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CDB.nu  
Direct mail Er 'Digitaal drukwerk 
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op papier oi canvas. 
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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. 

CDB nu verzorgt snel en correct uw: 	Direct Mail 	 rs,„ 
Drukwerk 	 )15% 
Printwerk 
Kopieerwerk 
Ontwerp 
Complete grafische afwerking 
Assemblage werkzaamheden. 

Ruime keus in onze collectie geboortekaarten, huwelijkskaarten en kerstkaarten. Maar 
ook persoonlijk rouwdrukwerk. Graag maken wij een ontwerp voor u maar 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 8.30 t/m 17.30 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  



Hoofdsponsor 

door klein JERI 
beginnen. 

De top kunnen 
bereiken 

Contributie 

Websiteredactie 

meer informatie: www.vvDWP.n1 of penningmeester 

webmasters@vvdwp.n1 

Bankrelaties 

v.v. D.W.P bankrek.nr. NL16RABO 0330707590 (contributie e.d.) 

Sponsorcommissie bankrek.nr. NL62RABO 0330705695 (reclameborden, balsponsors,  etc.)  

Verzorging 

Dinsdag / donderdag 

Senioren en Jeugd 

Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

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

0513-412908 

0513-852760 
06-28053995 

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

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

Aanmelding nieuwe leden 

Ledenadministratie 

Kledingbeurs D.W.P. 

0513-852760 
06-28053995 

0513-552525 

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

0513-551285  

Informatie nieuwe leden 

Rabobank 

Verenigingsponsor 

COLOFON 
Deze presentatiegids is een uitgave van voetbalvereniging DWP 

Oplage 
+- 500 exemplaren 

Contact 
info@vvdwp.n1  

Redactie 
Gerard Kerkstra, Hotze Adema en Wout de Jong 

Fotografie 
Lucie van der Wal (tel: 06-10092531) 

Vormgeving 
Teun de Kleijne (www.TDK-Design.n1) 

Redigeren artikelen 
Conrad Berghoef 

Drukkerij 
CDB.nu  

Streek 133 
8463 NG Rotsterhaule 

Tel: 0513-551112 
info@cdb.nu  
www.cdb.nu  

Met dank aan onze adverteerders 

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. Voetbalvereniging  De Wite Peal  

VOOR aLAS 
SPORT 

IEDERE  3101.111E  SPORT! 
SPECIALIST IN VERENIGINGSARTIKELEN 

ALLES 

Midstraat 39 Telefoon (0513)412647 

GROTE SORTERING SPORTPRIJZEN • EIGEN GRAVEERINRICHTING 
NAAMPLATEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN! 
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Ruime keus in onze collectie geboortekaarten, huwelijkskaarten en kerstkaarten. Maar 
ook persoonlijk rouwdrukwerk. Graag maken wij een ontwerp voor u maar ook eigen 
ontwerp behoort tot de mogelijkheden. 
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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. 

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 8.30 t/m 17.30 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  
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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 

Verenigingsponsor 

SPECIALIST IN VEREN1GINGSARTIKELEN  

Deze presentatiegids is een uitgave van voetbalvereniging DWP 

Oplage 
+- 500 exemplaren 

Contact 
info@vvdwp.n1 

Redactie 
Gerard Kerkstra, Hotze Adema en Wout de Jong 

Fotografie 
Lucie van der Wal (tel: 06-10092531) 

Met dank aan onze adverteerders 

Vormgeving 
Teun de Kleijne (www.TDK-Design.n1) 

0513-852760 
06-28053995  

Senioren en Jeugd Jochum Meester (ledenadministratie@vvdwp,n1) 
Streek 34, 8464  NC  Sintjohannesga 

0513-852760 
06-28053995 

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

Contributie 

Websiteredactie 

webmasters@vvdwp.n1 

Bankrelaties 

v.v. D.W.P bankrek.nr. NL16RABO 0330707590 (contributie e.d.) 

Sponsorcommissie bankrek.nr. NL62RABO 0330705695 (reclameborden, balsponsors,  etc.)  

Verzorging 

0513-412908 

meer informatie: www.vvDWP.n1 of penningmeester 

Dinsdag / donderdag 

Informatie nieuwe leden 

Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

Aanmelding nieuwe leden 

Ledenadministratie 

Kledingbeurs D.W.P. 

0513-552525 

0513-551285  

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

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

Hoofdsponsor 

De top kunnen 
bereiken 

COLOFON 

Redigeren artikelen 
Conrad Berghoef 

Drukkerij 
CDB.nu  

Streek 133 
8463 NG Rotsterhaule 

Tel: 0513-551112 
info@cdb.nu  
www.cdb.nu  

Midstraat 39 Telefoon (0513)412647 

GROTE SORTERING SPORTPRIJZEN • EIGEN GRAVEERINRICHTING 
NAAMPLATEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN! 



@vvDWP 

www.facebook.com/vvdwp  

www.vvdwp.n1 
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VOORWOORD Accomodatie 

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

0513-551788 

Algemeen  

BB-BC-25V 
40.000.531 

E-mail  D.W.P. 
Website 

info@vvdwp.n1 	 Verenigingscode 
www.vvdwp.n1 	 KvK Leeuwarden 

Bestuur 

Voorzitter 

Secretaris 

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

0513-552506 
06-20736424 

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

0513-552205 
06-50672692 

Penningmeester André Seinstra (penningmeester@vvdwp.n1) 
HJ Textorstrjitte 14, 8464 VS Sintjohannesga 

0513-852231 
06-13269269 

Algemeen coördinator 
(ledenadministratie) 

Jochum Meester (ledenadministratie@vvdwp.n1) 
Streek 122, 8464  NH  Sintjohannesga 

0513-852760 
06-28053995 

0513-551764 
06-15496899 

0513-552720 
06-10711197 

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

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

Accommodatie Zaken René van der Woude (accommodatiezaken@vvdwp.n1) 
Sybren Hulzingastrjitte 3, 8464 VJ Sintjohannesga 

0513-551883 
06-22721191 

Commerciële Zaken Mangal Haringsma (commerciëlezaken@vvdwp.n1) 
MI Hogeboomstraat 19, 8464 NX Sintjohannesga 

0513-750774 
06-24662217 

Jeugdcommissie 

Jeugdvoorzitter Aitze Hiemstra (jeugdcommissie@vvdwp.n1) 
Kerkhoflaan 8,8464 VL Sintjohannesga 

0513-552720 
06-10711197 

Jeugdsecretaris Trees Kruis en Monique van der Wal (jeugdcommissie@vvdwp.n1) 
HJ Textorstrjitte 21, 8464 VS Sintjohannesga 

Leden Jos Knol (coördinator A-B jun.), 
Wiebe van der Kamp (coördinator C jun. -D pup.), 
Henk Visser (coördinator E-F pup.) 
Seije van der Wal (lid) 
Theo Portena (lid) 
Claudia de Glee (lid)  
Bernd  Woudstra (lid) 

Beheer velden/gebouwen 

René van der Woude (accommodatiezaken@vvdwp.n1) 
Sybren Hulzingastrjitte 3, 8464  Vi  Sintjohannesga 

0513-551883 
06-22721191 

Contactpersoon beheer 
kantine / barvrijwilligers 

Sjirk Elzinga 
Streek 98, 8464 NG Sintjohannesga 

0513-621556 
06-10084427 

Klaas en Jannie van de Berg 
Skoalekers 3, 8464  PG  Sintjohannesga 

06-37469479 

Consul 

Sponsorcommissie 

Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

0513-551276 

Voorzitter 

Informatie sponsoring 

Sponsorgroep DWP, reclameborden, balsponsoring, 
club van 100, advertenties presentatiegids 

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

0513-852049 
06-52415395 

Sponsorcommissie (zie hierboven)   I 
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5 	Voorwoord 
Voorwoord van het bestuur 

6 	Jan Boender 
Trots op eerste jaar als voorzitter 

8 	Jan Knijpstra 
Archivaris van de vereniging 

11 	F-pupillen 
Maak kennis met de F-pupillen 

12 	E-pupillen 
Maak kennis met de E-pu pillen 

15 	D-pupillen 
Maak kennis met de D-pupillen 

17 	(-junioren 
Maak kennis met de C-junioren 

19 	A- & B-junioren 
Maak kennis met de A- & B-junioren 

20 	7x7 & Dames 
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21 	Seniorenteams 2 & 3 
Maak kennis met de senioren 
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Topscorer en aanvoerder blikken terug op kampioensjaar 

26 	Jan Venema 
Van paardenman naar voetbalgek 
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Jeugdvoorzitter wil draagvlak creëren 
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40 Sponsoren 
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Beste lezer, 

Voor u ligt alweer de tweede editie van de 

presentatiegids van voetbalvereniging DWP. 

Met een pen in de hand, een fototoestel 

onder de arm, creativiteit in het vaandel 

en een hoop enthousiaste sponsoren is het 

opnieuw gelukt een presentatiegids samen 

te stellen. Na het succes van vorig jaar waarin 

de presentatiegids debuteerde bij DWP, 

lag de lat dit jaar hoog. Desondanks ligt met 

gepaste trots opnieuw een presentatiegids 

voor u klaar. Vanuit een breed perspectief is 

de club in een helder daglicht gezet. 

Maar uiteraard blijft het lastig om aandacht 

voor elk aspect binnen de club in te ruimen. 

Een dankwoord is op zijn plek voor de 

medewerking die de redactie heeft gekregen 

uit verschillende hoeken. Dankzij die 

medewerking is deze tweede editie van de 

presentatiegids van DWP tot stand gekomen. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

De redactie 



 

Hemutech 

Hiemstra BV 

Hotze Adema Transport 

Kapsalon Trijnie 

Stuiver Draai en Freeswerk 

Technich Bedrijf W. Minnesma BV  

The  Q-Dance  Garden 

W.A. Tiezema Afwerkingsbedrijf 

Fa Kerstma-Heida 

Jumbo Joure 

Kinderopvang Madelief 

Klussenbedrijf W. Jager 

Klusbedrijf Egbert Veenstra 

Kraak Installatiebedrijf 

Leonie's Haarmode 

Loonbedrijf Gebr. de Vries 

Modderman Koekfabriek  

Movies  koop  Cinemas  

Multiservice Hans Knol 

Piersma-van der Ven BV 

Roffel Fietsen 

SKB Vloeren Heerenveen 

Smit Staal 

Truckservice Jager BV 

Tuincentrum De Koning 

Van der Hoek Heerenveen 

Van Slooten opticiens Joure 

Visser Eierhandel vof 

Voegbedrijf Geert de Jong 

Voegbedrijf H.J Sloothaak 

Voegbedrijf S.V.S 

W.K. Koek Bakkerij B.V. 

H vd Wal Installatiebedrijf 

vd Wiel Transport 

de Wolvehoeve Dierenpension 

B. Algera 

Klaas & Jannie Sanne &Tim vd 

Berg 

Y. & M. Bijker 

G. Blok 

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 

Jochum Meester 

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 
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AIM  

Akkerman Mechanisatiebedrijf 

Aktiviteitenboerderij 

Fjouwerhusterpleats 

Autoschade de Boer Heerenveen 

Autoservice Jelmer Brouwer 

Badkamertechniek G. van Dijk 

Bijker Garagebedrijf 

de Boer Kwaliteits-ijs 

Bouwbedrijf H. van Zwol 

Brinksma Schilderbedrijf 

Brocanterie Het Gewei 

van Dijk's Roggebrood 

Glas Sport Joure 

M. de Glee administratiekantoor 

Heineken Brouwerij Noord  Ned  

Hemutech 

Hotze Adema transport 

JOED ICT 

Kapsalon Anja 

Kapsalon Trijnie 

Fa Kerstma-Heida 

Kort Timmer -en Aannemersbedrijf 

Kraak Installatiebedrijf 

Modderman Koek 

Ontspanningsmasseur Wietze Zwart  

Profile  Brouwer Fietsen 

Roffel Fietsen 

Salon  it  Onlán 

Schildersbedrijf M. Kampen 

Schoonheidssalon Petra Bijker 

Technisch KlussenbedrijfJ. Keizer 

Tjeukemeer Camping 

Tuincentrum De Koning 

Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o 

Visser Eierhandel vof 

Voegbedrijf Geert de Jong 

W. K. Koek Bakkerij B.V. 

Wiersma Banden 

Aardappelhandel Huttinga 

A. de Jong installatie en onderhoud 

Adviesburo Buitenland 

A H Ploegstra kraanverhuur 

Akkerman Mechanisatiebedrijf 

Assurantiekantoor Ferwerda 

Autoservice Jelmer Brouwer 

Bangma Aannemingsbedrijf 

Boersma Adviseurs 

Bouwbedrijf H. Veenstra 

Bouwbedrijf Roos Emmeloord  

Cafe  de Kroeg Heerenveen 

Drukkerij Hofstee 

Duan Metselbedrijf 

Dutsen.n1 autofersekering 

Elektromate 

Eproline Reclame 

Friehof Hoveniers 

Heineken Brouwerij Noord Nederland 

Aannemersbedrijf A. Fekken BV 

ADG montageservice 

Administratiekantoor MJ de Glee 

Allround Service - Pieter Lolkema 

Boss Classics 

Café de Kroeg Heerenveen 

DBHV Pallets 

Dikkerboom Milieuadvies 

B. van Hes Metselwerken 

Hiemstra Metaal BV 

Hotze Adema Transport 

Huisartspraktijk Zwartsenburg 

G. de Jong Alternatieve geneeswijze 

Kapsalon Trijnie 

Klus en Demontage Friso Bos 

Klusbedrijf Willem Jager 

Mitra Emmeloord 

Portena koerierdienst 

S. P. Auto Joure BV 

Schoonheidssalon Petra Bijker 

Tjeukemeer Camping 

Voegbedrijf H J Sloothaak 

Wegrestaurant de Raket de Wijk/Rogat 

W. Zwart: www.bbminn.n1 

Van de bestuurstafel 
"Beste leden en sponsoren, 

We zijn inmiddels begonnen met het seizoen 2014-2015, een nieuw seizoen en nieuwe uitdagingen. 

Allereerst dienen we nog even stil te staan bij het afgelopen seizoen, een seizoen dat zijn weerga in de clubhistorie niet kent. Het 
was een zeer succesvol seizoen voor de gehele vereniging, met kampioenschappen, goede klasseringen en niet te vergeten ook een 
handhaving door ons tweede elftal in de reserve tweede klasse. Het laatste is zeker iets waar we niet aan voorbij mogen gaan. Anne 
Haven en zijn team wisten zich na een zwaar seizoen te handhaven in deze tweede klasse, een prachtige prestatie en een compliment 
waard. 

Ons eerste team wist via een dik verdiend kampioenschap zich een plaatsje in de derde klasse te verwerven en ik mag de hoop 
uitspreken dat dit seizoen het team zich in ieder geval zal handhaven en zelfs, indien de lijn van vorig seizoen wordt doorgetrokken er 
nog wel eens een extraatje in zou kunnen zitten. Met de brede selectie van dit moment zie ik het seizoen met vertrouwen tegemoet. 

Naast de goede resultaten kon ook een kampioenschap van onze 7x7 manschappen gevierd worden en daarom toch ook zeker een 
felicitatie waard! In onze jeugdafdelingen werden eveneens de nodige successen geboekt en bracht deze kweekvijver de nodige spelers 
voor de A- en B-selectie voort. 

Kampioenschappen van E2, E3 (voorjaar), F1 (voorjaar) en MD1 (voorjaar) werden in onze jeugdafdeling bejubeld en daarnaast 
grossierde de jeugd met verschillende teams in tal van tweede plaatsen. Dit mag toch ook zeker niet onvermeld blijven, waarbij de 
tweede plaats behaald door de B1 mij nog het meest is bijgebleven. Na een verbeten gevecht met ODV moest helaas met een tweede 
plaats genoegen genomen worden. 

Tot zover een terugblik op de sportieve prestaties van het afgelopen seizoen. 

Naaste de sportieve prestaties dient ook stilgestaan te worden bij de inzet van ons grote vrijwilligerscorps en de sponsoren. Dat binnen 
de vereniging een grote bereidwilligheid bestaat onder de leden om iets voor de vereniging te willen doen heeft mij, in mijn eerste jaar 
als voorzitter, zeer aangenaam verrast en toch ook wel een trots gevoel gegeven. Dat ik hierbij mij heb laten meeslepen in de gedachte 
dat er nog meer uit te halen valt, spijt mij en aan hen, die ik hierbij onjuist behandeld heb, bied ik hierbij mijn excuses aan. Meer mag 
en kan men van mij niet verwachten, daar ik uitsluitend gehandeld heb in het belang van de club. Daarnaast is dit jaar ook voor mij een 
leerjaar geweest en is mij duidelijk geworden dat een bedrijf 300 % anders is dan een vereniging als DWP. 

ik wil hierbij nadrukkelijk een aantal mensen hartelijk danken voor hun jarenlange en tomeloze inzet voor de vereniging, maar helaas 
hebben besloten het stokje aan anderen over te geven. 

Hierbij wil ik graag Mariejette en Ype Bijker, Jan Knijpstra en Gerrit Aalbers bijzonder danken voor alles wat zij in hun functies voor DWP 
hebben gedaan (en wellicht in de toekomst weer eens willen doen). 

lk dank alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen seizoen en voor hun bereidwilligheid dit ook het komend seizoen te doen. 
Hierbij wil ik toch graag nog onder uw aandacht brengen dat nieuwe vrijwilligers nodig en van harte welkom zijn! 

Daarnaast wil ik een aan zeer belangrijke groep zeker niet vergeten een speciaal woord van dank uit te spreken: niet alleen zonder leden 
is er geen vereniging en kan de vereniging niet bouwen aan een goede toekomst. ZONDER DE TROUWE GROEP SPONSOREN VAN DEZE 
VERENIGING ZOU DIT ALLES NIET MOGELIJK ZIJN. Daarom wil ik u als sponsor, contribuant, lid van de club van 100 (maar daarnaast ook 
zeker de leden van de sponsorcommissie), speciaal dank zeggen voor uw ondersteuning en ik hoop dat uw bijdrage en steun aan onze 
club nog lang voortgezet zal worden! 

Tot slot wens ik iedereen, die DWP een warm hart toedraagt, een mooi seizoen toe." 
Jan Boender 
Voorzitter 
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Als verenigingssponsor is Glas Sport het 
bedrijf waar alle voetbalmaterialen van 
DWP worden besteld en gemaakt. De 
band met de club is speciaal."Eigenlijk 
hebben wij al heel lang iets met DWP 
en Sintjohannesga. Mijn vader was 
daar gymnastiekdocent en zodoende 
kennen wij daar een hele hoop mensen", 
vertelt Jan, vervolgens opsommend: "De 
Moddermannetjes, Akkermannetjes, Van 
Dijkjes. We kennen ze allemaal." 

"Eerlijkheid, 
service en advies 
staan bij ons hoog 
in het vaandel" 

Jan en Arend Glas omschrijven DWP als 
een gemoedelijke club. "Het is anders dan 
bij een grote club. In Sintjohannesga is 
alles gewoon en normaal", vindt Andries. 
"Je stapt er makkelijk binnen en als we er 
zijn is het altijd gezellig. De vervelende 
zaken horen wij natuurlijk ook niet, maar 
we voelen ons welkom." 

Af en toe maakt de familie Glas de rit 
naar Sportpark de Grie."Ik ben een echte 
voetballiefhebber", vertelt vader Jan. "Op 
zondag staan we eigenlijk altijd langs de 
lijn bij  SC  Joure, want dat is mijn club. Daar 
heb ik in het eerste gevoetbald en ben ik 
al 65 jaar lid van, maar ook bij DWP kom ik 
regelmatig, het liefst met mijn kleinzoon 
erbij. Bij DWP — Joure ben ik eigenlijk altijd, 
want dan sla ik twee vliegen in een klap!' 

DWP en  SC  Joure zijn niet de enige clubs 
waar Glas een samenwerkingsverband 
c.q. sponsorcontract mee heeft. "Ik 
denk dat wij rond de tien, twaalf clubs 
sponsoren", zegt Andries na enig 
nadenken. "Vooral in Joure natuurlijk. Niet 
alleen voetbalverenigingen, maar ook de 
hockey- en volleybalclubs. Ook in Lemmer 
hebben we hier en daar een aantal 
sponsordingetjes." 

Het sponsoren vindt Glas belangrijk. "De 
vriendelijkheid die je geeft, krijg je ook 
terug. Wij hoeven niet per se alle vliegen 
te vangen, maar vinden de samenwerking 
vooral erg belangrijk", benadrukt Jan. 
"Natuurlijk is het voor ons ook een stukje  

naamsbekendheid dat we genereren; we 
kweken goodwill en de stap is financieel 
interessant!' 

"Eigenlijk hebben 
wij al heel lang 
iets met DWP en 
Sintjohannesga" 

Na 75 jaar blijft Glas Sport hard werken 
om de sportclubs in Joure en omgeving 
van kleding en materialen te voorzien. 
Hoewel vader Jan aan het afbouwen is, 
is de toekomst van het bedrijf verzekerd. 
"Ik neem het bedrijf van mijn vader over", 
vertelt Andries. "En bovendien is de 
volgende generatie er ook alweer. Wie 
weet wil een van mijn twee kinderen het in 
de toekomst wel weer van mij overnemen." 

Wout de long 

Sponsorcommissie: 

"Vooral het financieel gezonder maken van 
de vereniging is een belangrijk speerpunt 99 

Sinds september vorig jaar is Jan Boender voorzitter van DWP. De 52-jarige geboren Hagenaar 

wil met de club financieel klaar zijn voor de dag van morgen. 

Leider Geert de Jong van het eerste elftal loopt rond half acht 
op een donderdagavond in oktober langs de kantine. Voorzitter 
Boender merkt hem op. "Ga je naar huis Geert?", roept hij. "Nee 
Jan", antwoordt De Jong."Ah, jammer", knipoogt Boender. 

De ad-rem opmerkingen van de voorzitter zijn inmiddels bij de 
vaste bezoeker van Sportpark de Grie bekend. Boender heeft 
de humor meegenomen uit het westen van het land, waar hij 
is opgegroeid. Na vele verhuizingen in de Randstad vanwege 
de werkcarrière van zijn vader, verhuisde het gezin in 2000 in  

verband met het werk van Jan naar Sintjohannesga. "En hier ga ik 
nooit meer weg", klinkt het overtuigend. 

Het is de omgeving, de ruimte en de noordelijke mentaliteit 
waardoor vrouw Anja en kinderen  Ewan  (17) en Brian (15) zich zo 
thuis voelen in Friesland. "Dat stereotype over de stugge Friezen 
is gewoon niet waar", vindt hij. "Een Fries is zo stug als je hem of 
haar zelf maakt.  Aileen  als je ze gaat vertellen hoe het moet, dan 
gaan de klompen naar binnen en de luiken dicht. Een Fries is op 
zichzelf helemaal niet stug!' 

Bovenste rij, 	Remco ten Hoeve (lid), Denise Hulzebos (lid), Geertje Holtrop (lid), Cisca Sloothaak (lid), Mariska ten Hoeve (lid), Hotze Adema (secretaris) 
Voorste  rip  Jan Venema (lid), Tetje de Vries (lid), Anno Holtrop (lid), Mango! Haringsma (lid) 
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Al 75 jaar is Glas Sport een begrip in en rondom Joure. De sportzaak is gevestigd in de Midstraat 

en verkoopt allerhande sportartikelen. Al meer dan tien jaar is het bedrijf sponsor van 

voetbalvereniging DWP. 

André Seinstra (penningmeester), Jochum Meester (algemeen coördinator/ledenadministratie), Henry van Drogen (secretaris), Minne Modderman 
(wedstrijdsecretariaat), Aitze Hiemstra (jeugdzaken), Mango! Haringsma (commerciële zaken), Jan Boender (voorzitter) en René van der Woude 
(accommodatie zaken) 

( 

Donderdagavond, even na zeven uur. 
Het is rustig in de Midstraat. Winkeliers 
hebben hun deuren gesloten en alleen bij 
de Albert Heijn en café 't Hert brandt er 
binnen licht. Een aantal mensen laat hun 
hond uit of maakt een avondwandeling. 
Halverwege de winkelstraat, vlakbij de 
Hobbe van Baerdt Tsjerke, prijken op de 
voorgevel van een gebouw de verlichte 
lichtblauwe letters 'Glas Sport'. 

Hoewel de winkel gesloten is, brandt 
er licht in de etalage van dit pand. Er 
staan een paar voetbalschoenen in de 
kleuren roodgeel en zwart, er staat een 
rugzak van Sc Joure, een tennisracket 
en diverse andere sportartikelen. Binnen 
is het donker, met uitzondering van de 
kamer achterin de winkel. Omgeven 
door mappen met uitpuilende papieren 
vertellen vader Jan en zoon Andries Glas 
over hun winkel. 

Glas Sport kan met recht een familiebedrijf 
genoemd worden. Jan en Andries Glas 
runnen de winkel samen met echtgenotes 
Harmke en Gerda. Allemaal hebben ze 
een eigen onderdeel waar ze net iets meer 
van af weten. "Natuurlijk heeft iedereen 
van elk onderdeel wel kennis, maar Arend 
weet bijvoorbeeld alles van schoenen", 
legt Jan uit. "Hij slaat geen cursus over. 
Voor de hengelsport kan je echter het 
beste bij mij zijn en de vrouwen zijn meer 
gespecialiseerd in de badkleding." 

Het sporthuis van Joure wil de sportieve 
kant boven de handelskant plaatsen. 
"Natuurlijk willen wij winst maken, maar 
wij willen vooral een goed en eerlijk 
product leveren. Eerlijkheid staat bij ons 
hoog in het vaandel, net als service en 
advies. De klant komt bij ons op de eerste 
plaats!' 

Het bedrijf stelt zich bovendien zo 
flexibel mogelijk op. "Wij wonen bij de 
zaak, dus klanten kunnen ook - mocht 
dat om wat voor reden noodzakelijk zijn 
- na sluitingstijd bij ons langs komen. 
Voorbeelden hiervan zijn het passen van 
badkleding voor mensen die een prothese 
hebben, of voor mensen die borstkanker 
hebben gehad. Als je niet flexibel bent of 
een van 9-tot-5 mentaliteit hebt, hoef je 
ook geen eigen zaak te beginnen." 

Als winkelier heb je een druk bestaan, waar 
soms tot in de late uurtjes doorgewerkt 
moet worden. "We drukken alles zelf en 
soms als er haast bij zit, werken we de hele 
nacht door. Als het echt extreem druk is, 
werken we in een soort van ploegendienst 
en lossen we elkaar af om het op tijd af te 
krijgen voor de klant." 

Al op jonge leeftijd kwam Boender in 
aanraking met voetbal en die liefde was 
wederzijds. Op zijn achttiende hing hij 
echter zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen, om ze er pas na 24 jaar weer 
uit te halen. "Ik maakte mijn rentree als 
voetballer op mijn 42ste bij DWP. Dat hield 
ik vijf jaar vol, maar toen mijn knieband 
scheurde vond ik het wel leuk geweest. 
Ik toon mijn voetbalkwaliteiten vanaf nu 
één keer per jaar en dat is op de DWP-
familiedag." Boender zocht daarna zijn 
heil in bestuursfuncties."Ik ben begonnen 
als jeugdvoorzitter samen met Henry van 
Drogen. Dat heb ik twee jaar gedaan en 
beviel uitstekend." 

"Mijn wens is om 
hier kunstgras 
te krijgen" 

Vorig jaar werd Boender gevraagd om het 
stokje van het voorzitterschap bij de club 
over te nemen van Anne Knol. Een lastige 
keuze. "Tijdens mijn vakantie heb ik er 
over nagedacht en uiteindelijk besloten 
om het niet te gaan doen. Toen ik daarna 
langs het Nannewiid reed, had ik zoiets 
van: 'waarom ook niet'?" Boender werd 
vervolgens benoemd tot voorzitter. "Ik heb 
ideeën en die wil ik graag toepassen bij 
de club, dan moet je niet vanaf de zijlijn 
staan schreeuwen en weglopen voor je 
verantwoordelijkheid." Verjonging van het  

bestuur is één van de pijlers van Boender, 
maar zo ook het financieel gezonder 
maken van de club. Daarnaast is het aantal 
bestuursfuncties uitgebreid, waardoor 
het takenpakket voor de bestuursleden 
gemakkelijker en duidelijker wordt. 

"De club moet 
steeds meer op 
eigen benen 
kunnen staan" 

Vooral het financieel gezonder maken van 
de vereniging is een belangrijk speerpunt, 
meent Boender. "Gezien de gemeentelijke 
ontwikkelingen is het van belang om als 
club meer op eigen benen te kunnen 
staan. Je moet zorgen voor verschillende 
geldzakjes en reserves. Dat mocht er iets 
gebeuren bij de club het kan worden 
bekostigd zonder afhankelijk te zijn van 
bijvoorbeeld de gemeente. Uiteraard moet 
je als club ook de subsidiemogelijkheden 
van een gemeente blijven gebruiken." 

Als liefhebber van het spelletje is Boender 
op zaterdag altijd op het sportterrein te 
vinden. Zijn oudste zoon  Ewan  speelt in 
het eerste elftal en als trotse vader kijkt 
hij graag bij zijn telg. "Diverse avonden 
in de week houd ik mij bezig met het 
voorzitterschap, maar op zaterdag ben 
ik toch vooral als supporter bij de club 
te vinden. Al sinds de F'jes heb ik  Ewan  
beloofd dat ik probeer om elke wedstrijd  

bij hem te komen kijken. Dat verandert 
niet nu ik voorzitter ben. Dat hij met 
regelmaat in het eerste elftal speelt is 
natuurlijk schitterend, maar als hij een 
keertje niet goed speelt, dan zeg ik hem 
wel de waarheid.  Ewan  is nog jong en 
heeft nog tijd zat om door te groeien als 
voetballer:' 

Op voetbalgebied beleefde Jan Boender 
een prima eerste jaar als voorzitter van de 
club, met als hoogtepunt het behaalde 
kampioenschap van het eerste elftal. 
"Sportief was het een fantastisch jaar voor 
de eerste selectie. Maar ook de prestatie 
van het tweede elftal, dat zich heeft weten 
te handhaven, vind ik geweldig. Ook bij de 
jeugdafdeling gaat het prima. Volgens mij 
hebben we nog nooit zoveel leden gehad." 

Het grote aantal leden brengt ook 
problemen met zich mee. Zo zijn er 
bijvoorbeeld niet genoeg kleedkamers 
en lag het trainingsveld er al na een paar 
weken niet meer heel goed bij. "Mijn wens 
is om hier kunstgras te krijgen, want op 
dit moment is het door de toestand van 
het trainingsveld gevaarlijk om daar te 
voetballen!' 

Tot het zo ver is, doet Boender zijn best 
om het huidige beleid van DWP te 
continueren. "We zijn op de goede weg en 
dat moeten we doorzetten." 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 
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Bovenste rij, 	Wiebe van der Kamp (coördinator C-jun., D-pup.), Jos Knol (coördinator A-& B-jun.), Aitze 
Hiemstra (jeugdvoorzitter), Trees Kruis (jeugdsecretaris), Monique van der Wal (jeugdsecretaris) 
Onderste rij: Theo Portena (lid),  Bernd  Woudstra (lid), Seije van der Wal (lid), Henk Visser (coördinator E-F pup.) 
Op de foto ontbreekt: Claudia de Glee (lid) 

ep uit verschillende lagen van de club:" 
van de besluitvorming van 
essentieel belang, om zo draagvlak 
binnen de club te creëren. 

Hiemstra noemt zichzelf een 
bruggenbouwer."Dat probeer ik 
thans te zijn. Mijn taken bestaan 
uit het leiden van vergaderingen 
en het toetsen van onze 
beslissingen aan de blauwdruk van 
de vereniging. Bovendien is het 
druk houden op de actiepunten 
een belangrijk element van mijn 
functie. Ook ben ik onderdeel 
van het hoofdbestuur en dat is de 
kapstok waar de hele vereniging 
aan hangt." 

De huidige leden van de 
jeugdcommissie hebben met elkaar 
afgesproken zolang als mogelijk 
met elkaar door te gaan. "Op die 
manier ontstaat er een stevig 
fundament", legt Hiemstra uit. "We 
hebben nu als jeugdcommissie een 
heel mooie groep met acht leden 
uit verschillende lagen van de club." 

"Ik wil sowieso de 
komende vijf jaar 
jeugdvoorzitter 
blijven" 
Het nieuwe indelingsbeleid van de club 
waarbij jeugdvoetballers op leeftijd en 
vervolgens op sterkte worden ingedeeld, 
snijdt volgens Hiemstra aan twee kanten. 
"Als er een minder goede voetballer in een 
team met goede voetballers wordt gezet, 
krijgt hij geen enkele bal toegespeeld en 
wordt hij niet beter. Daarom willen wij 
zoveel mogelijk op kwaliteit indelen. Dit 
kan natuurlijk maar tot de C-junioren, 
omdat daarna er maar een team per 
leeftijdscategorie is, maar we willen het 
maximale er uit halen:' 

Bij verschillende clubs heeft Hiemstra in 
de keuken mogen kijken. Vooral bij FFS  

was hij jarenlang te vinden, maar toch kijkt 
hij met enige trots naar DWP. "Het is een 
veerkrachtige club en DWP laat zich niet 
zomaar uit het veld slaan. De vereniging 
kan best een klap hebben, zonder dat dit 
meteen gevolgen heeft. Dat zag ik pas 
toen ik hier toetrad in het bestuur en dat 
had ik van tevoren eerlijk gezegd niet 
verwacht. Er staat een stevig fundament. 
Door goed en beargumenteerd te blijven 
communiceren worden beslissingen 
makkelijker geaccepteerd. lk merk dat 
daardoor de afstand tussen bijvoorbeeld 
ouders en het bestuur kleiner wordt." 

De 47-jarige Hiemstra ziet tot zijn grote 
plezier dat het aantal jeugdleden blijft 
stijgen. De club is groter dan ooit. "Daar 
zijn we erg trots op. Dat is een teken 
dat we een goed en veilig sportklimaat 
hebben gecreëerd:' Hartstikke mooi 
natuurlijk zoveel leden, maar er kleeft ook  

een nadeel aan. "De accommodatie zit aan 
zijn plafond, maar met een ledenstop zijn 
we niet bezig. lk maak me daar eigenlijk 
ook niet zoveel zorgen over."Vervolgens 
met een knipoog:"Er kunnen nog wel 
vijftig leden bij:' 

Een wens voor de toekomst is voor 
Hiemstra dan ook door blijven gaan op 
de ingezette weg. "Deze koers moeten 
we vast blijven houden en waar mogelijk 
verbeteren. lk hoop dat iedereen binnen 
de vereniging op de positieve golf mee 
kan surfen." Ook Hiemstra zelf zal nog 
jarenlang bij DWP te vinden zijn, is zijn 
verwachting."Als er niets geks gebeurt, wil 
ik sowieso de komende vijf jaar voorzitter 
van de jeugdafdeling blijven. Ook daarna 
stop ik niet zomaar, ik denk dat ik altijd wel 
iets voor deze club blijf doen." 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 
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'De jeugdcommissie is een mooie gro MD1  

Om vijf minuten voor half acht op een donderdagavond zwaait de deur van de bestuurskamer 
open. Met veel enthousiasme komt Aitze Hiemstra binnen. Met vrolijkheid en een geintje 
begroet hij enkele mensen die hij tegenkomt. Het kenmerkt de jeugdvoorzitter die met plezier 

aan zijn taak bezig is. 
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Jeugdvoorzitter Aitze Hiemstra wil veilig, positief sportklimaat creëren 

Toch was voetbal of DWP niet de eerste 
liefde van Hiemstra. De jeugdjaren bracht 
hij namelijk in het zwembad door. Pas 
veel later, op zijn zeventiende, kwam hij 
in aanraking met het voetbal. Bij DWP 
maakte Hiemstra zijn debuut in het vijfde 

elftal. "Er was op dat moment buurtvoetbal 
waar ik aan meedeed en vervolgens werd 
ik overgehaald om te komen voetballen bij 
DWP." Het voetballen hield hij uiteindelijk 

vol tot zijn 385te, maar dat deed hij niet 
alleen bij DM'. FFS uit Vegelinsoord 
werd zijn thuisbasis, met tevens nog een 
uitstapje naar  VV  Akkrum. 

De jeugdvoorzitter zag zijn kinderen naar 
DWP gaan en bij die club werd hij zelf kort 

daarna ook gevraagd om actief te worden. 

Hij accepteerde een functie als leider en 
trainer. "1k vind het belangrijk om wat voor 
de club en voor het dorp te doen. DWP 
is een bijzondere club, want het wordt 
gevoed door verschillende omliggende 

dorpen en door een verscheidenheid aan 
mensen." 

"Je bent bezig 
met een kader van 
vrijwilligers om 
het maximale uit 
de jeugd te halen" 

Een tijdje later kon Hiemstra ook het 
verzoek voor een bestuursfunctie 
tegemoet zien. Inmiddels is hij voor 
het tweede seizoen voorzitter van de  

jeugdcommissie. "Vanuit mijn werk ben ik 
gewend om beslissingen te nemen en de 
besluitvorming moet soms ook gepusht 
worden. Ik ken het klappen van de zweep 
en daarom vind ik het ook een uitdaging 
om dit jeugdvoorzitterschap op me te 

nemen." 

Het voorzitterschap bij de jongste 
afdeling van de club ligt Hiemstra wel. 
"Ik vind het erg leuk om te doen. Je bent 
bezig met een kader van vrijwilligers om 
het maximale uit de jeugd te halen. lk 
ben vorig jaar blanco aan deze functie 
begonnen en ben gewoon gaan kijken 
hoe alles loopt. Het creëren van een veilig, 
positief sportklimaat is de belangrijkste 
pijler." Daarnaast vindt hij transparantie 

2e klasse 

Bovenste rij, v.I.n.r.: 
Wim v/d Molen (leider), Roelie v/d 
Molen, Anne Bos, Rianne Akkerman, 
Femke Baas, Aitze Hiemstra (trainer) 

Onderste rij: 
Joyce de Vries, Nynke Visser,  Cheryl  
Hylkema, Trudy Velthuis, Maaike 
Mandernaker 

Op de foto ontbreekt: 
Ineke Mandemaker (leidster),  Wilco  
Jager (trainer) 

2e klasse 
Bovenste rij, v.I.n.r.: 
Aitze Hiemstra (leider), Bertus 
van Zwol (leider), Lucas van Zwol, 
Xander Hooijer, Meinte Hiemstra, 
Koen Groenewegen, Herman Olde 
Agterhuis, Mark Groen ewegen 
(trainer/leider), Peter Dikkerboom 
(trainer) 

Onderste rij: 
Marco Jager, Minze Schotsman,Tino 
de Jong, Jorn de Boer, Rinze Bart de 
Glee, Mike v/d Meer, Niels Schippers 

Op de foto ontbreekt:  
Bryan  Schippers, Anton Holtrop 
(trainer),  Ewan  Yska (trainer) 

2e klasse 

Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Jeroen de Graaf (trainer),  Melvin  
Dikkerboom, Tjardo Idzinga, Hette 
Knoops, Jelger Mienstra, Douwe Thys 
Bakker, Kleis v/d Zee, Trea Knoops 
(leidster) 

Onderste rij: 
Jan Eelco Bakker (leider), Nelson 
de Vries,  Jesse-Jens Mulder, Pieter 
Modderman, Marc Modderman 

Op de foto ontbreekt: 
Marcel de Graaf (trainer) 
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MOD DERMAN BV 
als invaltrainer te hebben gefungeerd, benaderd om een vaste 
trainer te worden. "Eigenlijk ben ik er per ongeluk ingerold", vertelt 
Venema, die vaak geniet tijdens het geven van een training. 
"Het training geven is voor mij een stukje ontspanning. lk zit de 
hele dag op de trekker voor mijn werk en dan vind ik het fijn om 
's avonds iets heel anders te doen, zoals bijvoorbeeld training 
geven.' 

De trainingen van Venema worden niet maanden van te voren 
uitgedacht en uitgeschreven, vertelt hij zelf."Ik ben geen papieren 
trainer. Ik heb wel eens wat geprobeerd op papier te zetten, maar 
dat werkte niet. De oefeningen die ik doe zijn zo veel mogelijk 
met een bal en vanuit beweging." 

Dit seizoen heeft Venema veel vrouwen onder zijn hoede. De 
dames van DWP worden door hem getraind, alsook het hoogste 
meisjesteam: MC1."Vrouwen zijn andere individuen dan mannen 
en dit vraagt dus ook tijdens een training om een andere aanpak. 
Dames kijken anders tegen het voetbal aan en daar moet je je op 
instellen." 

"Training geven aan dames 
vraagt een andere aanpak." 

Hoewel ook de meisjes elke wedstrijd willen winnen en 
gemotiveerd zijn, is ook de gezelligheidsfactor erg belangrijk, 
benadrukt Venema. "Als je puur voor de prestatie gaat, blijven er 
denk ik weinig vrouwen over. Het moet vooral leuk zijn. Vrouwen 
zijn directer en als ze iets niet willen, dan gebeurt het ook niet. 
Dan kan je hemel en aarde bewegen, maar veranderen van 
standpunt doen ze niet. Doordat ik geen geschiedenis heb als 
voetballer, kan ik dit denk ik makkelijker accepteren:' 
Ondanks de gemoedelijke en ontspannen sfeer bij de 
damesteams, wil Venema op zaterdag wel zijn wedstrijden 
winnen. Maar hij is zich wel degelijk bewust dat het plezier voorop 
staat."Als we winnen mag ik na de wedstrijd een gehaktbal pinda", 
glimlacht Venema, die er snel aan toevoegt:"maar ook als we 
verliezen neem ik een gehaktbal pinda!" 

Het training geven noemt Venema een soort verslaving."Het is 
iets wat ik leuk vind en als ik een seizoen geen trainer meer zou 
zijn, zou dat heel erg wennen worden.  Aileen  zou mijn vrouw 
er denk ik wel blij mee zijn", knipoogt Venema, die de toekomst 
van het damesvoetbal positief inziet. "Het schoolvoetbal zorgt 
ervoor dat er steeds meer meisjes gaan voetballen. Je ziet ook 
bij DWP dat er steeds meer meisjesteams komen en dat de sport 
populairder wordt. Het damesvoetbal verdient meer waardering. 
Ze werken net zo hard als de mannen." 
Venema, die naast het trainerschap ook al zo'n tien jaar lang 
zitting heeft in de sponsorcommissie, kijkt met veel plezier terug 
op het kampioenschap dat hij vorig jaar behaalde met MD1."We 
bleven ongeslagen en drie wedstrijden voor het einde van het 
seizoen kon niemand ons meer inhalen. Het was voor het eerst bij 

"Het was voor het eerst bij 
DWP dat een meisjeselftal 
kampioen werd. Dat maakte 
het extra bijzonder." 

DWP dat een meisjeselftal kampioen werd. Dat maakte het extra 
bijzonder", glundert Venema. 
Na een uur over voetbal te hebben gesproken, staat Venema op 
van de keukentafel. In zijn eerste veertig levensjaren speelde 
voetbal of DWP nauwelijks een rol, maar nu is hij er dag in dag uit 
mee bezig. En eigenlijk kan Venema er ook niet meer zonder. 

"Sa  sjuchst mar, it kin  raar  rinne yn it libben." 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 

18 	Presentatiegids vv DWP I  Seizoen  2014 - 2015 
	 27 



Paardengek Jan Venema is voetbaldier geworden 

"Het damesvoetbal 
verdient meer waardering99  

Donderdagavond, klokslag half acht. Op de overdag zo bedrijvige Hege Dyk in 
Rotsterhaule is het rustig. Wandelaars en fietsers prefereren op deze herfstachtige 
oktoberavond de warmte van de woonkamer boven een activiteit buitenshuis. 
Ook in huize Venema staat de kachel aan. Jan neemt aan de keukentafel rustig de krant 
door, terwijl vrouw  Janke  achterover leunt in een stoel in de woonkamer. 

De lichtmasten van sportpark de Grie zijn vanaf de keukentafel te bewonderen. Meermaals 
per week maakt Jan Venema (53) op de fiets het ritje richting het terrein van 
voetbalvereniging DWP. En dat terwijl Venema eigenlijk helemaal geen voetbaldier was. 
Tuurlijk, hij volgde het voetbal wel en het Nederlands Elftal interesseerde hem zeker, 
maar de paardensport had zijn voorkeur."Toen zoon Wytze rond het jaar 2000 begon 
met voetballen, ben ik er eigenlijk een beetje bij gekomen:' 

Bovendien veranderden de werkomstandigheden van Venema en kreeg hij meer vrije 
tijd. Al snel werd hij leider en invaltrainer van het team waar zoon Wytze in speelde, 
wat hij tot de A-junioren is gebleven. Zelf voetballen had Venema nog nooit 
gedaan. "Maar als je dan langs de lijn staat en soms een grote mond hebt, tsja. 
Dan hang je."Venema maakte op z'n veertigste zijn debuut bij DWP 4. "Het eerste 
halijaar deed alles zeer", herinnert hij zich, maar toch speelt Venema nog altijd 
op vrijdagavond zijn wedstrijden bij de 35+ van DWP. 

De geboren Rotsterhaulster werd vijfjaar geleden, 
na eerder al een paar keer 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Dennis v/d Wal, Jurre Knoops, Peter Schutten, Daan Brandinga, Gerben Veenstra. 
	3e klasse 

Middelste rij: Wiebe v/d Kamp (leider), Dennis Wiersma, Leonard Dayanan, Wout de Jong (trainer/leider),  Kelvin  v/d Wal,  
Jesse  Akkerman, Joerie Veenstra (trainer/leider), Onderste rij: Bernard Holtrop, Richard Akkerman, Sietse v/d Kamp, Carlito 
Vervenne, Erwin Akkerman 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Henry van Drogen (leider), Joost  Wiling,  Henk Heida, Brand° Linders, Wessel Krikke, 2e klasse 
Matthijs  Wing,  Mike Olde Agterhuis, Guus de Kleijne, Bram Linders (leider). Onderste rij:Tsjerk de Jong, Erwin Roffel, 
Marten Huisman,  Wilco  Jager, Jordy van Drogen. Op de foto ontbreken: Jan Pasveer (trainer), Sjoerd Koopmans (trainer), 
René Hulzebos (trainer) 
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Bovenste rij, v.I.n.r.: Henk Visser, Jan Drenth, Johan Darwinkel,  Bonne  Hylkema, Wim v/d Molen, 
Tjibbe Bos, Peter Dikkerboom. Onderste rij:  Rene  de Jong, Harry v/d Velde, Tiemen Schreur, Wiepie Krist, Klaas v/d Berg, 
Jan Venema 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Fenna Stoelwinder, Alissa Hof, Anna de Koning, Janna Zwaga, Doutzen van Slageren 4e klasse 
Middelste rij: Anissa Venema,  Salina  Knijpstra, Klaas v/d Berg (assistent scheidsrechter), Mindert Mulder (leider), Jan 
Knijpstra (leider),  Melissa  v/d Vlis, Selma Mulder. Onderste rij: Iris Huttinga,  Bianca  Huisman,  Bianca  de Boer, Elvia van 
Stralen, Sanne v/d Berg 
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Sjoerd passeert zijn directe tegenstander. 

En toch was het kampioenschap niet de hardop uitgesproken 
doelstelling. Een seizoen eerder liep het vlaggenschip op een 
haar na een periodetitel en het kampioenschap mis. "Afgelopen 
jaar wilden we strijden voor minimaal een prijs", legt Koopmans 
uit. "Dat had ook een periodetitel kunnen zijn. Maar na drie 
wedstrijden verloren we opeens drie duels op rij." DWP liet 
de moed echter niet zakken en rechtte de rug. "We gingen 
gemakkelijker en vrijuit spelen en vervolgens deden we niets 
anders dan winnen."Volgens Koopmans was de thuiswedstrijd 
tegen koploper FC Wolvega het keerpunt. "Toen we de nummer 
een thuis overtuigend opzij zetten, kregen we als team het 
vertrouwen en het geloof dat er misschien wel meer in zat dan 
een periodetitel." In de resterende wedstrijden werd geen punt 
meer verspild. 

"Dit is het hoogtepunt 
van mijn carrière" 

Maar hoe kon die plotselinge zegereeks ineens tot stand komen? 
Wat is het geheim van de smid en wat gaf de doorslag tot dit 
succes? Koopmans en Holtrop kijken elkaar aan, halen allebei hun 
schouders op en het blijft een poosje stil. Uiteindelijk verbreekt 
Koopmans de stilte. "We zijn een hecht team en de trainer 
heeft niets veranderd, ik denk dat dát de doorslag gaf." Door de 
vastigheid in de selectie wist iedereen zijn plek. "En met Anton 
heb je natuurlijk doelpunten in huis", vervolgde Koopmans. 
"Maar", zo vult Holtrop aan, "ik had niet zo gemakkelijk kunnen 
scoren, als ik niet de juiste ballen kreeg aangespeeld, ik was vaak 
het eindstation." 

Anton scoort weer na een goed opgezette aanval. 

Elke speler droomt van de 45 doelpunten die Holtrop in een 
seizoen maakte. „Eigenlijk had ik nooit verwacht dat ik zoveel goals 
zou kunnen maken. ik heb in het eerste elftal op verschillende 
posities gespeeld, maar Sietse Drenth zette me op een gegeven 
moment in de spits. Met Martin (Sietzema, red.) als balvaste spits 
en als aangever werkte dit geweldig!' 

In Sneek op de velden van SWZ volgde de bekroning van een 
geweldig seizoen. Koopmans geniet er nog elke dag van: "Anne 
Knol heeft de foto met de hele selectie en de schaal op extreem 
groot formaat voor mij afgedrukt. Die foto hangt op mijn kantoor 
en elke dag als ik binnenkom kijk ik er even naar. Nog altijd geeft 
het mij een machtig gevoel. Dit weet ik over 20, 25 jaar nog. 
Het is het hoogtepunt van mijn carrière!' 

De selectie was (en eigenlijk is) een mooie mengelmoes van 
ervaren krachten en jong talent. "Een ideale mix", vindt ook 
Koopmans, die zelf probeert om de jonge jongens wegwijs te 
maken in het eerste elftal. "Ik vind dat dit hoort bij een aanvoerder, 
maar dat is eigenlijk sowieso hoe ik als persoon ben. Samen met 
René (Hulzebos, red.) probeerden we de plannen van de trainer 
over te brengen op de groep en te vertalen op het veld!' 

In de derde klasse is DWP dit seizoen uitstekend uit de 
startblokken vertrokken. Op het moment van schrijven heeft de 
ploeg van Jan Pasveer vijf van de eerste zes wedstrijden in de 
derde afdeling winnend afgesloten. "Maar kampioen worden we 
niet", verzekert Koopmans, die kan rekenen op instemmend geknik 
van Holtrop. "Dat gaat niet gebeuren, daarvoor is de concurrentie 
te goed. Wij willen ons zo snel mogelijk veilig spelen. ik denk dat 
SDS het kampioenschap gaat pakken!' Holtrop is het met zijn 
voormalige oppas eens. "Een periode pakken dit seizoen zou al een 
hoofdprijs zijn!' 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 
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66  Na de overwinning op FC Wolvega 
kregen we het geloof dat er misschien 
wel meer in zat dan een periodetitel. 

Verzorgster Hendrika Vermaning ontfermt zich vlak voor de training van het eerste 

elftal over de pijnlijke rechterenkel van Anton Holtrop. Het is de rekening die Holtrop 

moet betalen voor zijn vier doelpunten van een paar dagen eerder tegen  SC  Joure. Na 

afloop van de training moet de enkel wederom een behandeling ondergaan. Sjoerd 

Koopmans maakt van de gelegenheid gebruik om zichzelf wat moed in te drinken en 

na een halfuur komt Holtrop de kantine weer binnen. Alle vertrekken op het DWP-

complex zijn inmiddels gesloten of bezet en dus vertellen Sjoerd en Anton over het 

kampioensjaar van het eerste elftal in de knusse scheidsrechterruimte. 

Aanvoerder Koopmans (32) en topscorer 	mocht iets langer opblijven." Maar, zo vult 	Dat bevestigde Holtrop vorig seizoen. 
Holtrop (20) kunnen het ondanks het grote 	Holtrop aan:"als mijn ouders dan weer 	Met zijn 45 doelpunten had hij een groot 
leeftijdsverschil goed met elkaar vinden. 	thuiskwamen, moest ik heel snel naar 	aandeel in het historische kampioenschap 
Niet heel vreemd, want beiden woonden 	boven rennen."Koopmans was niet alleen 	van DWP in de vierde klasse A. Koopmans, 
in Oldeouwer."Anton was vroeger mijn 	buiten het veld de oppas van Holtrop. "In 	destijds aanvoerder, mocht de schaal 
buurjongen", vertelt Koopmans, die 	 de beginjaren heb ik op het veld extra op 	omhoog houden. DWP was overtuigend 
bovendien een tijdlang de oppas was 	hem gelet, maar dat hoeft nu niet meer. 	de beste in deze afdeling; de laatste 
van zijn latere teamgenoot. "Hij kreeg 	Hij kan zichzelf nu wel redden", knipoogt 	zestien wedstrijden werden allemaal in 
van mij stiekem een bakje chips en hij 

	
Koopmans. 	 winst omgezet. 
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Bovenste rij, v.l.n.r.: Johannes Dijkstra,  Elmer  Venema, Leo de Jong, Jordy Otter. Middelste rij: Arjen 	2e klasse 
Stoelwinder, Remco ten Hoeve, Anne Wierda, Jos Knol (assistent leider), Anne Haven (trainer), Rintje Jelle Schreur, Gauke 
Dijkstra,  Bernd  Woudstra. Onderste rij: Anno Holtrop, Lolke Jan Holtrop, Rintje Vaartjes, Atze Luinenburg, Lieuwe Huttinga, 
Klaas Bos, Leon Veenstra, Tjeerd Wietsma 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Jordy Otter, Jan de Jong, Roel Bos, Johan Kok, Jolle Jager, Hilbrand Woudstra 5e klasse 
Middelste rij: Niels Wilten, Arjen Krist, Tiemen Schreur (assistent scheidsrechter), René v/d Woude (verzorger), Richard 
Hoeksma, Jeroen de Graaf. Onderste rij: Mark Hulzebos (leider), Gerard Kerkstra, Wout de Jong, Joerie Veenstra, Jochum 
Meester,  Wilco  v/d Kamp, Mangal Haringsma (leider) 
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Bovenste rij, v.l.n.r.: Jelmer Bos, Joep de Kleijne, Jos Buijs,Thys Vaartjes, Joran Veenstra, Jelle Hoekstra 
Middelste rij: Anne Knol (verzorger), Anton Holtrop, René Hulzebos, Volken Huisman, Rudolf Top, Rudy Sietzema, Johan Bijker (assistent 
Onderste rij: Geert de Jong (leider), Martin Sietzema, Sjoerd Koopmans, Jan Pasveer (trainer),  Ewan  Yska, Bernard Jager,  Durk  Jager (leid 
Op de foto ontbreekt: Gerrit Meint Holtrop (keeperstrainer) 
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