waar hij het meest 
op let en wat gaat de bouw nu allemaal 
inhouden? Zijn er ook nog andere zaken die 
aangepakt gaan worden?

“Allereerst zullen we natuurlijk proberen gezamenlijk 
het nieuwe gebouw te realiseren en daar een mooi en 
representatieve kleedaccommodatie neer te zetten. Maar 
daar zijn we er nog niet mee, ook gaan we de raampartij 
aan de straatzijde van de oude kleedboxen vervangen. 
Deze zijn op en vertonen achterstallig onderhoud en 
zijn toe aan vervanging. Bij de bouw van de nieuwe 

kleedboxen gaan we ook de twee gebouwen verbinden 
door een overkapping en om het geheel af te maken 
voorzien we de oude boxen van een goed geïsoleerd 
nieuw dak.

Verder zullen we bekijken of de fondsen toereikend 
zijn voor het aanbrengen van zonnepanelen, zo niet 
dan gaan we daar ook een proces voor in gang zetten 
(subsidieaanvraag etc.), om dit ook nog te kunnen 
realiseren. Dit gaat wat kosten, maar zal ons ook een 
flinke besparing per jaar opleveren en zodoende dragen 
we ook ons steentje bij aan een groenere samenleving”.
De verwachting is dat het hele project afgerond zal zijn 
voor aanvang van het seizoen 2020-2021, iets later dus 
als aanvankelijk de planning was, echter het bestuur heeft 
zoveel mogelijk getracht alle onzekerheden en risico’s 
terug te brengen naar een acceptabel niveau, alvorens het 
startschot te geven voor een omvangrijk project als dit. 
We zullen dit seizoen nog moeten accepteren dat er teams 
in de kleedruimte van de gymzaal zich moeten omkleden, 
maar er is zicht op iets nieuws!

Hieronder kunt u de plattegrond vinden.
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Streek 36           

Tel:0513-551283   
Sintjohannega 

Mob:06-21 88 14 18 www.lmb-akkerman.nl  

Onderhoud

Reparatie

Verkoop

Gebruikte 
fietsen en 
scooters

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag: 10:00-12:00, 13:00-18:00 
Zaterdag van 13:00 tot 15:00 Zondags gesloten

Polle 7 8463TJ Rotsterhaule T. 0513-551117 

www.roffeltweewielers.nl

Vuurwerk

Bestellen? bel 06-25258282
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Instagram @wim_my
wim_my@hotmail.com

Wimmy Hoekstra
Vormgever & 
Beeldend Kunstenaar

85
Jaar

Boerderij en Vee Bouw Huis en Erf Kleding en schoeisel Tuin- en parkmachinesKlussen

Grote inruilaktie: uw oude maaier is meer waard dan u denkt !

* Ruime keus in diverse machines in elke prijsklasse
 * Benzine, Accu & Elekrtisch aangedreven duw- en zitmaaiers
  * Al vele jaren ervaring met maairobots
    * o.a. Dealer van Stihl, Stiga & Ariens
     * Deskundig advies, haal- en brengservice
       * Eigen reparatie afdeling
                   “Koop bij de man die ook repareren kan”

Kerstma-Heida,  Streek 198, Rotsterhaule, 0513-551216

Tuin- en Parkmachines

90
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Boven v.l.n.r.: Thedo Mienstra (leider), Elvira Dikkerboom, Marit van der Wal, Jennifer de Jong, Gwenda 
Bijker, Sanne Huitema, Femke Hooijer, Indra Zuidema, Hans van der Wal (leider) Onder v.l.n.r.: Lisa 
Mienstra, Marrit Elzinga, Ilse van der Werf, Trudy Velthuis, Femke Baas, Sijtje Nynke Schotsman 
Ontbreken: Marieke Sloothaak, Yvonne Mienstra (trainer), Wieke Heeringa (trainer), en Sjirk Elzinga 
(grensrechter en keeperstrainer)

Boven v.l.n.r.: Henk Visser (leider), Sterre Bos, Inge van der Wal, Maaike Groenewegen, Coba Otten, 
Jurre Knoops (trainer), Femke Talsma, Rixt Lusink, Mirije van Zwol, Peter Dikkerboom (leider/trainer)
Onder v.l.n.r.: Brecht Dikkerboom, Laura van Zwol, Jildou Pasveer, Marit Visser, Fardau Drenth, Bregt 
Postma, Julia van Zwol Ontbreken: Mark Groenewegen (trainer)

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

MO 15-1

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

MO 17-1
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Boven v.l.n.r.: Silke van Slageren, Gea Oenema, Jan Venema (leider/trainer), Lisa Oenema, Fenna Stoelwinder 
Midden v.l.n.r.: Jan Knijpstra (verzorger/keeperstrainer), Mindert Mulder (assistent scheidsrechter), Iris 
Huttinga, Salina Knijpstra, Wyanne Wind, Iris Melein, Sanne van de Berg (leider) Onder v.l.n.r.: Melissa van 
der Vlis, Selma Mulder, Tessa Jager, Bianca de Boer, Ilse Bijker, Elvia van Slageren, Doutzen van Slageren 
Ontbreken: Hilde Hoekstra, Alissa Hof, Bianca Huisman, Gerda Tuinier
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D.W.P. VR 1
Foto: Bert van der Kolk © http://www.ajvdk.nl/
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Boven v.l.n.r.: Sjouke Modderman, Kris Roffel, Jelte de Vries, Nina Hartjes, Auke Zandstra (leider / 
trainer) Onder v.l.n.r.: Daan van der Wal, Samuel Uilenburg, Eize Zandstra,  Rick ten Boom 
Ontbreken: Jouke Wietsma

Boven v.l.n.r.: Jeffrey Osinga (leider/trainer), Jarno Sloothaak, Fela Spoelstra, Isa van Stralen, Elmer 
Venema (leider/trainer)) Onder v.l.n.r.: Levi Venema, Brent Smeding, Karst Zandstra, Morris Osinga, 
Kyra Kok

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

DWP Mini’s

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

JO 8-1
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Boven v.l.n.r.: Homme Dijkstra (leider/trainer), Friso Akkerman, David van Halderen, Luca Dijkstra, 
Youri Sloothaak, Denny ten Hoeve, Remco ten Hoeve (leider/trainer) Onder v.l.n.r.: Rinze van het Meer, 
Teije van der Vlugt, Sido Brouwer

Boven v.l.n.r.: Haylee Lankman, Sem Koopmans, Anna van der Wal, Fayan Hylkema, Bonne Hylkema 
(leider) Onder v.l.n.r.: Sido de Boer, Lobke Agricola, Brecht Drenth, Kian Spoelstra, Jelmer Veldstra 
Ontbreken: Jurre Knoops (trainer) en Rinse Velthuis (trainer)

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

JO 9-1

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

JO 10-1
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Boven v.l.n.r.: Wieke Heeringa (leidster) en Sjirk Elzinga (leider) Midden v.l.n.r.: Minne Wietsma, Luuk 
Roffel, Arno van Stralen, Kim de Jong, Jurjen Elzinga, Sije van den Berg, Jesse Akkerman, Ailyn Mulder, 
Jaimy Woldijk Onder v.l.n.r.: Jarno de Vreeze en Meinte Minne Modderman Ontbreken: Wilco Jager en 
Rene Hulzebos (trainers)

Boven v.l.n.r.: Sake Mulder (leider/trainer), Matthew Mulder, Marc Brouwer, Jente Booy, Jorn Sloothaak, 
Djurre de Boer, Volken Sloothaak (leider/trainer) Onder v.l.n.r.: Minne Modderman, Hidde Visser, 
Thijmen Spoelstra, Jesse Roffel, Jorrit Venema.

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

JO 12-1

JO 11-1
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Boven v.l.n.r.: Sabine Modderman,  Sophie van Stralen, Noëlle Lankman, Aitze Hiemstra (leider/
trainer), Jente  Agricola, Julian Punter, Rick de Heij, Feike Modderman Onder v.l.n.r.: Jeroen Wiersma 
(aanvoerder), Eelco Kruis, Anne Jitse Schutten, Jitse Hiemstra, Klaas de Boer

Boven v.l.n.r.: Henk de Jong (leider/trainer), Marten Kruis, Martijn Vermaning, Sido Mulder, Maurice 
Hylkema, Jarno Kroes, Gerrit Zuidema, Mart de Boer, Wim van der Molen (leider) Onder v.l.n.r.: Henri 
de Vreeze, Rick de Jong, Thomas Hooijer, Sjoerd van der Molen, Sjoerd Roffel., Geert Veldstra, Dennis 
van der Ende

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

JO 13-1

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

JO 15-1



18 Presentatiegids vv D.W.P | Seizoen 2019 - 2020

Boven v.l.n.r.: Tjerk van Slageren (leider), Willem Heeringa, Niels Schippers, Remco de Jong, Andries 
Otten, Hette Knoops, Henk Kruis, Pelle Wijnia, Melvin Dikkerboom, Gert Schutten (leider) Onder v.l.n.r.: 
Jeffrey Pasveer, Lute van Slageren, Hidde Portena, Gerco Schutten, Lars Akkerman, Nick van der Meer, 
Jorrit Visser Ontbreken: Rinse Velthuis (trainer)

Boven v.l.n.r.: Jurre Knoops, Bryan Schippers, Jolle Jager (trainer), Jorrit Kerkstra, Anne-Jan Wind
Midden v.l.n.r.: Esther Zachariasse (sponsor), Tim van de Berg,  Jelger Mienstra, Rinse Velthuis, Hielkje 
Libbenga (sponsor) Onder v.l.n.r.: Rinke Overwijk, Mike van der Meer, Jorn de Boer, Minze Schotsman, 
Ambasajir Fiseha Abraha Ontbreken: Benny Bos, Tino de Jong, Herman Olde Agterhuis

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

JO 19-1

JO 17-1
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Boven v.l.n.r.: Johannes Dijkstra, Piet Koopmans, René van der Woude, Jan Ype Holtrop, Arjen Krist, 
Mark Hulzebos (leider) Onder v.l.n.r.: René Krikke, Johan Kok. Bennie van der Wal, Jan Dik Piersma, 
Jolle Jager Ontbreken: Mangal Haringsma (leider), Oane Wierda, Gerard Kerkstra, Marco Krist

Boven v.l.n.r.: Tiemen Schreur (verzorger catering), Peter Dikkerboom, Jan Drenth, Bonne Hylkema, 
Johan Darwinkel, Berno de Boer, Johannes Hogenberg (coach) Onder v.l.n.r.: Jan Venema, René de Jong, 
Wim van der Molen, Henk Visser, Anne Bijker Ontbreken: Klaas Huisman

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

DWP 35+ 1

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

DWP 35+ 2
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DWP 1

Boven v.l.n.r.: Rintje Jelle Schreur, Jordy van Drogen, Joep de Kleijne, Joran Veenstra, Kevin Oord, Sven Laurens, 
Age Ellert van der Velde Midden v.l.n.r.: Remco ten Hoeve (leider), Ewan Yska, Sven Mulder, Jeen Willems, Carlito 
Vervenne, Leon Veenstra, Erwin Akkerman, Lieuwe Huttinga (assistent scheidsrechter). Onder v.l.n.r.: Anton Holtrop, 
Richard Akkerman, Sietse van der Kamp, Anne Haven (hoofdtrainer), Atze Luinenburg, Xander Hooijer, Erwin Roffel. 
Ontbreken: Wilco Jager, Brando Linders, Rudolf Top, Thijs Vaartjes, Gerben Veenstra
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DWP 1

D.W.P. 1
Foto: Jan Knijpstra fotografie©
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Wedstrijdprogramma D.W.P 1    Seizoen 2019 - 2020

21-sep
28-sep
5-okt
12-okt
19-okt
26-okt
2-nov-
9-nov
16-nov
23-nov
30-nov
7-dec
14-dec
18-jan
25-jan
1-feb

8-feb
15-feb
22-feb
1-mrt
7-mrt
14-mrt
21-mrt
28-mrt
4-apr
11-apr
18-apr
25-apr
2-mei
9-mei
16-mei
23-mei
29-mei

14:30
14:30
14:30
14:30
15:00
14:30
14:30
14:30

14:30
15:00
14:30
15:00

14:30
14:30

14:30
14:30

14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

14:30
14:30

15:00
14:30
15:00

DWP 1 - Oudehaske 1
SVM 1 - DWP 1
DWP 1 - Heeg 1
DWP 1 - Scharnegoutum 1
Workum 1 - DWP 1
DWP 1 - Oeverzwaluwen 
Willemsoord 1 - DWP 1
CVVO 1 - DWP 1
Beker / inhaal
DWP 1 – Tonego 1
Makkum 1- DWP 1
DWP 1 - SWZ Boso Sneek
Heerenveense B - DWP 1
Beker / inhaal
DWP 1 - SDS 1
Oudehaske 1 – DWP 1

Oeverzwaluwen - DWP 1
DWP 1 -Workum 1
Beker / inhaal
Beker / inhaal
Heeg 1 - DWP 1
DWP 1 - CVVO 1
DWP 1 - Willemsoord 1
SDS 1 - DWP 1
DWP 1 – Heerenveense B
Beker / inhaal
Scharnegoutum 1 - DWP 1
DWP 1- SVM 1
Beker / inhaal
SWZ Boso Sneek - DWP 1
DWP 1 - Makkum 1
Tonego 1 - DWP 1

CVVO

DWP

Heeg

Heerenveense Boys

Makkum

Oeverzwaluwen

Oudehaske

Scharnegoutum

SDS

SVM Marknesse

SWZ

TONEGO

Willemsoord

Workum
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Invulblok

Seizoen
2019 – 2020
3e klasse A



CVVO  
Opgericht op 13-06-1947

Sportpark 'De Rien'
Straatweg 52 Lemmer

Hoofdtrainer: Tjalling Bergstra

DWP  
Opgericht op 19-06-1947

Sportpark De Grie
De Grie 30 Sintjohannesga

Hoofdtrainer: Anne Haven

Heeg  
Opgericht op 19-06-1931

Sportpark Heech 
De Skatting 1A Heeg

Hoofdtrainer: Arjen Hoekstra

Heerenveense Boys  
Opgericht op 31-03-1954

De Akkers Rottumerweg 1 Heerenveen

Hoofdtrainer: Klaas de Jong

Oeverzwaluwen  
Opgericht op 10-07-1929

De Sandobbe
Ds.Tinholtstraat 5 Koudum

Hoofdtrainer: Ton Haarman

Oudehaske  
Opgericht op 16-12-1963

Sportpark Pieter Bultsma
Jousterweg 140A Oudehaske

Hoofdtrainer: Koos van der Galiën

Scharnegoutum  
Opgericht op 06-04-1970

De Kromme Tille
Fleardyk 70 Scharnegoutum

Hoofdtrainer: Remco Bervoets

SDS  
Opgericht op 10-08-1947

Sportpark Skoalleseize
Heechhiem 7 Easterein

Hoofdtrainer: Douwe Posthumus

SWZ  
Opgericht op 26-11-1910

Sportpark a.d. Molenkrite
Molenkrite 132 Sneek

Hoofdtrainer: Niels Boot

Makkum  
Opgericht op 18-06-1946

De Braak Suderseewei 1 Makkum

Hoofdtrainer: Ton Hartman

SVM Marknesse  
Opgericht op 19-09-1945

Sportpark De Punt
Emmeloordseweg 10 Marknesse

Hoofdtrainer: Martin de Jong

TONEGO  
Opgericht op 01-04-1954

Sportpark Tonego
Ruiterstraat 3 Luttelgeest

Hoofdtrainer: Henk Sleurink

Workum 
Opgericht op : 10-04-1940

De Rolpeal 
Weverswei 4 Workum

Hoofdtrainer: Jente Bootsma

Willemsoord 
Opgericht op : 14-11-1929

De Boschkamp 
Paasloregel 3A Willemsoord

Hoofdtrainers: Henrie Rijke en 
Jeroen Dekker

Club informatie
2019 - 2020

3e klasse

A
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De eerste vertrouwde gezichten bij de ingang
Vanaf 17 november 1989 wordt het programmaboekje 
verkocht bij thuiswedstrijden van het eerste.  Door 
onze duizendpoot Jan Knijpstra werd het eerste 
programmaboekje gemaakt voor de wedstrijd DWP 1 
tegen VVI  (eindstand 1-0 doelpunt Harry van der Velde) 
nadat hij eerst op 23 mei 1987 al eenmalig een boekje 
maakte voor de bekerfinale van DWP tegen Sparta ’59 
(1-5 verlies). Na vele jaren is Jan hiermee gestopt en 
zijn er andere redacteuren gekomen. De laatste jaren 
worden de boekjes gedrukt door Drukpunt, waar onze 
oud-voorzitter Anne Knol de scepter zwaait en dit gaat in 

goede harmonie. We mogen 
ook stellen dat ze er perfect 
uitzien (we komen wel 
andere ‘kwaliteiten’ tegen). 
Vroeger waren het meestal 
jeugdleden die de boekjes 
aan de man brachten.

Mooi om wat voor je club te kunnen doen
Hoe kom je er zo toe dit voor de club te gaan doen? 
Beide geïnterviewde dames, Albertje en Klaasje, gaven 
eigenlijk direct hetzelfde antwoord: “Het is toch leuk 
om dat voor je club te kunnen doen en een extra centje 
voor de club binnen te brengen. Daarnaast heb je een 
leuk contact met het publiek, zowel van DWP als van 
de tegenstander. Als het regent zitten we lekker droog 
en als het goed weer is kunnen we buiten het kassahokje 
staan en op die manier ook meer mensen ‘overhalen’ 
om een boekje te kopen, want voor het geld hoeft men 
het niet te laten. “Voor 2 euro heb je een leuk boekje 
en kans op een prijs in de loterij, dat is toch niet duur?” 
Nee, dat is zeker niet duur, wanneer we het vergelijken 
met andere verenigingen waar we op bezoek gaan 
(aanvulling redactie: het programmaboekje van 23 mei 
1987 kostte toen fl. 2,00). Maar toch zien we regelmatig 
supporters, zowel van onze eigen vereniging alsmede van 
de bezoekende verenigingen, rustig voorbijlopen. Zolang 
er geen entreegeld gevraagd wordt kun je zoiets niet 
verplicht stellen. 

kassahokjekoffiedamesteam
In deze editie van de presentatiegids willen we een aantal commerciële posten binnen de vereniging even voor 
het voetlicht halen. Dit keer zijn het de dames, die de programmaboekjes verkopen bij de ingang en in de rust 
de koffie verzorgen. Zoals iedereen weet vindt dit alleen plaats bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal. 
Om een inzicht te krijgen wat er allemaal komt kijken bij dit stukje vrijwilligerswerk en hoe de dames het 
zelf beleven hebben we een gesprekje gevoerd met een klein deel van deze groep, die wordt samengesteld door 
Sanne van de Berg.

Eerste programma boekje van 23 mei 1987
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Met zachte dwang of clubliefde
De dames zijn persoonlijk benadert door, in dit geval 
Hotze Adema met de vraag of ze behulpzaam wilden 
zijn bij de verkoop van de boekjes en het schenken 
van de koffie in de pauze en in korte tijd waren de 
koppeltjes gevormd en wordt er enthousiast verkocht. 
Met Sinterklaas staan er pepernoten en met Pasen staan 
er eieren voor de bezoekers van de wedstrijd en dat wordt 
toch door iedereen zeer gewaardeerd, aldus de dames.
Worden jullie ook wel goed verzorgd dan? “Ja, we 
worden op ons wenken bediend, daar hebben we niet over 
te klagen”. Sinds vorig seizoen is ook het onderkomen 
van de dames sterk verbeterd, van een plastic tuinhuisje, 
dat zeer krap was, is er nu een vast kassahokje neergezet. 
Een mooi houten kassahok met mooie vloer en 
verwarming is een flinke vooruitgang (met dank aan Sake 
en Hilbrand).

Gezellige club met veel 
enthousiaste vrijwilligers.

Geen wekelijkse verplichting
Het team van verkoopsters is redelijk groot, natuurlijk 
kan er altijd extra hulp bij (vooral in de rust), maar ieder 
lid van dit team hoeft maar 2 keer per jaar op zaterdag 
van 13.00 uur tot en met eerste fase van de wedstrijd (ca. 
14.45 uur) boekjes te verkopen en in de rust te helpen 
bij de verzorging en verkoop van de koffie en thee. Dit 
is mooi te doen voor iedereen. Onderling wordt voor 
vervanging gezorgd als er een afmelding is, dus dat wordt 
prima opgevangen door de dames zelf (“de bellijst ligt 
bij wijze van spreken naast de telefoon”). Prima geregeld 
dus.

Zuinig en trots op onze vrijwilligers
Zoals we uit de commentaren van de dames hebben 
kunnen opmaken krijgt iedereen na binnenkomst op ons 
sportpark direct een goede indruk van DWP; gezellige 
club met veel enthousiaste vrijwilligers. Daarom 
organiseert de club jaarlijks een vrijwilligersavond voor 
iedereen, die zich inzet voor de club, of je nu 5 dagen 
in de week voor de club bezig bent of een paar dagen 
of zelfs een paar dagen per jaar, het maakt niet uit. Een 
vrijwilliger is iemand die bijdraagt aan het reilen en 
zeilen van de club en daar wordt geen onderscheid in 
gemaakt!

Scheidsrechters zijn niet altijd boze mensen
Op de vraag of de dames nog een leuk verhaal hadden, 
werd direct ingehaakt: “voor aanvang van de wedstrijd 
werden de dames bij het kassahokje verrast door een 
scheidsrechter die vroeg of hij een 2 euromunt kon 
wisselen in 2 x 1euro, deze wilde hij namelijk met een 
zakje snoep geven aan de pupillen van de week. Dat 
is toch prachtig, dat zijn nou leuke dingen om mee te 
maken, een scheidsrechter wordt toch altijd met andere 
ogen bekeken, maar dit was prachtig”.
Dank aan het ‘kassahokjekoffiedamesteam’ ( is geen 
scrabblenaam) bestaande uit:
Albertje Roffel, Karin Linders, Anja Boender, Fotina 
Huisman, Klaasje Vaartjes, Jeanette Oord, Marjan 
Holtrop, Wiebrigt van Drogen, Karin Bijker, Jessica 
Lageveen, Renske Zwart en Afina Lageveen. Jannie van 
de Berg is vliegende keep en is de eerste reserve.

Foto: Jan Knijpstra fotografie©
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Uitvaartvereniging 

“Sintjohannesga en omstreken” 
 
 
 

Aangesloten bij de 
“Federatie van Uitvaartverenigingen in 

Friesland” 
 
 

Uw vereniging voor een betaalbare en naar 
uw wens verzorgde uitvaart 

 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen  

met de voorzitter: Dhr L.P. Bos  
te Rotsterhaule tel.nr. 0513-551074  

 
of  bekijk onze website:  

www.uitvaartsintjohannesga.nl 
 

Voor eieren  
en  

Kipproducten 
 
 

 
Th. Visser & Zn 

 
J. Veldstraweg 19 

Ouwsterhaule 
Tel. 0513-551369  

of 
Kadijk 12 

Rotsterhaule  
Tel. 0513-551732 

 
www.eierhandelvisser.nl 

GARAGE

Tel.: 0513 - 55 15 60   WWW.GARAGEBIJKER.NL
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Tijdlijn 1963
Pake Ype was de eerste generatie Bijker, de zonen Wiebe 
en Oene speelden hier al. Op 24 september 1963 werd 
Ype ingeschreven als niet spelend lid. Gekozen als 
commissaris in het bestuur net als Jeep van der Meer. 
De rest van het bestuur waren voorzitter Jelle Tuinstra, 
secretaris Uilke Gongrijp en penningmeester Willem 
Versnel. Het gezin Bijker groeide op aan de Nieuweweg 
56 en later in mei 1958 verhuisde men naar de Streek, 
in het huis tegenover de Spar waar Wiebe nu nog 
woont. Ype, chauffeur bij Jager en later Modderman, 
werd waarschijnlijk door Uilke, tijdens het bridgen wat 
men toen regelmatig deed, in het bestuur gevraagd als 
opvolger voor Wolter Bos. Een echte verenigingsman 
ook voor de ijsclub hoewel de familie Bijker geen echte 
voetbalachtergrond heeft vertelde Oene. Bij de verhuizing 
van voorzitter Jelle (wachtmeester van de rijkspolitie) 
in augustus 1964 werd Ype voorzitter. Kees Brandsma 
werd toegevoegd als commissaris. Helaas voor korte 
duur want in het seizoen 1966-1967 
werd Ype  getroffen door een ernstige 
ziekte en overleed één dag voor zijn 
vijftigste verjaardag op 8 november 
1967. Een grote aderlating voor de 
vereniging stond er in de advertentie, 
Harm Sloothaak werd waarnemend 
voorzitter.  

Tijdlijn 1972
Wanneer Oene precies is begonnen te voetballen weet hij 
niet meer, zal zijn in de welpen (10 jaar) dit gestimuleerd 
door de zeer enthousiaste jeugdcoördinator Wolter 
van der Weg. Zijn hoogste niveau was DWP 2. Goede 
herinneringen heeft hij aan een beslissingswedstrijd uit 
tegen CVVO die hen van het kampioenschap afhield en, 
zijn enigste, vier wedstrijden schorsing opleverde. Op 
de terugweg werd in Eastersee veel bier aangeboden. 
In 1972 kwam Oene in het bestuur van DWP een 
logisch gevolg want hij had ook zitting in de sportraad, 
een adviesorgaan voor het college van de gemeente 
Haskerland, met als onderdeel voetbal buitendorpen. 
Na Piet van der Veen werd Oene in 1974 voorzitter. Een 
mooie anekdote dat DWP-trainer en oud-Heerenveen 
speler Henk Prinsen regelde dat Johannes Visser, in 
augustus 1975 in de uitwedstrijd tegen Haarlem, moest 
invallen voor Hiddo Reijs zodat DWP hiervoor fl. 1.000 
opleidingskosten kon ontvangen. Overigens speelde 
Johannes toen een prima partij. Oene was voorzitter in 
de periode dat ons sportcomplex werd geopend. Na vijf 
jaar intensief contact met gemeente en 130 brieven en 
rapporten verder spelen we hier vanaf september 1975, 
een jaar later wordt het complex officieel geopend. Vele 
financiële hobbels voor een eigen bijdrage van DWP 
en strubbelingen met banken werden overleefd. Na 9 
jaar bestuur stopte Oene om in 1980-1981 nog een jaar 

Vier generaties Bijker bij DWP Foto: Jan Knijpstra fotografie©

Op een maandagavond komen drie generaties Bijker bij elkaar in de kantine van DWP. Vader Oene (75) en zijn 
zonen Ype (50), Anne (48) en Johan (45). Ilse (17) en Gwenda (15) onderbreken de training en sluiten ook aan. 
Allemaal spelen of speelden ze bij DWP. Ook wijlen pake Ype was actief bij de vereniging. Een DWP-familie 
met een groenwit hart.
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voorzitter te zijn. Als voetballer gestopt op 40-jarige 
leeftijd na een zware beenbreuk. Nu nog steeds donateur 
en fanatiek supporter (of niet Ilse?).

Tijdlijn 1979 
De derde generatie zijn Ype, Anne en Johan. Allen 
begonnen in de F-pupillen ze waren vroeger de hele 
dag op het voetbalveld en ’s avonds, in de Prinses 
Marijkeweg, gelijktijdig met zijn drieën in de tobbe. 
De voetbalcarrière van Ype liep tot de A-junioren 
daarna werd hij van diverse teams jeugdleider, zat in 
het jeugdbestuur en actiecomité en stond ongeveer 20 
jaar achter de bar. Anne doorliep alle elftalen van DWP, 
meestal als jongere in hogere teams en speelde jaren 
in het eerste elftal. De toernooioverwinning met de 
A-junioren in Wolvega met als sponsor “De Vrolijkheid” 
zit nog goed in zijn herinnering. Anne was trainer van 
het 3e, voetbalt momenteel in de 35+ en is al, met veel 
plezier, acht jaar clubscheidsrechter. Johan doorliep 
ook alle teams van DWP als keeper en moest zelfs 
als reservekeeper bij DWP 1 nog als speler invallen. 
Goede herinneringen komen boven wanneer hij samen 
met Anne, toen nog op Koninginnedag het traditionele 
Bijker A-juniorentoernooi speelde en als een kanarie 
thuiskwam. Na twee beenbreuken stopt Johan en haalt 
in 2000 zijn scheidsrechter diploma en is tot op heden 
clubscheidsrechter bij DWP. 

Tijdlijn 1998
Komen we uit bij Ilse en Gwenda, de dochters van Johan 
en Karin, en de vierde generatie Bijkers die het voetballen 
zeker van hun vader hebben overgenomen. Ilse op latere 
leeftijd begonnen met voetbal, eerst volleybal maar 
voetbal blijkt toch leuker speelt momenteel in de VR1. 
Al op jongere leeftijd speelt ze enkele keren, verrassend 
goed, mee met de VR1. Met een prima linksbenig schot 
komt ze tot mooie acties en is ze van goede waarde. De 
halve finale beker in Beilen vorig seizoen is tot op heden 
haar hoogtepunt. In de meisjesteams werd ze meerdere 
keren kampioen.  Gwenda begon eerder, zat nog wel op 
gym maar wilde net als Ilse toch op voetbal. Ze speelt 
momenteel in de MO17 waarmee ze vorig seizoen zelfs 
hoofdklasse speelde. Ze beleeft veel plezier aan het 
voetbal. Waar ze goede herinneringen aan heeft is dat ze 
een paar keer samen met Ilse heeft gevoetbald een beetje 
hoger, best spannend, mem was toen leidster.

Mixtoernooi mei 1988

Garage Bijker A-junioren toernooi Koninginnedag 1988 

A-junioren seizoen 1989-1990
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Minne J. de Glee

06-13205228

0513-435919

info@administratiekantoordeglee.nl

www.administratiekantoordeglee.nl

Hoge Dijk 6A 8464 NP Sintjohannesga

ADMINISTRATIEKANTOOR DE GLEE
Voor al uw administraties en belastingaangiften

Anja Boender 
Praktijk voor manuele toepassingen Shiatsu Therapie 

Sportmassage  
Triggerpoint Therapie 
Medical Taping 
Manuele Lymfedrainage 
Bindweefsel massage 
Voetreflexologie 
Dorn methode
Ooracupunctuur
Emmett Techniek 

Streek 117a             8463 NE  Rotsterhaule 
0513-552506  
anjaboender.nl       info@anjaboender.nl 

06-13682933

tink om dysels
in oar tinkt net om dy
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Pupillensponsor

Als voetbal je sport is 
=

DWP je club

Kom erbij en meld je aan via
www.vvdwp.nl

Voetballen bij De Wite Peal is o.a:
- Plezier in voetbalsport
- Voor jongens en meisjes
- Jaarlijkse Familiedag
- Eigen kledinglijn
- Eigen merchandising

Download de DWP club-app
Installeer de voetbalAssist ClubApp
naam vereniging: vv DWP
en stel je favoriete team in.

sportpark De Grie
De Grie 30

Voor de laatste info over 
bestuur, wedstrijdsecretatri-
aat, sponsoring etc ga naar: 
www.vvdwp.nl

8464 PB Sintjohannesga
0513-55 17 88
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Van jullie huis een thuis maken?
Wij helpen je graag!

Een nieuw interieur scoren?

Woonboulevard Drachten

www.drachten.decokay.nl

0512 - 51 51 59
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Boven v.l.n.r.: Hilbrand Woudstra, Minne Modderman, Jelmer Roffel, Thijs Vaartjes, Mark Hulzebos  
Onder v.l.n.r.: Henry van Drogen, Jan Boender, Ernst-Jan Lusink  Ontbreekt: Jochum Meester

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

Hoofdbestuur

Jeugdbestuur

Boven v.l.n.r.: Paul Velthuis, Jelmer Roffel, Jan Mulder, Monique van der Wal, Sjirk Elzinga 
Onder v.l.n.r.: Jurre Knoops, Yvonne Mienstra, Trees Kruis-Jellesma

Foto: Jan Knijpstra fotografie©
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Foto: Jan Knijpstra fotografie©

Boven v.l.n.r. Jan Venema, Mark Hulzebos, Mariska ten Hoeve, Melissa van der Vlis, Remco ten Hoeve 
Onder v.l.n.r.: Sanne van de Berg, Mangal Haringsma, Tetje de Vries, Wimmy Hoekstra 
Ontbreken:  Alissa Hof en Ernst-Jan Lusink

Sponsorcommissie

Woensdagochtendploeg

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

Boven v.l.n.r.: Minne Modderman, Piet Lieverse, Jan Lageveen, Jan Haven, Wiepie Krist Onder v.l.n.r.: 
Eelke Westra, Eibert Jager, Sjoerd de Wilde, Atze Pieter van Stralen Pasfoto: Wander Kerkstra
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Foto: Jan Knijpstra fotografie©

Foto: Jan Knijpstra fotografie©

Yvonne Mienstra en Jannie van der Werf

Kledingcommissie

Met dank aan de verenigingsscheidrechters

De scheidsrechter is een zeer belangrijk 
onderdeel van voetbal want zonder hem gaat 
de bal niet rollen. Zij hebben een belangrijke 
rol op én buiten het veld en dragen bij aan een 
sportief en eerlijk verloop van de wedstrijd. 
We danken al onze clubscheidsrechters voor 
het voetbalplezier wat zij ons geven.

Anne Bijker
Johan Bijker
Jan Boender
Lieuwe Huttinga
Pieter de Jong
Wiebe van der Kamp
Wilco van der Kamp
Jurre Knoops
Anne Lieuwes
Erwin Roffel

Herman Roffel
Arjen Stoelwinder
Wietze Toering
Rinse Velthuis
Henk Visser
Jaap Visser
Bernd Woudstra
Anne van der Zee
Wietze Zwart



38 Presentatiegids vv D.W.P | Seizoen 2019 - 2020

Hoe ziet zo’n team er nu uit, sta je de hele dag, wat moet 
je doen en waar moet je op letten en hebben we wel 
genoeg mensen? Dat zijn allemaal vragen waarop we in 
dit artikel nader willen ingaan.

Het team bestaat op dit moment uit de volgende 
mensen:

In de ochtend: Hendrika 
Heeringa, Hendrika Pasveer, 
Gretha Visser, Gretha 
Portena, Roelof en Ilse de 
Vries, Hannes de Vries, Irene 
Kalfsbeek, Trees Kruis, 
Cornelia Drenth en Greta 
Huttinga 

In de middag: Jan Heeringa, 
Henk Visser, Sjirk Elzinga, 
Tim vd Berg, Ieke Visser, 
Aleida Tuinier, Jannie vd Berg en Andrea de Vries.

De kantinebezetting is verdeeld in twee delen; de 
ochtendploeg en de middagploeg. De ochtendploeg draait 

van 08.00 uur tot 13.00 uur (tevens de periode waarin 
geen alcohol wordt geschonken) en voorziet de jeugd 
en het publiek van koffie, thee, broodjes, frisdranken en 
ander lekkers. Daarnaast verzorgen ze de limonade en 
thee in de rust voor de teams.
De middagploeg klapt er dan vanaf 13.00 uur in en krijgt 

de topdrukte rond 16.00 uur 
over zich heen, we weten 
allemaal dat DWP een enorm 
gezellige vereniging is waar, 
door de intensieve gesprekken, 
de keeltjes regelmatig 
natgehouden moeten worden. 
Tussen 18.00 en 19.00 
uur wordt de laatste ronde 
geschonken en daarna is het 
gedaan met de pret bij DWP 
en gaat ieder zijns weegs (of 
naar de kroeg/ SC Heerenveen 
of naar huis). Daarna wacht de 

ploeg nog een opruimronde, maar gaan moe en voldaan 
weer op pad.

In het kader van: wie staan er dit jaar in de spotlights. In dit artikel willen we dieper ingaan op de werkzaamheden 
en het belang van een goed draaiende barbezetting en dan wel aan de bedienende kant van de bar. Let wel, ook de 
bediende zijde van de bar is van wezenlijk belang, want dat maakt onder andere dat onze vereniging een goed en 
stabiel financieel fundament heeft!

De kantineploeg

We weten allemaal dat 
DWP een enorm gezellige 
vereniging is waar, door 

de intensieve gesprekken, 
de keeltjes regelmatig 
natgehouden moeten 

worden. 
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VOLDOENING UIT DIT WERK
Uit de gesprekken kwam een sterk gevoel van trots 
en voldoening naar voren;” mooi dat we dit kunnen 
doen met z’n allen en mooi dat we hiermee de club 
ook helpen”. Het team 
vindt het mooi om te 
doen, maar zegt er ook 
direct achteraan dat meer 
handjes nodig zijn. 
Inmiddels is de 
ochtendploeg naar 
aanleiding van de 
oproepen die we gedaan 
hebben compleet.
“Machtig om zo’n 
gezelligheid te zien en 
leuk als bezoekers van 
‘buiten’ het naar hun zin 
hebben en bijna niet weg 
willen”. 

INKOOP
Sjirk is de man die ervoor zorgt dat de voorraden op peil 
blijven en checkt regelmatig of er genoeg in huis is, hij 
doet dit ook op een stuk ervaring en weet prima in te 
schatten wanneer we wat extra ’sap’ moeten inslaan (en 
andere artikelen). “Tegen het eind van het seizoen wordt 
het altijd wat lastiger, dan moet je heel goed inschatten 
wat nog nodig is, want bederf is een vies woord binnen 
DWP”.

KANTINEBEZETTING
Andrea zorgt ervoor dat de zaterdagen goed voorzien 
zijn qua bezetting, Paul is op donderdagavond 
onze reddingsboei (en soms op avonden van 
oefenwedstrijden), dit wordt dan in samenspraak met 
Minne geregeld.

TAAKVERDELING OP WEDSTRIJDDAGEN
“Iedereen doet alles in principe, maar er zijn ook leden 
die beter achter de bar zijn als in de keuken, want zoals 
eerder gezegd staat de druk er in het spitsuur aardig op en 

iedereen wil het liefst direct 
en als het even kan als eerste 
geholpen worden en dan gaat 
het even mal”.

NAZORG
Wel een beetje vreemde 
bewoording, maar hier gaat 
het om de grote vraag: hoe 
krijgen jullie het weer spic 
en span voor de volgende 
week? “Geertruida en Nico 
Dikkerboom geven de kantine 
en toiletten iedere week een 
flinke beurt en zorgen dat 
alles weer netjes is, deze 
namen mogen ook wel even 

genoemd worden”. Mooi dat er zulke enthousiaste 
mensen zijn die niet schromen om de borstel door de 
pot te halen en ervoor zorgen dat we niet aan de grond 
blijven kleven!

WAT KAN ER BETER
“Wij willen graag dat de communicatie omtrent 
evenementen, vanuit het bestuur en activiteitencommissie 
wat beter geregeld wordt, kort voor de aanvang van het 
evenement is wat kort dag, beter zouden we dit een paar 
dagen van tevoren kunnen bespreken, zodat iedereen 
weet wat er moet gebeuren”. Natuurlijk is het makkelijk 
om kritiek te geven, hetgeen niet bedoeld is om negatief 
te zijn! Op deze opmerking sprongen er direct 2 dames 
op de ‘hulp kar’ (Gretha en Andrea) om toegevoegd 
te worden aan de activiteitencommissie, als link uit de 
kantinebezetting. Wat is dit mooi om te zien, hopelijk is 
dit enthousiasme aanstekelijk en volgen meer mensen dit 
voorbeeld.

In het nieuwe seizoen zal 
onze kantinebezetting in 
mooie polo’s, gesponsord 
door Bertus van Zwol 
(Spar supermarkt in 
Rotsterhaule), wij 
danken hem voor deze 
spontane hulp! 

NIEUWE KLEDING VOOR DE KANTINEBEZETTING



Aannemingsbedrijf Bangma Sint Nicolaasga
Administratiekantoor M. de Glee Rottum
Anjelier Bloemainders Heerenveen
Autoservice Jelmer Brouwer Heerenveen
Bouwbedrijf H. van Zwol Rotsterhaule
Dagbesteding Streekzicht Rotsterhaule
Decokay Slump & Bos Drachten
Eierhandel Th. Visser & Zn Ouwsterhaule
Garage Bijker Rotsterhaule
Haar- & huidverzorging Anneke Sintjohannesga
Heineken Brouwerij Noord Nederland Drachten
Intechniek.com  Heerenveen
InTechniek.com BV Heerenveen
Kerstma-Heida Rotsterhaule
Kinderopvang Madelief Delfstrahuizen
Kraak Installatiebedrijf Rotsterhaule
Lydia’s Haarstyling Rotsterhaule
Mechanisatiebedrijf Akkerman Sintjohannesga
Melbo’s Place Ouwsterhaule
Metselbedrijf Brouwer Sintjohannesga
Modderman Friese Bakkerijproducten Rotsterhaule
Mulder Schoonmaak Heerenveen
Paviljoen Camping Tjeukemeer Rohel
Praktijk Anja Boender Sintjohannesga
Roffel Tweewielers Rotsterhaule
Salon It Onlân Sintjohannesga
The Renewables Oudehaske
Tuincentrum De Koning Rohel
Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o
Van der Heide Bouw Heerenveen
Onderhouds- en voegbedrijf G. de Jong 
Sintjohannesga
Wiersma Banden Joure
Wimmy Hoekstra Vormgever & Beeldend 
Kunstenaar Sintjohannesga

Scorebord
Van Dijk’s Fries Roggebrood Sintjohannesga
Van der Heide Bouw Heerenveen

100% BOB 0% op
A H Ploegstra Kraanverhuur Sintjohannesga
Aannemingsbedrijf Bangma Sint Nicolaasga
Aardappelhandel Huttinga Rotsterhaule
Afwerkingsbedrijf W.A. Tiezema Joure
Agrarische dienstverlening  van der Velde & 
Kombrink Ouwsterhaule
Autoservice Jelmer Brouwer Heerenveen
Autoservice van Es Heerenveen
Boersma Adviseurs Sint Nicolaasga
Bouwbedrijf H. van Zwol Rotsterhaule
Bouwbedrijf H. Veenstra Oudehaske
Bouwbedrijf Roos Emmeloord 
Brasserie de Cuyper Heerenveen
Dierenpension De Wolvehoeve Rotsterhaule
Draai- en Freeswerk Stuiver Lemmer
Druktemakers Heerenveen
Dutsen.nl Autoverzekeringen Sneek
DBVH pallets Heerenveen
Eetcafé Rus’an Sintjohannesga
Eierhandel Th. Visser & Zn Ouwsterhaule
Eproline Graveren & Belettering Heerenveen
Farm Supply Sintjohannesga
Fibre Max Joure
Friehof Hoveniers Joure
Fysiotherapie de Jong Joure

Aannemersbedrijf A. Fekken Scharsterbrug
Aannemersbedrijf Blesbouw Oudehaske
Abe Sjipkop Sintjohannesga
Administratiekantoor de Glee 
Sintjohannesga
Amster Bier (Heineken)  Drachten
Auto Joure XL Joure
Spar B. van Zwol Rotsterhaule
Boss Classics Sintjohannesga
Brinksma Reclame Sint Nicolaasga
DBHV Pallets Heerenveen
Dikkerboom Milieuadvies Sintjohannesga
Geopositie Jakob Bijker  Rotsterhaule
Henk en Nathalie de Jong Sintjohannesga
Huisartspraktijk Zwartsenburg Rotsterhaule
Klus- en Demontage Friso Bos Rotsterhaule 
Klusbedrijf Willem Jager Rotsterhaule
Metameric Civiele Techniek Wateren
Koeriersdienst T.M. Portena Heerenveen
Paviljoen Camping Tjeukemeer Rohel
Schoonheidssalon Petra Bijker Rotsterhaule
Voegbedrijf H J Sloothaak Sintjohannesga
Wegrestaurant de Raket de Wijk/Rogat

Tenue- kleding sponsoren 
Draai en Freeswerk Stuiver Lemmer
Eetcafé Rus’an Sintjohannesga
Installatiebedrijf H. van der Wal 
Sintjohannesga
Hieke.nl Joure
Holtrop grondwerken Ouwsterhaule
Metameric civiele techniek Wateren
Wierda Design Boazum
The Renewables Oudehaske
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Hoofdsponsor
Draai- en Freeswerk Stuiver Lemmer

Verenigingssponsor
Muta Sport Leeuwarden

Pupillensponsor
Rabobank Heerenveen

Website
Veenstra Makelaardij Heerenveen



Praktijk Anja Boender 
Sintjohannesga
Boender Commodities BV 
Heerenveen
Garage Bijker Rotsterhaule
Movieskoop Cinemas Emmeloord
Spar B. van Zwol Rotsterhaule
Onderhouds- en Voegbedrijf G. de 
Jong Sintjohannesga
Hotze Adema Transport 
Sintjohannesga
Installatiebedrijf H. v/d Wal 
Sintjohannesga
JD Engineers BV Joure
Bouwbedrijf Drost en De Wolff 
Ouwsterhaule
AH Ploegstra Sintjohannesga
Kerstma-Heida Rotsterhaule
Hieke.nl Joure

Anne & Grietje Knol
Atze Pieter van Stralen
Atze van Stralen
Anne Wierda
Café de Kroeg
DJ Kramer.nl
Drukpunt Gorredijk
Eibert Jager
Erik Kramer
Eelco van der Heide
Eelke Westra
Ernst-Jan Lusink
Ewan Yska
Franke Sloothaak 
André Foppes
Gertjaap Blok
Geertje Holtrop & Bas 
Visser
Gretha Visser
Herman & Gientje de 
Heij
Henk & Lucie van Hes
Hennie & Minne 
Modderman
Johan Kok
Jan & Leny Knijpstra
Jan Sloothaak
Jan Ype & Anno Holtrop
Jan & Anneke Lageveen
Jan & Hendrika Heeringa
Jochum Meester
Johan & Karin Bijker

Heineken Noord Nederland Drachten
Het Luierhuisje Joure
Hoks Bouw Rohel
Holtrop Grondwerken Ouwsterhaule
Hooijer Food Ingredients Heerenveen
Installatie en onderhoud A. de Jong Ouwsterhaule
Inzet uitzendgroep Heerenveen
Joost Visser Infra Heerenveen
Jumbo Supermarkten Joure
Kerstma-Heida Rotsterhaule
Kinderopvang Madelief Delfstrahuizen
Koeriersbedrijf T.M. Portena Heerenveen
Klussenbedrijf W. Jager Rotsterhaule
Kraak Installatiebedrijf Rotsterhaule
Loonbedrijf Gebr. de Vries Rotstergaast
Mechanisatiebedrijf Akkerman Sintjohannesga
Metselbedrijf DUAN Joure
Mitra Duursma Heerenveen
Modderman Friese Bakkerijproducten Rotsterhaule
Movieskoop Cinemas Emmeloord
Mulder Schoonmaak Heerenveen
Multiservice H. Knol Sintjohannesga
NNRD Drachten
Piersma - van der Ven Ouwster-Nijega
Onderhouds- en Voegbedrijf G. de Jong 
Sintjohannesga

Onderhoudsdiensten Pieter Lolkema 
Sintjohannesga
Plann-ing adviseurs en ingenieurs  Ouwsterhaule
Roffel Tweewielers Rotsterhaule
Salon It Onlân Sintjohannesga
Sjoerd van der Wal Administraties Nijehaske
Smit Staal Heerenveen
SolarZon techniek Heerenveen
SP Van der Hoek Heerenveen
Spar B. van Zwol Rotsterhaule
Technisch Bedrijf W. Minnesma Oudehaske
The Q-Dance Garden Sintjohannesga
Tichelaar schilders Heerenveen
Total Care Gevel Specialist 
Egbert Veenstra Sintjohannesga
Tuincentrum De Koning Rohel
Van Dijk Roggebrood Sintjohannesga 
Van Slooten Opticiens Joure
Van der Heide Bouw Heerenveen
Veldsink - Ferwerda Adviesgroep Joure
Voegbedrijf H.J Sloothaak Sintjohannesga
Voegbedrijf S.V.S. Scharsterbrug
Vrienden van Ajax Sintjohannesga
Vrienden van SC Heerenveen Sintjohannesga
Wieger Ketellapper Sintjohannesga
Zonwering Van der Veen Surhuisterveen

Jolle Jager
Joran Veenstra 
Klaas & Jannie, Sanne en 
Tim van de Berg
Mangal Haringsma
Mannen van de Haule 
zonder Sjoerd
Minne Modderman
Mindert Mulder
Peter Hulzebos
Piersma-van der Ven BV
René Hulzebos
Remmelt Modderman
Rubber & Larsinho
Sjirk & Jessica Elzinga / 
Lageveen
Sjoerd Koopmans
Siebe Poepjes
Sjoerd van der Molen
Spar Bertus van Zwol
Spelers DWP 2
Voegbedrijf B. van 
Stralen
Voegbedrijf H. J. 
Sloothaak
Voegbedrijf V. Sloothaak
Vrouwen 1 en Wimmy
Wietze Toering
Wander & Gerard 
Kerkstra 
Wietze & Renske Zwart
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Clubinfo v.v. D.W.P.
Sportcomplex:
Sportpark “De Grie”
De Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga
Tel. 0513-55.17.88 (kantine)

Algemeen v.v. D.W.P.
info@vvdwp.nl
www.vvdwp.nl
facebook.com/vvdwp

Consul:
Atze Pieter van Stralen
Tel. 0513-55.12.76

Voorzitter:
Jan Boender 
E-mail: voorzitter@vvdwp.nl
Tel. 06-20.73.64.24

Secretaris:
Henry van Drogen 
E-mail: secretaris@vvdwp.nl
Tel. 06-50.67.26.92

Penningmeester:
Thijs Vaartjes 
E-mail: penningmeester@vvdwp.nl
Tel. 06-36.46.32.65

Ledenadministratie:
Jochum Meester 
E-mail: leden@vvdwp.nl
Tel. 06-28.05.39.95

Wedstrijdsecretariaat:
Minne Modderman 
E-mail: wedstrijdsecretariaat@vvdwp.nl
Tel. 06-15.49.68.99

Jeugdzaken (voorzitter):
Jelmer Roffel
E-mail: jeugdvoorzitter@vvdwp.nl
Tel: 06-53.57.07.66

Accommodatiebeheer:
Hilbrand Woudstra 
E-mail: accommodatiezaken@vvdwp.nl
Tel. 06-15.67.93.87

Commerciële zaken (voorzitter):
Mark Hulzebos
E-mail: sponsorcommissie@vvdwp.nl
Tel. 06- 83.97.68.97

Webmaster:
Ernst-Jan Lusink 
E-mail: webmaster@vvdwp.nl
Tel. 06-24.59.26.27)

Jeugdcommissie:
Jelmer Roffel
Tel. 06- 53.57.07.66

Secretariaat: E-mail: jeugdcommissie@vvdwp.nl
Monique van der Wal en Trees Kruis 

Jurre Knoops (lid/toernooicommissie/VTON-beheer) 
Tel. 06-84.49.93.84

Paul Velthuis (gastheer/coördinator
jeugdscheidsrechters/toernooicommissie)
Tel. 06-22.40.29.30)

Vacature (coördinator JO19-JO-17)
Jan Mulder (coördinator JO15-JO12)
Sjirk Elzinga (coördinator JO11-mini) 
Yvonne Mienstra (coördinator meisjes)

Inkoop kantine
Sjirk Elzinga
Tel. 06-10.08.44.27

Website redactie
Ernst-Jan Lusink, Jurre Knoops en 
Jan Knijpstra
E-mail: webmasters@vvdwp.nl

Sponsorcommissie: 
Informatie: sponsoring, sponsorgroep DWP, 
reclameborden, balsponsoring, club van 100, 
advertenties presentatiegids, etc.
Mark Hulzebos, voorzitter 
E-mail: sponsorcommissie@vvdwp.nl
Tel. 06-83.97.6.97

Verzorging dinsdag / donderdag
Rintje-Jelle Schreur
Tel. 06-57.78.02.12

Kledingbeurs D.W.P. 
Yvonne Mienstra-Noppert en Jannie van der Werf
E-mail: kledingbeurs@vvdwp.nl

Bankrelaties v.v. D.W.P.  
Bankrekeningnr.: NL16RABO 0330707590 (voor 
contributie, reclameborden, balsponsors, etc.)

Informatie en aan- en afmelding nieuwe leden:
www.vvdwp.nl/lidmaatschap
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Deze presentatiegids is een uitgave 
van voetbalvereniging DWP 

Verspreiding onder leden, sponsoren 
en huis-aan-huis Sintjohannesga e.o

Oplage 
+- 1.750 exemplaren 

Contact 
sponsorcommissie@vvdwp.nl 

Colofon

Redactie 
Jan Boender, Jan Knijpstra, Jan 

Venema, Jessica Lageveen

Vormgeving 
Wimmy Hoekstra 

Vormgever & Beeldend Kunstenaar

Fotografie 
Jan Knijpstra fotografie

Foto cover
Tineke Schutten

Archief(foto’s) 
Jan Knijpstra 

Drukkerij
Flyer Print Joure

Met dank aan onze 
adverteerders

Voetbalvereniging De Wite Peal



 

• Stallenbouw     
• Betonwerken     
• Bedrijfsgebouwen   

   

• Prefab houtskeletbouw 
• Woningbouw     
• Verbouwingen   

   
www.bangmabv.nl 


