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CDB nu staat garant voor kwaliteitsdrukwerk en service. We zijn 
gespecialiseerd in Direct mail en Digitaal drukwerk. We leveren kwaliteit 
en maatwerk. Bovendien zijn we flexibel en kunnen daardoor ook jullie 
flexibiliteit vergroten. Hiervoor hebben we een o.a. een prachtige digitale 
pers staan die snelheid heeft maar bovendien een geweldige kwaliteit 
drukwerk levert. 

CDB nu verzorgt snel en correct uw: * Direct Mail 
* Drukwerk 
* Printwerk 
* Kopieerwerk 
* Ontwerp 
* Complete grafische afwerking 
* Assemblage werkzaamheden. 

Ruime keus in onze collectie geboortekaarten, huwelijkskaarten en 
kerstkaarten. Ook eigen ontwerp behoort tot de mogelijkheden. 

We kunnen ook geheel naar uw wens pakketten samenstellen, zoals bijv. 
kerstpakketten en promotiepakketten. 

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 8.00 t/m 16.30 uur 

Kortom bedenk het maar en wij kunnen je erbij helpen! Slechts 
1 telefoontje bij je vandaan... 
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Streek 133 8463 NG Rotsterhaule 
0513-551112 info@cdb.nu  www.cdb.nu  



Onderhouds en Voegbedrijf 

G. DE IONS  

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland sponsort dichtbij. 
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we 
allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen. 
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport. 

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.n1 

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. 

Co sponsors 

nTh 
.Angineers 
Al PARALLEL./ 

Uftzendbureau b.v. 

Bloemsierkunst Janet 
Bloemen c Kado's 
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Garagebedrijf 

BUKER 

e 	e, 	rt ri 11 ill  ' 	 ll 	 e  

Anja Boender 
Vraktijk ior  main  tele toepassingen 

v.v. D.W.P bankrek.nr. 33.07.07.590 - (contributie e.d.) 

55.25.25 

55.12.85  

Hendrika Vermaning, (kledingbeurs@vvdwp.n1) 
MJ Hogeboomstraat 11, 8464 NX Sintjohannesga 

Hendrika Heeringa, (kledingbeurs@vvdwp.n1) 
Hoge Dijk 190, 8463  NN  Rotsterhaule 

Sponsorcommissie 

Sponsorgroep DWP, reclameborden, balsponsoring, club van 100, adver-
tenties presentatiegids 

Hotze Adema (sponsorgroep@vvdwp.n1) 
De Grie 17, 8464 PA Sintjohannesga  

Sponsorcommissie (zie hierboven) 

meer informatie: www.vvDWP.nlof penningmeester 

webmasters@vvdwp.n1 

Secretaris 

Informatie sponsoring 

Contributie 

Websiteredactie 

Bankrelaties 

bankrek.nr. 33.07.05,695 - (reclameborden, balsponsors  etc.)  

Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

Henry van Drogen (secretaris@vvdwp.n1)  
Hi  Textorstrj. 13, 8464 VS Sintjohannesga 

r- Jochum Meester (jeugdcommissie@vvdwp.n1) 
Streek 34, 8464  NC  Sintjohannesga 

Jan Knijpstra, (ledenadministratie@vvdwp.n1) 
Ringfeart 6, 8464 PD Sintjohannesga  

Sponsorcommissie 

Verzorging 

Dinsdag / donderdag 

Informatie nieuwe leden 
Senioren 

Jeugd 

Aanmelding nieuwe leden 

Ledenadministratie 

41.29.08 

Kledingbeurs D.W.P. 

85.20.49 
06-52.41.53.95 

55.22.05 
06-50.67.26.92 

85.27.60 
06-28.05.39.95 

55.20.07 
06-53.47.85.04 

COLOFON 
Deze presentatiegids is een uitgave van voetbalvereniging DWP. 

Oplage: -1-- 500 exemplaren 

Contact: info@vvdwp.n1 

Redactie: Gerard Kerkstra, Hotze Adema,Tetje de Vries, Jan Venema, Anno 
Holtrop, Geertje Holtrop,  Bianca  de Vries, Wout de Jong en Ineke Idsinga 

Fotografie: Jilmer Postma /Jilmerpostma.nl, Renata Mentjox & 
Jan Knijpstra 

Vormgeving: Ineke Idsinga / zegmaarineke.n1 

Redigeren artikelen: Conrad Berghoef 

Drukkerij: CDB.nu  
Streek 133 

8463 NG Rotsterhaule 
Tel: 0513 - 55 11 12 

info@cdb.nu  
www.cdb.nu  

Met dank aan onze adverteerders 

voetbalvereniging 
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CDBenu staat garant voor kwaliteitsdrukwerk en service. We zijn 
gespecialiseerd in Direct mail en Digitaal drukwerk. We leveren kwaliteit 
en maatwerk. Bovendien zijn we flexibel en kunnen daardoor ook jullie 
flexibiliteit vergroten. Hiervoor hebben we een o.a. een prachtige digitale 
pers staan die snelheid heeft maar bovendien een geweldige kwaliteit 
drukwerk levert. 

CDBenu verzorgt snel en correct uw: * Direct Mail 
* Drukwerk 
* Printwerk 
* Kopieerwerk 
* Ontwerp 
* Complete grafische afwerking 
* Assemblage werkzaamheden. 

Ruime keus in onze collectie geboortekaarten, huwelijkskaarten en 
kerstkaarten. Ook eigen ontwerp behoort tot de mogelijkheden. 

We kunnen ook geheel naar uw wens pakketten samenstellen, zoals bijv. 
kerstpakketten en promotiepakketten. 

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 8.00 t/m 16.30 uur 

Kortom bedenk het maar en wij kunnen je erbij helpen! Slechts 
1 telefoontje bij je vandaan... 

Streek 133 <, 8463 NG Rotsterhaule 
0513-551112 L info@cdb.nu 	www.cdb.nuL, 
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Rabobank Heeren veen-Zuidoost Friesland sponsort dichtbij. 
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we 
allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen. 
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport. 

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.n1 

Samen sterker. Dat is het idee van cooperatief bankieren. 

Co sponsors 

Secretaris Hotze Adema (sponsorgroep@vvdwp.n1) 
De Grie 17, 8464 PA Sintjohannesga  

v.v. D.W.P bankrek.nr. 33.07.07.590 - (contributie e.d.) 

Jochum Meester (jeugdcommissie@vvdwp.n1) 
Streek 34, 8464  NC  Sintjohannesga 

Jeugd 

55.20.07 
06-53.47.85.04 

Aanmelding nieuwe leden 

Ledenadministratie Jan Knijpstra, (ledenadministratie@vvdwp.n1) 
Ringfeart 6, 8464 PD Sintjohannesga  

55.25.25 

55.12.85  

Hendrika Vermaning, (kledingbeurs@vvdwp.n1) 
Mi Hogeboomstraat 11, 8464 NX Sintjohannesga 

Hendrika Heeringa, (kledingbeurs@vvdwp.n1) 
Hoge Dijk 190, 8463  NN  Rotsterhaule 

Sponsorcommissie 
Sponsorgroep DWP, reclameborden, balsponsoring, club van 100, adver-
tenties presentatiegids 

Informatie sponsoring 

Sponsorcommissie (zie hierboven) 

Contributie 
meer informatie: www.vvDWP.n1 of penningmeester 

Websiteredactie 

webmasters@vvdwp.n1 

Bankrelaties 

bankrek.nr. 33.07.05.695 - (reclameborden, balsponsors  etc.)  

Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

Henry van Drogen (secretaris@vvdwp.n1) 
HJ Textorstrj. 13, 8464 VS Sintjohannesga 

41.29.08  

Kledingbeurs D.W.P. 

85.20.49 
06-52.41.53.95 

Sponsorcommissie 

Verzorging 

Dinsdag / donderdag 

Informatie nieuwe leden 

Senioren 55.22.05 
06-50.67.26.92 

85.27.60 
06-28.05.39.95 

COLOFON 
Deze presentatiegids is een uitgave van voetbalvereniging DWP. 

Oplage: +- 500 exemplaren 

Contact: info@vvdwp.n1 

Redactie: Gerard Kerkstra, Hotze Adema, Tetje de Vries, Jan Venema, Anno 
Holtrop, Geertje Holtrop,  Bianca  de Vries, Wout de Jong en Ineke ldsinga 

Fotografie: Jilmer Postma /Jilmerpostma.nl, Renata Mentjox & 
Jan Knijpstra 

Vormgeving: Ineke Idsinga /zegmaarineke.nl 

Redigeren artikelen: Conrad Berghoef 

Drukkerij: CDB.nu  
Streek 133 

8463 NG Rotsterhaule 
Tel: 0513 - 55 11 12 

info@cdb.nu  
www.cdb.nu  

Met dank aan onze adverteerders 

voetbalvereniging 
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Onze inzet wordt uw  succes! 

CDB•nu staat garant voor kwaliteitsdrukwerk en service. We zijn 
gespecialiseerd in Direct mail en Digitaal drukwerk. We leveren kwaliteit 
en maatwerk. Bovendien zijn we flexibel en kunnen daardoor ook jullie 
flexibiliteit vergroten. Hiervoor hebben we een o.a. een prachtige digitale 
pers staan die snelheid heeft maar bovendien een geweldige kwaliteit 
drukwerk levert. 

CD13enu verzorgt snel en correct uw: * Direct Mail 
* Drukwerk 
* Printwerk 
* Kopieerwerk 
* Ontwerp 
* Complete grafische afwerking 
* Assemblage werkzaamheden. 

Ruime keus in onze collectie geboortekaarten, huwelijkskaarten en 
kerstkaarten. Ook eigen ontwerp behoort tot de mogelijkheden. 

We kunnen ook geheel naar uw wens pakketten samenstellen, zoals bijv. 
kerstpakketten en promotiepakketten. 

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 8.00 t/m 16.30 uur 

Kortom bedenk het maar en wij kunnen je erbij helpen! Slechts 
1 telefoontje bij je vandaan... 

„,-- ...:; 	Streek 133 (. 8463 NG Rotsterhaule 
0513-551112 , info@cdb.nu 	www.cdb.nu  



Onderhouds en Voegbedrijf  
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Hoofdsponsor 

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland sponsort dichtbij. 
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we 
allemaal graag naar kijken, man ook de sport waar iedereen aan mee kan doen. 
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport. 

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.n1 

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. 

Co sponsors 

Garagebedrijf 

131iiKER 

All PARALLEL 
Uitzendbureau b« v« 

Bloemsierkunst Janet 
Bloemen c& Kado's 
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Rabobank 
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41.29.08 Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

Sponsorcommissie 

Sponsorgroep DWP, reclameborden, balsponsoring, club van 100, adver-
tenties presentatiegids 

Hotze Adema (sponsorgroep@vvdwp.n1) 
De Grie 17, 8464 PA Sintjohannesga  

Informatie sponsoring 

Sponsorcommissie (zie hierboven) 
Contributie 

meer informatie: www.vvDWP.n1 of penningmeester 
Websiteredactie 

webmasters@vvdwp.n1 

Bankrelaties 

v.v. D.W.P 

Sponsorcommissie 

Verzorging 

Dinsdag / donderdag 

Informatie nieuwe leden 

Senioren 

Jeugd 

Aanmelding nieuwe leden 

Henry van Drogen (secretaris@vvdwp.n1) 
HJ Textorstrj. 13, 8464 VS Sintjohannesga 

Joch urn Meester (jeugdcommissie@vvdwp.n1) 
Streek 34, 8464  NC  Sintjohannesga 

55.22.05 
06-50.67.26.92 

85.27.60 
06-28.05.39.95 

Jan Knijpstra, (ledenadministratie@vvdwp.n1) 
Ringfeart 6, 8464 PD Sintjohannesga  

Hendrika Vermaning, (kledingbeurs@vvdwp.n1) 
MJ Hogeboomstraat 11,8464 NX Sintjohannesga 

Hendrika Heeringa, (kledingbeurs@vvdwp.n1) 
Hoge Dijk 190, 8463  NN  Rotsterhaule 

55.20.07 
06-53.47.85.04 

55.25.25 

55.12.85  

Secretaris 85.20.49 
06-52.41.53.95  

Ledenadministratie 

Kledingbeurs D.W.P. 

bankrek.nr. 33.07.07.590 - (contributie e.d.) 
bankrek.nr. 33.07.05.695 - (reclameborden, balsponsors  etc.)  

COLOFON 
Deze presentatiegids is een uitgave van voetbalvereniging DWP. 

Oplage: +- 500 exemplaren 

Contact: info@vvdwp.n1 

Redactie: Gerard Kerkstra, Hotze Adema,Tetje de Vries, Jan Venema, Anno 
Holtrop, Geertje Holtrop,  Bianca  de Vries, Wout de Jong en Ineke Idsinga 

Fotografie: Jilmer Postma /Jilmerpostma.nl, Renata Mentjox  
Jan Knijpstra 

Vormgeving: Ineke Idsinga / zegmaarineke.n1 

Redigeren artikelen: Conrad Berghoef 

Drukkerij: CDB.nu  
Streek 133 

8463 NG Rotsterhaule 
Tel: 0513 - 55 11 12 

info@cdb.nu  
www.cdb.nu  

Met dank aan onze adverteerders 

voetbalve*  reniging 
de wite peal 



VOORWOORD, 

Beste lezer, 

Voor u ligt de eerste presentatiegids van 

voetbalvereniging DWP. Na vele jaren 

clubblad  It  Wite Pealtsje op de deurmat, 

vindt u op die plek nu deze presentatiegids. 

lets nieuws, passend bij de ingezette koers 

van de sponsorcommissie. Men was via de 

clubwebsite, Facebook of  Twitter  vaak al 

op de hoogte van het laatste clubnieuws, 

voordat  It  Wite  Pea  ltsje in de bus viel. 

Daarom in deze presentatiegids geen 

wedstrijdverslagen, maar achtergronden en 

informatie over onze vereniging. Toen vorig 

seizoen het laatste fluitsignaal klonk, is er een 

redactie samengesteld voor de ontwikkeling 

van deze informatiegids. Wij hebben 

geprobeerd een zo goed mogelijk beeld 

van de club te geven, al zijn 44 bladzijdes te 

weinig om elk aspect te belichten. 

Wij wensen u veel leesplezier in de eerste 

druk van deze presentatiegids. 

De redactie  

   

@vvDWP 

www.facebook.com/vvdwp  

www.vvdwp.n1 

II 

 

INHOUD 

5 	Voorwoord 
Van onze nieuwe voorzitter: Jan Boender 

6 	Anne Knol 
"Het is mijn eigen keuze om te stoppen" 

8 	Henk Visser 
Lid van het eerste uur 

10 	Jochum Meester 
"Het is prachtig om de jeugd op het veld bezig te zien" 

12 	F-pupillen 
Maak kennis met de F-pupillen 

13 	E-pupillen 
Maak kennis met de E-pupillen 

15 	D-pupillen 
Maak kennis met de D-pupillen 

17 	B & C-junioren 
Maak kennis met de B & C-junioren 

19 	Dames & 7x7 
Maak kennis met de dames en de 7x7 

21 	Seniorenteams 2 & 3 
Maak kennis met de senioren van DWP 

22 	A-selectie 
Het vlaggenschip van de vereniging 

24 	Jan Pasveer 
'Ik zit hier op mijn plek" 

26 	Tessa Jager 
Van DWP naar sc Heerenveen 

28 	Wiepie Krist 
DWP-vrijwilliger in hart en nieren 

32 	Wietze Toering 
"Ik krijg genoeg respect" 

34 	Sietse Drenth 
Technische commissie wil DWP naar een hoger plan 
brengen 

38 Rabobank 
"Trots om op het shirt te staan" 

40 Sponsoren 
Alle sponsoren van DWP 

42 	Clubinfo 
Adressen en andere handige informatie op een rijtje! 

Accomodatie 

Sportcomplex Sportpark "De Grie" 55.17.88 
De Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 

Algemeen  

E-mail  D.W.P. info@vvdwp.n1 	 Verenigingscode BB-BC-25V 
Website www.vvdwp.n1 	 KvK Leeuwarden 40.000.531 

Bestuur 

Voorzitter Jan Boender (voorzitter@vvdwp.n1) 55.25.06 
Streek 117a, 8463 NE Rotsterhaule 

Secretaris Henry van Drogen (secretaris@vvdwp.n1) 55.22.05  
Hi  Textorstrjitte 13, 8464 VS Sintjohannesga 06-50.67.26.92 

Penningmeester Gerrit Aalbers (penningmeester@vvdwp.n1) 55.14.46 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 

Algemeen coördinator Jan Knijpstra (ledenadministratie@vvdwp.n1) 55.20.07 
(ledenadministratie) Ringfeart 6, 8464  PD  Sintjohannesga 06-53.47.85.04 

Technische Zaken (TC) Henry van Drogen 55.22.05 
HJ Textorstrjitte 13, 8464 VS Sintjohannesga 06-50.67.26.92 

Wedstrijdsecretariaat Minne Modderman (wedstrijdsecretariaat@vvdwp.n1) 55.17.64 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 06-15.49.68.99 

Jeugdzaken Aitze Hiemstra (jeugdcommissie@vvdwp.n1) 55.27.20 
Kerkhoflaan 8, 8464 VL Sintjohannesga 06-10.71.11.97 

Technische Commissie (TC): tech-
nische zaken senioren /jeugd 

Voorzitter Sietse Drenth 55.15.62 
Nieuwe Weg 6, 8463  VG  Rotsterhaule 06-44.86.93.67 

Secretaris Henry van Drogen (secretaris@vvdwp.n1) 55.22.05  
Hi  Textorstrjitte 13, 8464 VS Sintjohannesga 06-50.67.26.92 

Lid Geert Dijkstra 41.40.49 
Groene Dijk 1, 8501  AX  Joure 06-57.12.80.06 

Lid Mark Hulzebos 06-83.97.68.97 
Mi Hogeboomstraat 21, 8464 NX Sintjohannesga 

Lid Bernard us van Stralen 06-10.92.84.07 
Nieuwe Weg 49, 8463 VH Rotsterhaule 

Jeugdcommissie 

Voorzitter Aitze Hiemstra (jeugdcommissie@vvdwp.nl) 55.27.20 
Kerkhoflaan 8,8464 VL Sintjohannesga 06-10.71.11.97 

Jeugdsecretaris  loch  urn Meester (jeugdcommissie@vvdwp.n1) 85.27.60 
Streek 34, 8464  NC  Sintjohannesga 06-28.05.39.95 

Leden "- Bram Linders (coördinator A-B jun.), 
Wiebe van der Kamp (coördinator C jun. -D pup.), 

55.23.35 
55.15.73 

Henk Visser (coördinator E-F pup.) 62.84.02 
Seije van der Wal (lid), Theo Portena (lid) en 
Heero Schotsman (lid) 

Beheer velden/gebouwen 

Minne Modderman (wedstrijdsecretariaat@vvdwp.n1) 55.17.64 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 06-15.49.68.99 

Contactpersoon beheer 
kantine / barvrijwilligers 

Mariejette Bijker - de Hei) 06-30.73.13.08 
Skoalekers 19, 8464  PH  Sintjohannesga 

Consul 

Atze Pieter van Stralen 55.12.76 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

42 	Presentatiegids vv DWP I  Seizoen  2013 - 2014 
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Heineken Brouwerij Noord Nederland 

Hem utech 

Hiemstra BV 

Hotze Ad erna Transport 

Kapsalon Trijnie 

Fa Kerstma-Heida 

Kinderopvang Madelief 

Klussenbedrijf W. Jager 

Kraak Installatiebedrijf 

Leonie's Haarmode 

Loonbedrijf Gebr. de Vries 

Modderman Koekfabriek 

Multiservice Hans Knol 

Piersma-van der Ven BV 

Roffel Fietsen 

Smit Staal 

Stuiver Draai en Freeswerk 

Technich Bedrijf W. Minnesma BV  

The  Q-Dance  Garden 

WA. Tiezema Afwerkingsbedrijf 

Truckservice Jager BV 

Tuincentrum De Koning 

Visser Eierhandel vof 

Voegbedrijf Geert de Jong 

Voegbedrijf H.J Sloothaak 

Voegbedrijf S.V.S 

Voegbedrijf Ten Boom 

W.K. Koek Bakkerij B.V. 

H vd Wal Installatiebedrijf 

vd Wiel Transport 

de Wolvehoeve Dierenpension 

B. Algera 

Attent van Zwol 

Y.  M. Bijker 

G. Blok 

M. DUAN Metselbedrijf 

S. J. Elzinga / Lageveen 

A. Foppes 

M. Haringsma 

E. van der Heide 

H. & G. de Heij 

H. & L. van Hes 

F. Holtrop & B. Visser 

J. Y. & A. Holtrop 

P. Hulzebos 

R. Hulzebos 

D.  G. Jager 

E. Jager 

W. Jager 

A. de Jager 

J. L. Knijpstra 

A. & G. Knol 

J. Kok 

S. Koopmans 

E. Kramer 

R. Krikke 

de Kroeg café 

Lightningbolt Drive in Show 

H. M. Modderman 

M. Modderman 

R. Modderman 

Modderman Koekfabriek 

S. van der Molen 

M. Mulder 

Piersma-van der Ven BV 

S. Poepjes 

F. Sloothaak 

J. Sloothaak 

A. van Stralen 

A. P. van Stralen 

van Stralen Voegbedrijf 

W. Toering 

E. Visser 

Visser Voegbedrijf 

Voegbedrijf B. van Stralen 

Voegbedrijf H. J. Sloothaak 

Voegbedrijf V. Sloothaak 

J. de Vries 

E. Westra 

A. Wierda 

AUTOSERVICE  

Jetliner Brouwer  
APK * Reparatie * Onderhoud * Aircoservice 
* Schadeherstel / afhandeling * In 8( Verkoop 

* Storingsdiagnose 

De Kuinder 8a Heerenveen * Tel. 0513 633444 * autoservicejelmerbrouwer.n1 

4 	Presentatiegids vv DWP I  Seizoen  2013 - 2014 
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De persoon Jan Boender 
"Al vele jaren gelukkig getrouwd met 
Anja Boender en vader van  Ewan,  die 

probeert een balletje te trappen bij DWP 
en Brian, die niets met voetbal heeft en 

liever bezig is met gamen en zwemmen. 
In het dagelijks leven vervul ik de rol van 

manager Sales&  Trading  bij Biodiesel 
Kampen B.V. te Kampen!' 

Akkerman Mechanisatiebedrijf 
Aktiviteitenboerderij 
Fjouwerhusterpleats 
Attent van Zwol 
Autoservice Jelmer Brouwer 
Bijker Garagebedrijf 
de Boer Kwaliteits-ijs 
Bouwbedrijf H. van Zwol 
Brinksma Schilderbedrijf 
Brocanterie Het Gewei 
CDB.nu  
van Dijk's Roggebrood 
Gebo Wonen 
Glas Sport Joure 
M. de Glee administratiekantoor 
Heineken Brouwerij Noord  Ned  
Hem utech 
B. van Hes Metselwerken 
Jelle's Versmarkt 
JOED ICT 
Kapsalon Anja 
Kapsalon Trijnie 
Fa Kerstma-Heida 
Klusbedrijf G. van Dijk 
Kort Timmer -en Aannemersbedrijf 
Kraak Installatiebedrijf 
Modderman Koek  
Profile  Brouwer Fietsen 
Roffel Fietsen 
Salon  it  Onlán 
Schildersbedrijf M. Kampen 
Schoonheidssalon Petra Bijker 
Slump & Bos Woninginrichting 
Technisch Bedrijf W. Minnesma BV 
Technisch KlussenbedrijfJ, Keizer 
Tjeukemeer Camping 
Tuincentrum De Koning 
Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o 
Visser Eierhandel vof 
Voegbedrijf Geert de Jong 
W. K. Koek Bakkerij BV. 
Wiersma Banden  

Aardappelhandel Huttinga 
A. de Jong installatie en onderhoud 
Adviesburo Buitenland 
Akkerman Mechanisatiebedrijf 
Assurantiekantoor Ferwerda 
Attent van Zwol 
Autoservice Jelmer Brouwer 
Bangma Aannemingsbedrijf 
Boersma Adviseurs 
Bouwbedrijf H. Veenstra  
Cafe  de  Hey  
Café vd Zwaag 
Drukkerij Hofstee 
Dutsen,n1 autofersekering 
Elektromate  
Elmer  Venema Transport 
Eproline Reclame 
Friehof Hoveniers 
Gebo Wonen 

tf% fond 

rijs se ei  
1 t 

Aannemersbedrijf A. Fekken BV 
ADG montageservice 
Allround Service - Pieter Lolkema 
Attent van Zwol 
Boss Classics 
DBHV Pallets 
Dikkerboom Milieuadvies 
DUAN Metselbedrijf 
Glas Sport Joure 
B. van Hes Metselwerken 
Hiemstra Metaal BV 
Hotze Adema Transport 
Huisartspraktijk Zwartsenburg 
Jelle's Versmarkt 
G. de Jong Alternatieve geneeswijze 
Kapsalon Trijnie 
Klus en Demontage Friso Bos 
de Koningshof Restaurant BV 
Portena koerierdienst 
S. P. Auto Joure BV 
Tjeukemeer Camping 
W. Zwart 

'1  Van onze nieuwe 
voorzitter 
Jan Boender 
"De competitie is alweer een paar wedstrijden 
onderweg sinds ik het voorzitterschap van Anne 
Knol heb overgenomen. Voordat ik iets meer over de 
persoon Jan Boender, lid van  vv  DWP, zal blootleggen, 
wil ik eerst mijn voorganger Anne Knol enorm 
complimenteren. 
Anne verdient lof voor zijn rol als voorzitter van DWP en 
de manier waarop hij deze functie vorm en inhoud heeft 
gegeven. Het zal moeilijk zijn om dit te overtreffen, maar 
ik ben er van overtuigd dat - wanneer de vereniging 
over de gehele breedte haar steentje bijdraagt - dit 
zeker kan lukken. In mijn optiek is de rol van voorzitter 
niet die van alleenheerser of idioot die alles maar op 
zijn nek moet nemen. Nee, het is de vereniging met 
haar leden, vrijwilligers, barpersoneel, schoonmakers, 
sponsoren, commissieleden en zo verder. Zij maken een 
vereniging tot wat het is. 
Op het gebied van vrijwilligers zou ik willen zeggen; er 
kunnen er nog meer bij. De sponsorcommissie heeft 
denk ik aangetoond dat ze op de goede weg zijn met 
het werven van sponsoren. Ik hoop dat zich nog meer 
sponsoren zullen melden om ervoor te zorgen dat 
de vereniging een goede buffer kan opbouwen om 
toekomstige plannen te kunnen realiseren. Dit vooral 
gezien de krappe kassituatie bij de gemeenten, als 

gevolg van bezuinigingsrondes vanuit Den Haag. We zullen er meer en meer naartoe moeten 'de eigen broek op te houden'. 
Ik ben een voorzitter die niet dagelijks op de club zal zijn, maar desalniettemin ben ik wel altijd bereikbaar. Bij kwesties, problemen en 
vragen wil ik graag op de hoogte worden gesteld en zal ik trachten tot een oplossing te komen. 
Ik ben een persoon die'recht door zee'zal zijn en er niet voor terugdeinst om te zeggen waar het op staat. Daarom zal ik ook mijzelf 
kwetsbaar opstellen en de vereniging aan het eind van het seizoen de gelegenheid geven mij en mijn functioneren te evalueren. 
Tot slot wens ik alle teams veel plezier en succes in de competitie, dank ik de vrijwilligers bij voorbaat voor hun inzet en sponsoren voor 
het in ons gestelde vertrouwen:' 

7111-71; 



Bovenste rij, 	Remco ten Hoeve (lid), Denise Hulzebos (lid), Geertje Holtrop (lid),  Cisco  Sloothaak (lid), Mariska ten Hoeve (lid), Hotze Adema (secretaris) 

Voorste rij: Jan Venema (lid), Tetje de Vries (lid), Anno Holtrop (lid), Mangal Haringsma (lid) 

sportsponsoring een grote naam. Zowel 
op lokaal, regionaal als op landelijk 
niveau worden evenementen en ploegen 
ondersteund. "Alleen gemotoriseerde 
sporten sponsoren we niet, dat is het 
beleid van de bank. Bij elke gemeenschap 
hier is er wel iets wat wij als Rabobank 
Heerenveen-Zuidoost Friesland sponsoren. 
Wij zijn een bank voor iedereen, ook voor 

"Het is leuk 
om te zien hoe 
enthousiast de 
mensen bij DWP 
ons sponsorschap 
oppakken 

de dorperC 
Schuddebeurs vindt het belangrijk dat 
de Rabobank zich juist daar laat zien.  

"Nederland is een sportland", vertelt hij. "In 
de dorpen is sport maar ook cultuur een 
verbindende factor. ik denk dat het goed 
is, dat wij ons gezicht op die gebieden 
laten zien." 
Hij herhaalt het nog maar eens. Het 
afgesloten contract tussen Rabobank 
en DWP is een goede zaak. "Het moet 
natuurlijk van twee kanten goed zitten. Wij 
moeten er wat aan hebben, maar de club 
ook. Voor ons zijn de voordelen duidelijk. 
Wij stralen uit dat we dichtbij de dorpen 
staan en krijgen bekendheid. Daarnaast 
zijn we ook blij dat we de activiteiten in 
de dorpen hiermee een steuntje in de rug 
kunnen geven:' 
"Het is leuk om te zien hoe enthousiast 
de mensen bij DWP ons sponsorschap 
oppakken", wil Schuddebeurs nog kwijt. 
"Het sponsoren is een speciaal iets en 
het moet geen gewoonte worden. Even 
een belletje plegen en het geld wordt 
wel overgemaakt. Zo werkt dat niet. De 
mensen bij de club moeten ook over een 
aantal jaar nog enthousiast over ons zijn:' 
Als Schuddebeurs wordt gevraagd naar 
een laatste advies, is zijn antwoord  

simpel: "Winnen' lacht hij. Vervolgens iets 
serieuzer: "Het bestuur van de club mag 
zelf bepalen wat ze met het geld doen, 

"Wij willen de 
vele vrijwilligers 
van deze club een 
steuntje in de rug 
geven" 
maar ik hoop dat ze het op een duurzame 
wijze besteden. Ontwikkel de jeugd en 
steek het geld in goed opgeleide trainers'' 
"Je kunt ook twintig vlaggen en dertig 
tassen kopen, maar die zijn na verloop van 
tijd kapot of gedateerd", vertelt hij. "Als 
je de jeugd professioneler leert sporten 
denk je ook aan de lange termijn van de 
voetbalclub. Het geld in talenten steken 
is altijd een goede besteding", besluit 
Schuddebeurs.. 

Wout de Jong 

Oud-voorzitter Anne Knol 
heeftigeweldigeitijd gehad 

 

Al dertig jaar loopt Anne Knol rond op sportpark De Grie in Sint Johannesga. In het begin als 

voetballer, later onder meer als jeugdverantwoordelijke en trainer. Vorige maand stopte Knol 

na zes jaar als voorzitter van DWP. "Mijn hart ligt bij deze club en dat zal nooit veranderen." 

Het valt op deze dinsdagavond in 
augustus niet mee om een rustig 
plekje op het sportpark te vinden. Een 
oefenwedstrijd en trainingen zorgen voor 
drukte en bezette ruimtes op het terrein. 
Uiteindelijk nemen wij met voorzitter Anne 
Knol plaats in de zogeheten technische 
ruimte van het complex. Op welgeteld 
drie vierkante meter tussen computers en 
printer spreekt de scheidend voorzitter  

zich uit over zijn periode bij De Wite  
Peal  als voetballer, trainer, voorzitter en 
bovenal als liefhebber. 
Hoewel we er bij toeval belanden, is de 
ruimte naast de bestuurskamer een hoekje 
waar Knol trots op is. Dit kamertje kwam 
een tijd terug tot stand door de inzet van 
vrijwilligers. En juist dat laatste maakt 
de uit Rottum afkomstige ex-voorzitter 
`grutski."Het renoveren van dit complex  

met alleen vrijwilligers vind ik de mooiste 
gebeurtenis uit mijn tijd als voorzitter", 
vertelt Knol. "Dat er steeds weer mensen 
opstaan die hun handen uit de mouwen 
steken voor de club is prachtig." 
De 55-jarige Knol, getrouwd met Grietje en 
vader van Janet, Alinda en Jos, stortte zich 
vóór zijn bestuursfuncties bij DWP op iets 
totaal anders. Hij dook de hondensport in 
als hoofdinstructeur van rottweilers. Knol 
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Sinds dit seizoen prijkt 'Rabobank' op de shirts van het eerste elftal. Na het stoppen van 

Tulderhof als hoofsponsor, werd in de grootste bank van het land een opvolger gevonden. "Dit 

is een win-winsituatie voor DWP en Rabobank7 

was een paar jaar actief als voorzitter van 
een rottweilerclub. Toen zoon Jos echter 
ging voetballen, was Anne al snel weer te 
vinden bij DWP. Als trainer begeleidde hij 
nagenoeg alle jeugdelftallen waarin zijn 
zoon uitkwam. 
Na diverse andere bestuurlijke functies 
bij DWP, werd Knol zes jaar geleden door 
Jan Knijpstra als kandidaat-voorzitter 
voorgesteld. Een lastig moment om in de 
stappen, weet hij nog. "Het liep bestuurlijk 
niet geweldig. Dat ging me aan het 
hart." Alle rijen sluiten, had Knol zich met 
het bestuur voorgenomen. "ik ben een 
mensenmens en wilde alle geledingen 
binnen de club weer op een rij hebben. Bij 
een vereniging maak je de club samen' 

"Het is 
fantastisch om 
te zien hoeveel 
draagvlak 
DWP heeft" 

Een praatje hier, een grapje daar, een 
paar knipoogjes, de bulderende lach en 
langzaam enthousiasmeerde Knol met het 
bestuur alle betrokkenen bij de club. 
Knol had het naar zijn zin en werd door 
velen binnen de club gewaardeerd. Na  

een eerste periode van drie jaar, werd 
hij herkozen en bleef hij nog eens drie 
jaar voorzitter. Hij zag (en ziet) de club 
groeien."Als je ziet hoeveel draagvlak DWP 
heeft, dan is dat fantastisch. De spelers en 
supporters komen uit de wijde omgeving. 

"Het is mijn 
eigen keuze om 
te stoppen" 

Van Joure tot Heerenveen, van Oudehaske 
tot ldskenhuizen. Wat dat betreft vind ik 
het ook jammer dat de gemeente niet in 
de ontwikkeling van de club meegaat." 
Daar snijdt Knol een heikel punt 
aan. Het bestuur heeft zich vele uren 
beziggehouden met uitbreiding en 
implementatie van een kunstgrasveld. 
"Ik ben een gersman, maar met een 
kunstgrasveld geef je de spelers en 
trainers een uitstekende mogelijkheid 
om op goed niveau te blijven trainen en 
spelen. Het voetbalseizoen speelt zich 
voor een groot deel af in de winterperiode 
waarin de velden niet altijd perfect zijn. 
Clubs met een kunstgrasveld kunnen 
dan doortrainen, wij niet. Dat is verkapte 
competitievervalsing." 
Daarnaast explodeerde het ledenaantal. 
"Vorig seizoen hadden we een piek  

van 318 actieve voetballers. Hun wil je 
ook kwaliteit bieden en je probeert het 
niveau van de club omhoog te brengen. 
De aanleg van een kunstgrasveld speelt 
daarin een belangrijke rol. Helaas is dat na 
vele inspanningen, intensieve gesprekken 
met de gemeente niet gelukt. Dat vind 
ik toch wel erg jammer. ik kan mij niet 
meer motiveren om wéér uitleg aan de 
gemeente te geven. Het afketsen van deze 
plannen was ook een schakeltje in mijn 
beslissing om te stoppen als voorzitter." 
Na zes jaar voorzitterschap geeft Anne het 
stokje dus over aan Jan Boender. "Het is 
mijn eigen keuze om te stoppen. Zelfs mijn 
vrouw Grietje wist er niets van, Ik had deze 
keuze al een half jaar geleden gemaakt. De 
komende tijd heb ik weer de vrijheid om 
andere dingen op te pakken." 
De kloof tussen de A-junioren en senioren 
verkleinen, lijkt Knol bijvoorbeeld wel een 
interessant project. "Maar ik zie wel wat 
er op mijn pad komt. Dat ik bij DWP blijf 
is iets wat zeker is, in welke hoedanigheid 
dan ook. Mijn hart ligt hier en dat zal 
nooit veranderen." Staat DWP dan zelfs 
boven zijn eigen familie? Knol lacht bij het 
horen van de vraag, krabbelt wat aan zijn 
baardje en vervolgens met een knipoog: 
"Als mensen daar het antwoord op willen 
weten, moeten ze het me maar persoonlijk 
vragen." 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 

Even na een uur op een doordeweekse 
dag in september komt er door de 
schuifdeuren van het Rabobank-gebouw 
een keurig geklede man met een koffertje 
binnenlopen. Het is Rients Schuddebeurs, 
directievoorzitter van Rabobank 
Heerenveen-Zuidoost Friesland. In het 
gloednieuwe pand, gesitueerd naast het  
Abe  Lenstra stadion, vertelt de  Jouster  
over de samenwerking tussen Rabobank 
en voetbalvereniging DWP. 
"Wij kregen een tijdje geleden een 
sponsoraanvraag van DWP binnen", 
herinnert Schuddebeurs zich. "Elke 
aanvraag wordt beoordeeld door de 
sponsorcommissie, maar deze was 
speciaal. Er ging meteen een lampje  

branden." De naam DWP was bekend bij de 
afdeling door Jan de Vries, oud-directeur 
van de Rabobank in Sint Johannesga. Dát, 
plus de uitstraling van DWP zorgde er voor 
dat de bank uiteindelijk groen licht gaf. 
Want DWP is een mooie vereniging. 
"De club is erg belangrijk voor Sint 
Johannesga. Wij kijken naar de impact 
die een vereniging heeft in zo'n dorp. We 
hebben jarenlang wel Iets gedaan met en 
voor de club, maar het is mooi dat we nu 
met het hoofdsponsorschap meer kunnen 
doen." 
De club wordt geleid door vrijwilligers die 
dag en nacht bezig zijn met de vereniging. 
"Er zijn veel mensen bij betrokken. Dat 
speelde ook zeker een rol in onze keuze. 

Wij willen deze mensen een steuntje in de 
rug geven. Daarnaast wordt er door het 
hoofdsponsorschap goodwill gekweekt en 
bereiken wij een grote groep potentiële 
klanten. Het is een win-winsituatie voor 
zowel de bank als de club:' 
Hoewel Schuddebeurs de identiteit van 
DWP wel een beetje kent, vindt hij zelf 
dat zijn kennis van de club te min is. Niet 
zo vreemd, want hij is naar eigen zeggen 
geen voetbalman. "Ik kijk wel eens een 
wedstrijd van sc Heerenveen in het  Abe  
Lenstra stadion, maar een echte liefhebber 
ben ik niet. ik heb vroeger ook nooit 
gevoetbald, waterpolo deed ik wel. Nu is 
het vooral tennis en volleybal." 
Rabobank heeft op het gebied van 

Boven, v.I.n.r.: Minne Modderman (wedstrijdsecretariaat), Jan Boender (voorzitter), Tjibbe Bos (oud-jeugdvoorzitter), Gerrit Aalbers (penningmeester), Anne 
Knol (oud-voorzitter) & Jochum Meester (jeugdsecretaris).Onder: Aitze Hiemstra (jeugdvoorzitter), Henry van Drogen (secretaris/technische zaken) & Jan 
Knijpstra (algemeen coördinator/ledenadministratie). 
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Jochum Meester geniet van zijn werkzaamheden als jeugdsecretaris 

"Het is prachtig om de jeug 
Jochum Meester (27) uit Rottum vervult sinds tweeënhalf jaar de functie van jeugdsecretaris bij 

voetbalvereniging DWP. Al vanaf het eerste moment heeft hij het daar naar zijn zin. 

Rotst 

Bovenste rij, 	Sietse Drenth (voorzitter), Mark Hulzebos (lid), Geert Dijkstra (lid) 
Onderste rij: Bernard us van Stralen (lid), Henry van Drogen (secretaris) 
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Het zal bij een aantal bewoners rondom 
het parkeerterrein aan De Grie toch wat 
wenkbrauwen hebben doen fronsen. 
Hoewel niemand op de buurt een groene 
Volkswagen Polo bezit, wordt deze auto 
met Fryslán-bestickering toch vaak op 
het terrein geparkeerd. Het voertuig is 
eigendom van Jochum Meester, raadslid 
voor de FNP in nu nog de gemeente 
Skarsterlán (en straks De Fryske Marren), 
student op de  NHL,  planbaliewerknemer 
bij PostNL Pakketpost, maar bovenal 
jeugdsecretaris van DWP. 
Gehuld in een blouse waarop de oranje-
letters 'PostNL' prijken, stapt de 27-jarige 
Jochum uit zijn wagen. Hoewel hij net 
uit zijn werk komt en amper thuis op de 
Streek is geweest, komt het interview  

op sportpark De Grie hem eigenlijk wel 
goed uit. "Ik moest hier toch nog heen om 
een paar dingetjes te regelen, kan ik dat 
meteen meepakken." 
Dingetjes regelen doet Meester een hele 

"De trip naar 
Drolshagen was 
een prachtig 
hoogtepunt" 

hoop. Zelfs zaken die officieel buiten zijn 
takenpakket als jeugdsecretaris horen, 
vallen op zijn bordje. "In principe houd ik 
me als jeugdsecretaris alleen bezig met 
jeugdzaken, maar eromheen doe je veel  

meer. Dat komt ook deels door mezelf. lk 
heb dan in ieder geval de zekerheid dat 
het gebeurt:' 
Jochum pakt een stoel en ploft er op deze 
aangename middag in augustus met een 
luidkeels 'hèhè' in. Al tweeënhalfjaar is hij 
jeugdsecretaris."Ik had meteen zoiets van: 
dit is leuk. Voordat ik als jeugdsecretaris 
begon keek ik bijna nooit naar de 
wedstrijden van onze pupillen en junioren. 
Vaak moest ik werken en eigenlijk had het 
mijn interesse ook niet echt:' Maar toen 
hij eenmaal een paar wedstrijdjes bekeek, 
was hij verkocht. "Het is prachtig mooi 
om ze te zien spelen, vooral de pupillen", 
klinkt het enthousiast."Ze huppelen en 
dwarrelen over het veld, allemaal op een 
kluitje en hoe ze elkaar aankruipen na een 
doelpunt; skitterjend:' 
Vorig jaar kende de club een ledenrecord. 
Maar liefst 316 voetballers kwamen elke 
week namens DWP in actie. Ongeveer 
tweederde daarvan was jeugdlid, schat 
Jochum. Inmiddels ligt het ledenaantal - 
onder andere door het opheffen van een 
seniorenelftal - rond de 290."Wat heel erg 
mooi is, is de hoeveelheid aanmeldingen 
van meisjes. Die is explosief gestegen!' 
Dit komt mede door het schoolvoetbal 
dat op de velden van DWP wordt 
georganiseerd. "De schoolkinderen maken 
op een positieve manier kennis met ons 
complex. Dat zorgt elk jaar voor een 
hoop aanmeldingen. Meester Willem van 
basisschool De Trieme heeft daar ook een 
grote rol in gespeeld:' 
De functie als jeugdsecretaris is een leuke 
hobby, vindt Jochum. "Het is misschien 
cliché, maar de veelzijdigheid maakt het 
zo mooi. Je zorgt er voor dat de jeugd op 
zaterdag kan voetballen en je leert veel 
mensen kennen:' Bij vragen of problemen 
is Meester regelmatig het aanspreekpunt. 
"We proberen met onze commissie alle 

zijn dan hun leeftijdsgenoten leren 
op deze manier ook meer."Zij trekken 
zich aan elkaar op en tillen elkaar naar 
een hoger plan. Bij de beteren werkt 
dit hetzelfde. Op deze manier krijg je 
een mooie wisselwerkingf 
Zo'n selectiebeleid is nog maar 
een eerste voorbeeld. Zo zijn twee 
trainers per team een vereiste en er 
wordt door elke ploeg twee keer in 
de week getraind, waar dat voorheen 
bij de kleinsten tot eenmaal beperkt 
bleef. Daarnaast zijn er ook nog 
zogeheten jeugdcoördinatoren als 
aanspreekpunt aangesteld. 
Die junioren en pupillen 
worden doordeweeks tijdens 
trainingsavonden op een zo hoog 
mogelijk niveau opgeleid. Niet 
langer krijgen goedwillende ouders 
de vrije hand bij het bedenken 
van oefeningen. Alle jeugd (tot 
en met de D-pupillen) volgt sinds 
juni 2012 trainingen die gebaseerd 
zijn op een voetbaltechnische en 
tactische methodiek."Nu heb je 
vanaf de F-pupillen meer structuur in 
trainingen, zodat je als C-junior alle 
basistechnieken onder de knie hebt." 
Ja, het gaat voor sommige mensen 
misschien iets te hard, geeft Drenth 
toe. "De mensen moeten de knop hier 
nog even omzetten. We hebben maar 

"Dat er jonge 
spelers vroegtijdig 
overstappen naar 
de senioren is 
veelzeggend" 

een doel en dat is DWP. Wij beseffen 
dat er nogal wat ruimte zit tussen 
de vloer en het plafond, maar wij 
willen zo snel mogelijk onze ideeën 
doorvoeren. We moeten het tenslotte 
van onze jeugd hebben." 
Maar anders dan bovenstaand 
wellicht doet vermoeden is dorpsclub 
DWP geen profclub zoals sc 
Heerenveen, weet ook Drenth.  

"De club is te klein om het heel erg 
door te drijven, maar we willen er wel 
het maximale uit halen. En we moeten 
niet vergeten dat het plezier voorop 
staat. We willen een zo hoog mogelijk 

"Wij willen onze 
jeugd beter maken, 
maar plezier 
hebben blijft 
hoofddoel" 
niveau bereiken, al moet dat niet 
ten koste gaan van het plezier in het 
spelletje. Want dat laatste is natuurlijk 
het hoofddoel bij DWP." 

Op dit moment staan de jonge 
groenwitte talenten er niet slecht 
voor. Er zit veel talent bij de D-, en 
E-pupillen."En het feit dat er deze 
zomer een aantal spelers al vroegtijdig 
aansluiten bij de A-selectie is 
veelzeggend", vindt Drenth. 
De veranderingen die de technische 
commissie adviseert en doorvoert, 
zorgden zeker in de beginweken 
voor wat logische strubbelingen. 
"Maar ik verwacht dat voor de 
winterstop alles soepel verloopt. Wij 
geven duidelijkheid en dat is het 
belangrijkste. Kijk, wij zijn ook niet 
heilig. Bij geen enkele beslissing 
hebben we de zekerheid dat het een 
goede is, maar wij doen wat ons het 
beste lijkt voor de club. Want het 
belang van DWP staat altijd voorop" 

Wout de Jong 



Technische commissie 
wil DWP naar hoger 
plan brengen 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Wiebe van der Kamp (coordinator C-jun, D-pup), Seije van der Wal (lid), Bram Linders 

(coeirdinator A-B junioren), Aitze Hiemstra (jeugdvoorzitter) Onderste rij: Klaas van de Berg (lid), Jochum 

Meester (jeugdsecretaris), Theo Portena (lid), Henk Visser (coordinator E-F pupillen) 

Sinds de zomer van 2012 

beschikt voetbalvereniging 

DWP over een technische 

commissie. Deze TC heeft 

een adviserende en 

sturende rol betreffende 

alle technische zaken voor 

zowel pupillen, junioren als 

senioren bij de club. Sietse 

Drenth is de voorzitter. 

d op het veld bezig te zien" 

Ondanks een zomerse outfit glijden de 
zweetdruppels in grote hoeveelheid 
over het hoofd van Sietse Drenth. Het 
kwik tikt op deze warme zomerdag 
in augustus de 25 graden aan en ook 
op de Nieuwe Weg in Rotsterhaule is 
het tropisch. De in Zuidhorn geboren  

Drenth woont al bijna 40 jaar in 
Rotsterhaule, maar beschikt nog altijd 
over een onmiskenbare Groningse 
tongval. Hij veegt de zweetdruppels 
van zijn gezicht als hij plaatsneemt in 
het tuinhuisje, gesitueerd achter zijn 
woning. 
Waar voorheen slechts een bestuurslid 
verantwoordelijk was voor de 
technische zaken binnen DWP, is 
dat nu al bijna anderhalf jaar een 
vijfkoppige technische commissie. 
"Het bestuur heeft veel taken en 
wordt op deze manier enigszins 
ontlast", legt Drenth die gedachtegang 
uit."Ons doel is het niveau van de 
jeugd en senioren naar een hoger 
plan te brengen." 
De overtuiging klinkt door in de 
stem van Drenth als hij vertelt over 
zijn plannen. Hoewel hij na diverse 
werkzaamheden als bedrijfsleider 
inmiddels is gepensioneerd, is hij  

met de andere leden van de TC zeer 
gedreven om DWP verder omhoog te 
helpen. "We zijn nu de jeugdopleiding 
gestructureerd aan het opzetten zodat 
het niveau vanaf de allerkleinsten 
omhoog gaar 
Op advies van de TC werden de 
junioren en pupillen dit jaar niet meer 
alleen op leeftijd ingedeeld, maar 
ook op kwaliteit."Een aantal ouders 
had daar wat moeite mee. Er was 
wat weerstand", geeft Drenth toe. 
"Iedere vader of moeder vindt hun 
eigen kind het beste en dan is het 
soms lastig te accepteren dat wij er 
anders over denken:' Door alle E- en 
F-jeugd gelijktijdig te laten trainen, 
zijn er ook geen vervoersproblemen 
naar Sportpark de Grie toe. De jongste 
jeugd uit omliggende dorpen kan 
samen naar de training gaan. 
Maar, zo legt Drenth uit, de 
voetballertjes die iets minder goed  

randzaken te regelen zodat  
!eiders  en trainers het werken 
makkelijk wordt gemaakt" 
Meester is dan ook blij dat 
de jeugdcommissie in de 
zomerstop van 2013 fors is 
gegroeid. Met de komst van 
drie jeugdcoördinatoren en 
enkele enthousiaste vrijwilligers, 
kunnen de taken in de 
jeugdcommissie beter verdeeld 
worden. Volgens Jochum 
is het nu al zichtbaar dat er 
langzaamaan meer structuur 
en beleid in de jeugdcommissie 
gebracht wordt. „Dit zal de 
vereniging ten goede komen:' 
Als Jochum zaterdagochtend 
geen werkverplichtingen heeft, 
is hij rond 8 uur present op 
Sportpark de Grie."Dan tillen 
we de goaltjes naar het veld, 
zorgen we voor cornervlaggen 
en zetten we de pionnen 
neer. Het is niet zo dat we 
een hele lijst hebben met 
werkzaamheden, maar zaken 

"Er wordt te 
weinig gedoucht 
door de jeugd na 
een wedstrijd of 
training" 
die nog moeten gebeuren, doen we clan!' 
Vervolgens staat Meester langs de lijn 
om de verrichtingen van de jeugdteams 
te volgen, is hij in de bestuurskamer of 
lost hij samen met de andere leden van 
de jeugdcommissie kleine probleempjes 
op. Op zaterdagmiddag trapt Jochum zelf 
tegen een balletje bij het derde elftal van 
DWP. 
De trip in september 2012 naar het Duitse 
Drolshagen met drie juniorenteams noemt 
Jochum het hoogtepunt. "Nog altijd heeft 
iedereen het over dat weekend. Het was  

prachtig:' De gemeente onderhoudt 
nauw contact met de partnergemeente 
Drolshagen. Zodoende was er voor 
een groep junioren de mogelijkheid 
af te reizen naar Duitsland voor een 
sportieve ontmoeting met hun Duitse 
leeftijdsgenoten."Het klikte meteen tussen 
de Duitse en Friese junioren." 
Er moet de op de komgrens van 
Sintjohannesga wonende Meester nog 
iets van het hart "Het valt me de laatste 
twee jaar op dat er steeds minder kinderen 
douchen na een training of wedstrijd." Het 
hoe en waarom? Hij heeft geen idee. "Het 
is net alsof ze zich ergens voor schamen:' 
Natuurlijk, Jochum snapt dat jongens en 
meisjes door de capaciteitsproblemen 
soms niet kunnen douchen. "Maar het is 
heel erg belangrijk dat als het wel kan, je 
het ook doet:' 
"Mij is vroeger altijd geleerd: sporten is 
zweten en dat is vies. En het gaat niet  

eens alleen om de hygiëne", vervolgt 
hij. "Als je na een training zonder te 
douchen terugfietst naar bijvoorbeeld 
Ouwsterhaule, is dat niet goed voor 
de spieren en heb je sneller kans op 
blessures. Ook speelt het een rol in de 
sociale opvoeding van een kind." Douchen 
verplichten is geen optie. "Maar ik hoop 
dat ouders, trainers en  !eiders  er meer 
op zullen letten. We hebben dankzij 
vrijwilligers en geldschieters inmiddels de 
benodigde prima faciliteiten, dus daar kan 
het niet aan liggen:' 
De kerkklok van Sint Johannesga 
klingelt zes keer als Jochum de deur 
van zijn groene  VW  Polo open doet "Oh 
ja", klinkt het plots. "1k zou ook nog de 
bestuurskamer in" Na een kleine aarzeling 
stapt hij toch maar achter het stuur. "Eerst 
thuis maar een hapje eten:' 

Wout de Jong 

34 	Presentatiegids vv DWP I  Seizoen  2013 - 2014 
	 11 



Bovenste rij, v.l.n.r.: Claudia de Glee (leider), Betty Bijker (leider) 
Middelste rij: Marika de Glee, Coba Otten, Dennis van der Ende, Mart Bijker, Jacco Brouwer, Arjen Visser 
Onderste rij:Jarno Kroes, Yasmin Darwinkel, Senne van der Vlugt 
Liggend: Sjoerd van der Molen 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Berno de Boer (trainer), Geert de Boer (leider), Henk de Jong (trainer&leider) Middelste rij: Christan 
de Boer, Jeroen Veenendaal, Gerrit Zuidema, Martijn Vermaning, Jouke Pieter Bakker Onderste rij: Sido Mulder, Mart de 
Boer, Maurice Hylkema,  Rick  de Jong Op de foto ontbreekt: Thomas Hooijer 

Wietze Toering is al meer dan vijftien jaar clubscheidsrechter bij DWP. De 66-jarige Toering, 

woonachtig in Heerenveen, geniet tijdens het fluiten: "Als ik het niet meer vol kan houden, stop 

Ik er mee." 

Het is kwart voor elf op een zaterdag 
in september. De regen komt 
met bakken uit de lucht en het 
trainingsveld is veranderd in een 
grote waterplas. Op een relatief droog 
hoekje loopt een man op leeftijd 
in een iets te kort broekje heen en 
weer. Het is WietzeToering. Over een 
kwartier fluit hij een wedstrijd van de 
B1 in de stromende regen."Dat het 
regent maakt me niets uit, al is het wel 
wat minder nu ik een bril heb." 

"Voetbal is emotie, 
maar er zijn 
grenzen" 
lets meer dan twee uur later zit 
Toering gedoucht en wel in de 
bestuurskamer van Sportpark de Grie. 
Hij slaakt een diepe zucht en doet 
zijn beide handen achter zijn hoofd. 
"Uitgeput? Nee  hoot',  lk kan het nog 
makkelijk belopen", vertelt Toering, 
die met volle teugen geniet als hij 
tussen 22 voetballers op zijn fluitje 
blaast."Het is een verademing om op 
het veld te staan. ik ben een echte 
liefhebber en kan tijdens de wedstrijd 
genieten van mooi voetbal." 
Toering werd pas op zijn 225te lid van 
een voetbalclub."Ik ben christelijk 
opgevoed en mijn ouders vonden het 
voetbal maar bot brekkerij, daarom 
heb ik in de jeugd nooit gevoetbald." 
Hij ging naar Oudehaske waar werd 
gespeeld op het terrein van de 
camping."Dan vonden we tijdens de 
wedstrijd nog een paar haringen in 
het veld." Op zijn dertigste verkaste 
Toering naar DWP, waar hij tot zijn 
57ste bleef voetballen. 
Rond zijn vijftigste volgde 
de Heerenvener een 
scheidsrechterscursus bij de club 
waarna hij clubarbiter werd. "1k wilde 
wel eens weten hoe het was om aan  

de andere kant te staan", legt Toering 
uit."Het fluiten is iets wat je moet 
leren, want je maakt fouten. Daarnaast 
heb je in het amateurvoetbal te 
kampen met clubgrensrechters die 
je niet altijd kunt controleren op 
eerlijkheid." 
Toering, tot vorig seizoen ook nog 
jeugdtrainer, vindt dat je als arbiter 
wel een dikke huid moet hebben."Ik 
heb een paar keer op het veld gestaan 
met de gedachte: wat doe ik hier? 
Zeuren, schelden en meer. Het is op 
dit moment ook een hele tendens in 
de maatschappij. Ik schrok er in mijn 
begintijd als scheids niet van, want 
je leert er boven te staan, ik begrijp 
dat voetbal emotie is, maar er zijn 
natuurlijk grenzen' 
Het is sinds de tragische dood van 
grensrechter Richard Nieuwenhuizen 
een 'hot item' in de maatschappij: 
het respect voor de arbiters en 
zijn assistenten. "Ik vind dat ik over 
het algemeen genoeg respect 
krijg, maar als dat niet zo is, grijp ik 
meteen in' Een handje geven aan 
de arbiter na afloop van een duel 
is dan ook belangrijk. "Ook al heeft 
de scheidsrechter fouten gemaakt, 
altijd een hand geven. Soms wordt 
wel eens vergeten dat er door onze 
aanwezigheid 
kan worden 
gevoetbald." 
Over de nieuwe 
regels is Toering 
nog niet zo 
enthousiast. 
"Tien minuten 
eruit bij een 
gele kaart. Daar 
leren ze niets 
van. De prent 
wordt niet meer 
opgeschreven, 
zelfs niet als 
je twee keer 
geel en dus 

rood krijgt.  Aileen  een directe rode 
kaart wordt doorgegeven. Geen 
goede zaak", vindt Toering. "Voorheen 
moesten spelers bij het ontvangen 
van een kaart een boete betalen, daar 
leren ze meer van." 

"Zolang ik het 
leuk vind, blijf ik 
fluiten" 
De oud-jeugdvoorzitter en 
jeugdsecretaris van de club denkt 
nog niet aan ophouden met fluiten. 
"Zolang ik het leuk blijf vinden, ga 
ik door. Als ik het niet meer vol kan 
houden, stop ik er mee. Je hebt 
scheidsrechters die de hele tijd rond 
de middenlijn blijven hangen, maar 
dat doe ik niet. Dat zit niet in mij. ik zit 
er graag dicht op, dan zijn eventuele 
overtredingen ook beter waar te 
nemen." 
De stap naar de KNVB heeft Toering 
bewust nooit gemaakt."Niet eens 
overwogen", verduidelijkt hij. "ik 
wil niet stad en land door om een 
wedstrijdje te fluiten. Dat hoeft voor 
mij niet. lk kan hier elke week fluiten 
en dat vind ik prime 	

Wout de Jong 

12 	Presentatiegids vv DWP I  Seizoen  2013 - 2014 
	

33 



Clubscheièsrechte • • 	-• 
Wietze Toër1ng 

5,-:geniet op het veld r 

rayon Mort 	iiinea  noir = "W.P. 

Aar 
Siii 40:

411,  

Bovenste rij, v.l.n.r.: Aitze Hiemstra (leider),  Lute  van 
Slageren, Thomas Bakker, Thomas Hiemstra, Marten 
Kruis, Jeffrey Pasveer, Marc Modderman, Marleen de 
Jong (leider) 
Middelste vrij: Remco de Jong,  Lars  Akkerman, Léon 
Huizinga 
Liggend: Andries Otten 

Bovenste rij, v.I.nr.: Yvonne Mienstra, Jannie van der Werf 
en Bauke van der Werf 
Middelste rij: Rixt Lusink, Jennifer de Jong, Femke 
Schokker, Femke Hooijer, Ilse van der Werf 
Onderste rij: Roelie van der Molen, Lisa Mienstra, Joyce 
de Vries, Marit van der Wal, Sanne Schokker 
Op de foto ontbreekt Sijtje Nynke Schotsman 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Pelle Wijnia, Tino de Jong, Aleks Seinstra, 
Willem Heeringa, Hidde Portena 
Onderste rij: Jan Heeringa (leider), Jorrit Visser, Gerco 
Schutten, Tjalling Groen, Theo Portena (leider) 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Johan Darwinkel (leider), 
Marc Groenewegen (leider), Yntse Akkerman, Koen 
Groenewegen, Niels Schippers, Trees Kruis (leider) 
Middelste rij:  Bryan  Schippers, Nick van der Meer, Jorian 
Darwinkel, Henk Kruis 
Liggend:  Jesse-Jens Mulder 
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Streek 180 8463  NH  Rotsterhaule fel. 0513-551310 www.gebo-vvonen.n1 

41. 

~makers- &rt, um 

wont all 
Royaotecrhaule 

Ook bij ons kun je scoren.... D3 _ 

ONSOM cn 
D.W.P. 

*1110.111.11.111~1111.1MMIllmilimmilm"Inuat D2 L(  

Ell" 	 
Timmer- en  aannemersbedrijf  
Birmendijk 25 8461 LE Roam  tel.  0513 621173 www.kortbouw.n1 

Onderhoud, verbouw, 
nijeuwbouwirenovatie„ 

NVON  

Wibege",_ 
kétellapper  

KRACHTIGE KRUIDKOEK 

n r, 0, nj 0,  
Iedere maand een leuke actie Neem 
snel een kijkje op mijn website voor 
de • nieuwste actie I www.kapsalonanja.nl  

afspraak: 0513-551704 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Heero Schotsman 
(leider), Jelmer Schippers, Xander 
Hooijer, Jelle de Vries, Hans de Vries 
(leider) 
Middelste rij: Michael van der Veen, 
Jelmer Bruinsma, Minze Schotsman, 
Robin Lootsma, Herman Olde 
Agterhuis 
Onderste rij: Lucas van Zwol, Meinte 
Hiemstra, Jorn de Boer, Jeroen de 
Vries,  Rick  van der Wal 
Op foto ontbreekt Rinze Bart de Glee. 

MOET JE,  
NOG EEN  
STUKJE? 

sndk. getk. 3.ohgt (tat de koch,  nooit  op, iA  

Bovenste rij, v.l.n.r.: Lisanne Deuling, 
Wieke Heeringa, Eva-Lena Mulder, 
Esmee van der Wal, Nynke Venema, 
Rianne Akkerman, Jan Venema 
(trainer&leider) 
Middelste rij: Greta Huttinga (leider), 
Anouk Akkerman, Sygrid van Zwol, 
Hedwig Postma, Wyanne Wind, Iris 
Huttinga 
Onderste rij: Silke van Slageren, Lisa 
Oenema, Lianne van der Wal, Beitske 
van der Zee, Ilse Bijker, Anne Lageveen 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Wout de Jong 
(trainer), Jelmer Hoonstra, Mike van 
der Meer, Joerie Veenstra (trainer), 
Douwe Thijs Bakker, Hette Knoops, 
Trea Knoops (leider) 
Onderste rij:  Melvin  Dikkerboom, 
Jelger Mienstra, Marco Jager, Jasper 
Booden,Thedo Mienstra (leider), 
Pieter Modderman 
Liggend: Rinse Velthuis 
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Attent B. van Zwol 
Streek 131 
8463 NG Rotsterhaule 
Tel. 0513-551494 

Bij ons alle topmerken onder 1 dak 

VIKING 

517"1HL® 	metalxi  
um. 

STIHL 

Wijzonol 

IIIICARCHER 

Streek 198 I  Rotsterhaule I T: 0511.551216 I www,kerstma.heidaffil 

Campinn Tjeukemee[ 
Rustige familiecamping 

El Veilig zwemwater 

El 	De surfstek bij uitstek 

El 	Bruiloften en partijen 

0 	Vergadering of feest 

Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 34, 
8515 CB Oldeouwer Rohel 

Super in de buurt! 

• Voor al uw 
installatiewerkzaamheden; 
gas, water, elektra, 
dak- en zinkwerk, 

• Levering en plaatsing van 
CV ketels, airco's, 
waterontharders, hout- en 
gaskachels, 

• Huren van een CV ketel 
www.huureenketel.nl  

.1 Levering van wit- en 
bruingoed 

Bent u doe-het-zelver? Kom 
clan bij ons voor uw installatie-
materiaal. Ook voor deskundig 
advies! 
Kom eens een kijkje nemen in 
onze winkel en verbaas u over 
ons uitgebreide assortiment! 
Technisch Bedrijf 
Minnes= 
Appelhof 1 Oudehaske 

Technisch bedrijf 

min • 
Oudehaske 
Tel. 0513 - 677370  • 

www.wminnesmani  

1 
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penningmeesterschap voor zijn 
rekening. Maar ook hield hij zich bezig 
met het verzorgen van de ballen. "Met 
Jan Venema zorgden wij er altijd voor 
dat de ballen aanwezig waren, we 

"Het 
vrijwilligerswerk 
was als een soort 
hobby" 

controleerden ze en verzorgden ze. 
Dat is best een intensieve klus, waar 
we veel mee bezig waren. Vooral in de 
zomerperiode was dat een tijdrovend 
klusje, wat meerdere avonden per 
week in beslag nam." 
Maar Wiepie deed dit werk altijd 
met veel plezier. "Het is een stukje 
clubliefde en ik mocht het erg graag 
doen. Het is misschien wel een soort 
hobby", lacht hij. Toch heeft dit 
vrijwilligerswerk ook een keerzijde, 
vertelt Wiepie. "Het werk wat wij 
deden werd gewaardeerd, maar 
veel mensen binnen de club weten 
niet wat wij doen. Het is meer een 
vanzelfsprekendheid dat bijvoorbeeld 
elke keer het 
ballen hok op orde is. 
Dit geldt natuurlijk 
voor veel meer zaken 
die gebeuren. Er 
gebeurt veel binnen 
de club op vrijwillige 
basis. Van grote tot 
kleine klusjes, maar 
dat moet allemaal 
wel gebeuren!" 
Naast al deze klussen 
is Wiepie bovenal ook 
voetballer bij DWP. 
De eerste keer dat hij 
zijn voetbalschoenen 
aantrok was 

V.Ln.r: Minne Modderman, 

Jan Haven, Jan Lageveen, 

Piet Lieferse, Eelco Westra, 

Atze Pieter van Stralen 

in het rood-witte tenue van  vv  
Nieuweschoot. Pas toen Wiepie 
verkering kreeg met Aly, waarmee 
hij alweer bijna 35 jaar is getrouwd, 
kwam DWP in het vizier waar Aly 
destijds ook speelde. "Ik begon in 
het derde elftal. In die tijd heb ik 
wel eens een uitstapje gemaakt 
naar het tweede en het eerste team. 
Tot mijn 37ste heb ik grotendeels 
in het derde gespeeld, waar we 
vooral onder leiding van Geert de 
Jong een schitterende tijd hebben 
gehad. Daarna ben ik overgestapt 
naar het veteranenteam." Dat ging 
niet ongemerkt. Met de veteranen 
boekten de DWPiers diverse 
kampioenschappen. Er is zelfs 
eens gespeeld om het algehele 
kampioenschap van Friesland. 
De veteranen van DWP waren 
zaterdagkampioen en namen het 
op neutraal terrein op tegen de 
zondagkampioen. Lachend vertelt 
Wiepie:"We verloren met heel grote 
cijfers, maar het was prachtig om mee 
te maken!". 
Vorig jaar heeft Wiepie een jaar aan 
zaalvoetbal gedaan, maar inmiddels 
staat de speler weer op het verse gras. 
Dit keer in de voetbalploeg van 7x7. 

Zij spelen op vrijdagavond, vier keer 
een wedstrijd voor de winterstop 
en vier keer er na. Op zaterdag 
loopt Wiepie meestal rustig rond 
bij de club om bij de diverse teams 
de wedstrijden te kijken. Met Aly 
kreeg Wiepie drie kinderen. Carla is 
33, Arjen 32 en Marco 30. Ook mag 
Wiepie graag genieten van zijn vijf 

"We verloren met 
heel grote cijfers, 
maar het was 
prachtig om mee 
te maken!" 

kleinkinderen en de zesde is op komst. 
"Ik vind voetbal prachtig en ben 
graag bij DWP, maar we hebben ook 
een caravan in Hoogersmilde. Dus ik 
denk dat wij daar ook nog wel eens 
op zaterdag naar toe gaan", glimlacht 
Wiepie. 
Hij trekt zijn groene DWP-sokken aan, 
pakt zijn tas en gaat op weg naar de 
trainingsavond op sportpark De Grie. 

Gerard Kerkstra 



binnen te krijgen om zo de club 
verder te helpen. Dat kan bijvoorbeeld 
via reclameborden langs het veld, 
de Grote Clubactie of de koekactie. 
Wij hebben dat toen doorgezet en 
eigenlijk loopt dat nog steeds!", blikt 
hij met enige trots terug. 
Vooral de koekactie vindt Wiepie 
een prachtig voorbeeld van het 
actiecomité. Samen met een groot 
deel van de spelers worden in de 
wijde omgeving van Sintjohannesga 
koeken verkocht. "Op maandagavond 

gaan we dan met een grote groep op 
pad. Wij willen daar graag de jeugd bij 
betrekken. Zij vinden het fantastisch 
om mee te doen! De groep is soms 
zelfs te groot. Met veel enthousiasme 
en leuke verhalen komen ze na afloop 
van de koekactie terug in de kantine. 
Dat blijft een schitterend spektakel", 
vertelt Wiepie. 
In uitvoering van het actiecomité 
- waar meestal zes of zeven 
mensen in plaatsnemen - nam 
Wiepie de administratie en het 

Bovenste rij, v.I.n.r.: Joerie Veenstra (trainer), Tim van de Berg, Jelle Velthuis, Daan Brandinga, Paul Velthuis (leider) 
Middelste rij: Wout de Jong (trainer),  Jesse  Akkerman, Carlito Vervenne, Dennis van der Wal, Bernard Holtrop, Jurre 
Knoops, Arjen Veenstra (leider) Onderste rij: Peter Schutten, Luc van Elsloo,  Wilco  van der Wal, Erwin Akkerman, 
Gerben Veenstra Op de foto ontbreken Leonard Dayanan en  Benny  Bos 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Erwin Roffel, Mike Olde Agterhuis, Michel de Vries, Jordy van Drogen,  Wilco  Jager, Richard 
Akkerman Middelste rij: Bauke de Jong (leider), Guus de Kleijne, Wessel Krikke, Berno Akkerman, Marten Huisman, 
Sietse van der Wal (leider) Voorste rij: Henk  Nelda, Kelvin  van der Wal, Joost Rbling, Sietse van der Kamp, Brando 
Linders,  Lars  Slump 

,  x, 	e 	 la ir 
" \ ,  eg  	fi 	 9 - 	

-..;',
., 
	 1  • .:-. 	t$  4 - 	,,,  ,  johsoonofp ., 	 (.%9. zwebic  ) 	it,, 	''',.,  i  , 	1246  ; _,: 	Iva 	- 5,.. 	 4l%/-1"'-',.•  ''' 	,-/  '''. zw'''' 4l%/

7. t4/44G 

,./:0, ZWA4G 
5,110.nnelaa 

SPONSOR 110EP 

D,W.P. 

\/ 

CO. ZMIAAG 
Sinijohantittgl ZWAAG 

SinijohumesS. 

Ruim vijfentwintig jaar was 

Wiepie Krist (58) actief op 

vrijwillige basis voor het 

actiecomité van DWP. Met 

veel plezier en inzet helpt 

hij de club op vele fronten, 

want naast vrijwilliger is hij 

ook nog steeds actief als 

voetballer. 

In een volledig uitgedost 
trainingstenue doet Wiepie Krist de 
deur van zijn woning open. Een rood 
shirt en groene korte broek. De DWP-
sokken legt hij over de stoel. "Straks 
ga ik trainen bij het 7x7 team", legt 
Wiepie uit, met een ondertoon dat het 
interview niet te lang mag duren. De 
knipoog en de glimlach zorgen voor 
de relativering. De ingepakte sporttas 
staat prominent in het midden van de 
WO onkamer. 
Wiepie is een liefhebber van het 
voetbalspelletje, maar bovendien 
iemand die graag de handen uit 
de mouwen steekt. Als vrijwilliger 
bij DWP was hij jarenlang actief in 
verschillende functies. Het actiecomité 
had daarin een belangrijke rol. 
Ongeveer 25 jaar was hij als vrijwilliger 
in de weer bij de sportclub en elke 
keer deed hij dat met veel plezier. 
"Toen ik vijfentwintig jaar geleden 

"De koekactie 
blijft een 
schitterend 
spektakel" 

begon bij het actiecomité van DWP, 
kreeg ik een tweetal bankafschriften 
met koffievlekken. Daaruit bleek 
dat er een paar tientjes beschikbaar 
waren voor het actiecomité", grinnikt 
Wiepie. "Het was ons doel om geld 
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Trotse ouders 
Tessa haar ouders Gjalt en Andrea 
Jager zijn  hoar  trouwste fans. 
Moeder Andrea reist vaak met  
hoar  dochter mee naar trainingen 
en wedstrijden. "Ik heb zelfs mijn 
werk verzet, zodat ik met haar mee 
kon", zegt Andrea als  hoar  wordt 
gevraagd naar het intensieve 
voetballeven van Tessa. "Maar het is 
niet belastend hoor. Als ouders moet 
je er natuurlijk wel achter staan. Wij 
zijn ontzettend trots op Tessa wat 
ze heeft bereikt en hoe ze het doet. 
Zodra het lukt en kan, ben ik bij  hoar  
wedstrijden';' vertelt Andrea, waarna 
dochter Tessa haar aanvult: "Maar 
ze doet het ook voor de gezelligheid 
met de andere ouders! Mijn moeder 
is wel een echte sfeermaker  longs  
de lijn!" 

Tessa studeert momenteel aan het CIOS en 
is in het laatste jaar bezig, waarin ze BOS 
(Buurt, Onderwijs en Sport) studeert, wat 
zich voornamelijk richt op het lesgeven 

aan kinderen, evenementen organiseren 
en coördineren. "Sinds ik bij sc Heerenveen 
speel ben ik veel bezig met gezondheid 
en eten. Dat heeft echt mijn interesse. 
Na mijn studie aan het CIOS wil ik ook 
graag daarmee verder, lk heb voor ogen 
om op het HBO in die richting een studie 
te gaan volgen. Maar welke studie dat 
precies zal zijn, weet ik nog niet" Haar 
buitengewone interesse voor de gezonde 
dingen in het leven, laat haar maar niet 
los. "Vooral het eten vind ik belangrijk. Ik 
neem liever een appel dan een  Snickers.  
Vroeger at ik allerlei ongezonde zaken als 
patat en chips. Nu let ik daar heel erg op. 
Bij sc Heerenveen worden ook metingen 
verricht en kom ik lijstjes met eten tegen 

wat gezond voor iemand is. Er heerst bij 
de club een topsportmentaliteit en daar 
hoort ook een gezonde levensstijl en 
verantwoord eten bij. Op de club hoor 

Ik wel eens dat ik wat doordraaf, maar 
ik vind dat belangrijk. Al ben ik me ook 
wel bewust van zowel de positieve als 
negatieve uitkomsten. Het is namelijk niet 
zo dat ik me er veel beter door voel", lacht 
ze. 
Inmiddels is de rust iets teruggekeerd  

al ben ik daar zo'n 12 maanden mee 
bezig geweest om te revalideren. 
Toch blijft het telkens terugkomen. 
Overbelasting is een belangrijke 
reden voor deze blessure. Bij het 
eerste van sc Heerenveen train je vijf 
tot zes keer per week. In samenspraak 
met de trainer hebben we besloten 
dat ik terug zou gaan naar de 
beloften. De trainingsintensiteit ligt 
daar net iets lager, waardoor ik mijn 
benen minder belast" 
Dit seizoen is Tessa aanvoerster van 
het beloftenteam van sc Heerenveen. 
De leeftijd van het team varieert van 
17 tot 22 jaar. Daarmee zijn ze veruit 
het jongste team in de Hoofdklasse 
voor dames. Tessa's medespeelsters 

hebben haar gekozen tot leider van 
het team. Dat vindt ze leuk, maar 
het brengt ook wel het nodige extra 
werk. "1k wil altijd presteren en vraag 
het nodige van mezelf maar ook van 
het team. Een goede sfeer vind ik 

heel belangrijk in een team. We hebben dit 
seizoen zeven nieuwe speelsters, dus het 
is nog even wennen en we moeten elkaar 
nog beter leren kennen. Als aanvoerder 
kan ik mijn eigen ding meer doen. Maar 
het is ook wel lastig. Ik moet zorgen dat ze 
luisteren en doen wat er gevraagd wordt, 
zowel op als buiten het veld." 

Gerard Kerkstra 

in het voetballeven van Tessa. 
Noodgedwongen, dat wel. Een 
scheen beenvliesontsteking heeft roet 
in het (gezonde) eten van haar gegooid. 
"Toen ik bij sc Heerenveen kwam, op mijn 
zestiende, heb ik anderhalf seizoen in het 
eerste gespeeld. In die periode kreeg ik 
last van mijn kuit- en scheenbeen, wat een 
vervelende blessure bleek te zijn. Al met 
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Bovenste rij, v.l.n.r.:  Salina  Knijpstra, Gea Oenema, Jildou Tuinier, Selma Mulder, Sanne van de Berg, Fenna Stoelwinder, 
Andries de Vries (trainer) Middelste rij: Mindert Mulder (leider), Tenynke Hoekstra, Gerda Tuinier, Marije Tuinier, Hilde 
Hoekstra, Baudien Roffel,  Aline  Hogenberg, Aleida Tuinier (leider) Voorste rij: Elvia van Slageren, Anna de Koning,  Bianca  
Huisman,  Celina  Hof, Anissa Venema, Doutzen van Slageren, Gesina Tuinier 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Jan Venema, Harry van der Velde, Peter Dikkerboom, Johan Darwinkel, Klaas van de Berg, Klaas Huisman, 
Jan Vaartjes, Tiemen Schreur. Onderste rij: Wiepie Krist, Tjibbe Bos,  Rene  de Jong, Sjouke Mulder, Wiepie van Stralen, Johannes 
Hogen berg, Wim van der Molen. 

"Ik wil altijd presteren 
en vraag het nodige 
van mezelf maar 
ook van het 
team 99  

Tessa Jager: van DWP naar sc Heerenveen 

Op een rustige woensdagavond is het 
onrustig in huize Jager aan de Streek 

in Sintjohannesga. Tessa Jager 
vertelt enthousiast over haar 
voetballoopbaan die haar heeft 
gebracht van de dorpsclub  vv  DWP 

naar het grote sc Heerenveen. Op 
de bank houdt voetbalvriendin Wendy 

Mulder, uitkomend voor FC Utrecht zich 
afzijdig, maar steunt Tessa zo nu en dan in haar 
uitspraken. De inmiddels 19-jarige Tessa schuift 
de laptop aan de kant en terwijl moeder 
Andrea de koffie inschenkt, steekt Tessa van 
wal. 
Tessa voetbalt nu bij sc Heerenveen, maar 

ze begon op haar zesde bij DWP. Bij sc 
Heerenveen speelt ze als centrale verdediger, 

wat ze eigenlijk haar hele voetballoopbaan al deed. "Ik was altijd met de 
bal bezig. Van mijn ouders kreeg ik wel Barbies, maar daar had ik niets 
mee:' Op haar tiende ging ze naar Heerenveense Boys, waar ze tot haar 
zestiende bleef. Vanaf die leeftijd kwam ze uit voor sc Heerenveen. In 
de jeugd speelde ze voornamelijk in jongensteams. "Het niveau bij 
de jongensteams lag hoger dan bij de meisjes", blikt Tessa terug. 
"Daarom speelde ik bij Heerenveense Boys in de D, C en B-jeugd 
bij de jongens. Op mijn veertiende werd ik gescout voor  SC  
Cambuur. Terwijl ik bij Heerenveense Boys speelde, ging ik dus 
ook één keer per week naar  SC  Cambuur. Dat was een erg 
gezellige tijd. We hadden daar een heel goede ploeg waar 
een erg leuke sfeer hing" Doordat  SC  Cambuur het financieel 
niet rond kreeg om het dameselftal voort te zetten, 
klopte sc Heerenveen op de deur van Tessa. "In eerste 
instantie werd ik, na een trainingsstage niet toegelaten. 
Maar het duurde niet lang, of ik kreeg te horen dat ik 
alsnog mocht komen:' Naast al het trainen en spelen 
bij de verschillende clubs, was er ook nog het KNVB-
selectieteam waar Tessa lang voor speelde."Al vanaf 
mijn DWP tijd, heb ik voor de KNVB gespeeld. Van mijn 
negende tot zeventiende ben ik voor de verschillende 
selectieteams uitgekomen. Ik vind het gewoon een 
leuk spelletje", vertelt Tessa die bijna elke dag met 
voetbal bezig was. 

Tessa Jager begon 
ooit in de jeugd 
van DWP en via 
Heerenveense Boys 
en  SC  Cambuur 
Leeuwarden kwam 
de verdediger bij sc 
Heerenveen, waar 
ze momenteel nog 
steeds actief is. 
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opschrikt van ballen die tegen de 
buitenmuur knallen. Het tweede elftal 
traint, maar mist blijkbaar nog wat 
scherpte in de afronding. 
Trainer Pasveer is geboren in Leeuwarden 
waar hij tot zijn negentiende heeft 
gewoond. Daarna streek hij neer in Sneek 
waar hij nu nog steeds woonachtig is. 

"Je moet niet te 
moeilijk doen" 

Inmiddels heeft Pasveer al zo'n twintig 
jaar een eigen schoonmaakbedrijf. Jan 
is getrouwd met Mia en heeft twee 
zonen. Richard is 23 jaar en Marco 26. 
Als voetballer begon Jan bij Nicator in 
Leeuwarden, maar toen hij in Sneek 
kwam wonen zette hij zijn voetbalcarrière 
voort bij Waterpoort Boys."Ik was een 
kopsterke spits met veel sprong kracht. Ik 
kwam met mijn hoofd bij de lat", blikt Jan 
terug. "Ik heb ook regelmatig wedstrijden 
tegen DWP gespeeld. Het waren mooie 
wedstrijden. Vooral de duels met Lieuwe 
Huttinga en Anne Haven kan ik mij nog 
goed herinneren", waarna hij grapt dat dit 
gegeven ook nog regelmatig onderwerp 
van gesprek is in de kantine, als hij met 
Lieuwe en Anne een drankje nuttigt. 
Dat hij na zijn actieve voetbalcarrière - 
gestopt op zijn 32ste - zijn loopbaan als 
trainer startte was een logische stap voor 
Pasveer. Al was de aanleiding tweeledig. 
Enerzijds wist hij het namelijk altijd beter 
dan zijn trainer, maar Jan kreeg ook last 
van een vervelende knieblessure, die 
hem nu nog steeds parten speelt. "Ik heb 
last van artrose in mijn knie, waardoor ik 
niet langer kon spelen." Bij Waterpoort 
Boys werd hij direct trainer van het eerste 
elftal. Daarna streek hij als trainer neer 
bij Bakhuizen, Woudsend, IJVC, Tijnje, 
Oudehaske en uiteindelijk bij  vv  DWP, 
waar hij inmiddels aan zijn tweede seizoen 
bezig is. 
De keuze voor het trainerschap bij DWP 
was geen moeilijke voor Jan. "DWP leek 
mij een erg leuke uitdaging. lk ben een 
clubmens en DWP is een echte dorpsclub 
met een hechte gemeenschap. Veel 
mensen bij de club hebben verstand van 
voetbal. Dat is ontzettend plezierig om 
mee te werken." Het tekent ook de trainer, 
die op dinsdag, donderdag en zaterdag  

met veel plezier naar Sintjohannesga 
afreist. Meestal is hij ruim op tijd aanwezig 
en gaat hij ook na afloop van de training 
of wedstrijd nog even langs de mensen 
om een praatje te maken. "Je moet niet te 
moeilijk doen", vertelt Jan. "Ik probeer bij 
de club en bij het team een prettige sfeer 
te creëren. Spelers zitten voor hun plezier 
op voetbal en dat moet je versterken, Ik 
train op een voetballende manier, en dat 
doe ik al drieëntwintig jaar. Daar verandert 
niets aan:' 
Trainer Pasveer is in het bezit van een 
handboek van niemand minder dan Henk 
de Jong, momenteel assistent-trainer bij  
SC  Cambuur."Het trainerschap neemt 
elke dag bezit van je. Overdag bedenk je 
al verschillende opties en mogelijkheden 
om te trainen of hoe je het elftal wil 
laten spelen. Van Henk de Jong heb ik 
een trainingsboek gekregen waarin 80 
trainingen zijn opgenomen. Trainingen 
moeten natuurlijk niet eentonig worden. 
Je doet zo'n 100 trainingen per seizoen, 
maar tijdens een training probeer je 
ook iets uit de voorgaande wedstrijd, 
wat misschien minder goed ging, aan te 
stippen en te verbeteren. 
Pasveer staat in het amateurvoetbal 
bekend als 'promotie-trainer'. In zijn 
drieëntwintig jaar als trainer, liet hij 
de ploeg die hij trainde en coachte 
maar liefst elf keer promoveren. Bij 
DWP hoopt Jan dat kunstje opnieuw te 
bewerkstelligen. Vorig seizoen was hij al 
dichtbij, maar miste met het eerste elftal 
van DWP op een haar na deelname aan de 
promotiewedstrijden. "Dat is wel een klein 
smetje", verzucht Pasveer die er nog steeds 
moeite mee heeft."We haalden 51 punten, 

"Het trainerschap 
neemt elke dag 
bezit van je" 

daarmee haal je in 9 van de 10 gevallen 
gemakkelijk de nacompetitie of zelfs het 
kampioenschap. Ik heb veel vertrouwen in 
het team, dus dit jaar gaan we er opnieuw 
vol tegen aan", blikt Pasveer alvast vooruit. 
Als trainer is Jan Pasveer er bekend mee 
om in de spotlights te staan. Zowel 
met krant, radio als televisie. Vooral dat  

laatste medium heeft een interessant 
item over hem gemaakt. "Toen ik trainer 
was bij  vv  Tijnje heeft Omrop Frylán 
mij een dag gevolgd. Het ging namelijk 
niet heel goed met  vv  Tijnje omdat wij 
na tien wedstrijden nog geen punten 
hadden gepakt. Die zaterdag stond 
de derby tegen  vv  Gorredijk op het 
programma." Die gelegenheid liet het 
Friese sportprogramma Boppeslach niet 
onberoerd. Op de wedstrijddag liepen ze 
een dag mee met Jan. "Het was heel raar 
om een dag lang de hele dag camera's op 
je gericht te hebben, maar ook erg leuk!" 
Helaas voor Jan verloor  vv  Tijnje met grote 
cijfers van  vv  Gorredijk, onder het toeziend 
oog van bijna zeshonderd supporters. 
Hoewel promotie vorig seizoen net werd 
misgelopen, hoopt Pasveer dit seizoen 
opnieuw mee te strijden om promotie met 
DWP af te dwingen. "Ik denk dat wij dit 
seizoen lang mee kunnen doen voor de 
bovenste plekken in de vierde klasse. In 
vergelijking met vorig seizoen zijn er veel, 
voor DWP, onbekendere clubs bijgekomen. 
Als technische staf moeten wij ervoor 
zorgen dat de neuzen dezelfde kant 
op staan en dat de selectie intact blijft. 
Gelukkig hebben we vooralsnog weinig 
last van blessures, waardoor het team op 
niveau blijft. Als we hard blijven werken 
dan denk ik dat het een mooi seizoen kan 
worden." Ge
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Hoofdtrainer Jan Pasveer 

Trainer Jan Pasveer is alweer bezig aan zijn tweede seizoen bij  vv  DWP. Vorig 

seizoen kwam hij met het eerste elftal net te kort om deel te nemen aan de 

promotiewedstrijden voor de derde klasse. Dit seizoen wil de oefenmeester met zijn 

elftal opnieuw meestrijden voor de prijzen in de vierde klasse. 

"Deze oefeningen leer je bij de F-pupillen!" 
	

donderdagavond. Tijdens de simpele 	wat resulteert in opmerkingen over en 
Trainer Jan Pasveer schreeuwt over 	 pass-oefening gaat namelijk toch het 	weer. Anderhalf uur later zit de trainer, 
het veld als hij de eerste selectie onder 	nodige fout. Het roepen van de trainer 	nog in zijn trainersoutfit, in zijn kleine 
handen neemt tijdens een training op 	leidt tot enige hilariteit onder de spelers, 	kleedkamer waar hij een aantal keren 

spnrpf.t0Ep 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Jan Schokker,  Bernd  Woudstra, Jordy Otter, Andrew de Jong,  Bennie  van der Wal Middelste rij: Arjen 
Krist, Irmen de Vries, Hilbrand Woudstra, Richard Hoeksma, Berno de Boer, Anne Bijker (trainer) Voorste rij: Ron van der Laan,  
Rene  van der Woude, Johan Kok, Joerie Veenstra, Jochum Meester, Marco Hoonstra 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Robbin Veenstra (grensrechter), Rintjejelle Schreur, Jos Knol,  Elmer  Venema, Remco ten Hoeve, Lieuwe 
Huttinga (leider) Middelste rij: Anne Haven (trainer), Johannes Dijkstra, Mathijs Roling, Teun de Kleijne, Arjen Stoelwinder 
Voorste rij: Tjeerd Wietsma, Anno Holtrop, Roel Bos, Atze Luinenburg, Lolke Jan Holtrop, Klaas Wietsma, Rintje Vaartjes. 
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ider), Joke van Hes (grensrechter' 
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Bovenste rij, v.l.n.r.: Leon Veenstra, Joran Veenstra, Joep de Kleijne, Jos Buijs, Jelmer Bos,  Dylan  Meijer, Jan Ype Holtrop 

Middelste rij: Martin Sietzema,  Rene  Hulzebos, Sjoerd Koopmans, Rudy Sietzerna, Anton Holtrop,  Ewan  Yska, Jelle Hoekstra, Bernard  Jag  
, 

Voorste rij: Geert de Jong (leider), Hendrika Noppert (verzorgster), Volken Huisman, Jan Pasveer (trainer), Atze Luinenburg,  Durk  Jager  (I 

Op de foto ontbreken Leo de Jong en Gerrit Meint Holtrop (keeperstrainer) 
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