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WWW.MUTASPORT.NL  

Rabobank hoofdsponsor van  VV  DWP 
Van de vrijwilligers achter  debar.  de mensen van de wedstrijdcommissie tot de 

spelers op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om voetbal voor iedereen 

mogelijk te maken. Zodat W DWP op ieder vlak een topclub is. 

www.rabobank.nl/heerenveen  

Een aandeel in elkaar Rabobank 

Verenigingsponsor 
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VOORWOORD, 

Beste lezer, 

Voor u ligt alweer de derde presentatiegids 

uit de historie van voetbalvereniging DWP. 

Het heeft de redactie weer bloed, zweet en 

tranen gekost om tot een zo mooi mogelijke 

gids te komen. De redactie wil graag ieder 

onderdeel binnen de club zo goed mogelijk 

naar voren laten komen en dat is ook dit 

jaar in onze ogen weer prima geslaagd. 

We wilden graag zo spoedig mogelijk de 

gids op uw deurmat hebben en dus zijn de 

voorbereidingen al in mei gestart. Echter, 

voordat alle teamfoto's zijn gemaakt, de 

verhalen zijn uitgewerkt, de pagina's zijn 

vormgegeven en alles bij de drukkerij 

vandaan komt, gaat er toch weer een tijdje 

overheen. Desondanks is de deadline 

gehaald, mede dankzij de medewerking 

van een groot aantal betrokkenen, die de 

redactie op verschillende manieren hebben 

ondersteund bij de totstandkoming van 

de presentatiegids. Via deze weg willen wij 

iedereen daarvoor bedanken! Bij vragen en 

op- of aanmerkingen over de inhoud van 

deze gids, graag bericht naar info@vvdwp.nl. 

Rest ons u veel leesplezier toe te wensen, 

De redactie 

www.vvdwp.n1 

@vvDWP 

Facebook.com/vvdwp  

Instagram.com/vv.dwp  



TULDERHOF 

www.tulderhof.com  

Onderhouds en Voegbedrijf 

JDEIONG 

f 	 
Bouwbedrijf r\A  Drost & de Wolff 

Nieuwbouw - Verbouw - Service - Onderhoud 

Tel. 06 - 21218052 * 06 - 480 85851 

\,
WWW.DROSTENDEWOLFF.NIL, 

Installatiebedriff 
H. wd 
H.J. Texterstrjitte 21 
8464 VS Sintjohannesga 
T  [0513] 55 11 42 
F  [0513]  55  18 42 
M  [06] 52675504 

www.installatiebedrijf-hydwal.nl  
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 nj B oender 
•Ilrakti.jk/v or nianuele toepassingen 

Shitusa ilurupie 
Sporlinanage 
Trigorpoini  Therapie  

Medical 'Taping  
Manuele  imnfedraistage 
Biadweefrel marrow]. 

Voeirillegologie 

Dorn ',albeit.  

Streek I 174 	8463 NE Rolsterbaute 
1:513-5525116 	NI: 06-13682933 	

ity 

atrijahnender.n1 E: info@aktaboentlerati 

ERIKPLUS 
BUSINESS AND IT ALIGNMENT 

www.erikpLus 	iamnerikpl.us  

MOVieSkOOP 
Cinemas 

movieskoop.n1 Emmeloord 

' - J Super in de r buut!  

Attent B.  van  Zwol  - 
Streek 131 
8463 NG Rotsterhaule 
Tel: (0513) 55 14 94 

Bijker 
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Van de bestuurstafel 

Beste leden en sponsoren, 

Het seizoen 2015-2016 is alweer begonnen en de vereniging is volop in beweging. 

Tijdens de vakantie heeft een ploeg vrijwilligers de kantine een facelift gegeven en is er hier en daar een witkwast tegen de muur 
gehouden. Hiervoor dank. 

Als nieuwe kledingleverancier hebben we met Muta Sport Leeuwarden een overeenkomst bereikt, die binnenkort ondertekend zal 
worden en zijn we met onze huidige hoofdsponsor, Rabobank, in onderhandeling voor een verlenging van het lopende contract. 

Op 4 september is de gebruikelijke ledenvergadering gehouden en werd een aantal besluiten genomen, die u op de website al heeft 
kunnen lezen. Een belangrijk besluit was het vormen van een kledingfonds, middels een kleine contributieverhoging. Dit kledingfonds 
zal uitsluitend ertoe dienen om een spaarpotje op te bouwen, zodat we in staat zijn, in theorie, iedere drie jaar de vereniging te 
voorzien van een nieuw tenue. Hierbij dient aangemerkt te worden dat de kwaliteit van het nieuwe tenue dermate goed is dat we er 
ook vijf jaar mee toe kunnen. Dit schept dan wellicht weer extra mogelijkheden op het gebied van kleding (trainingspakken  etc.).  

Op het gebied van vrijwilligers heb ik al een dringende oproep gedaan in het kader van het fluiten van jeugdwedstrijden. lk zou alleen 
willen zeggen tegen alle leden; jullie zijn ooit ook jong/klein geweest en hebben altijd wel iemand gehad die jullie wedstrijdjes 
wilde fluiten, dus kom op en meld je aan bij Paul Velthuis en Minne Modderman om 2 wedstrijdjes per seizoen te fluiten. Laat 
de andere jeugd niet in de steek! 

Met betrekking tot de accommodatie zullen wij als bestuur een 
inventarisatie gaan maken omtrent de kosten van de aanbouw 
voor twee kleedkamers en een extra kleedkamer voor de 
scheidsrechters. Hiertoe zal door de accommodatiemanager in 
samenspraak met de penningmeester een kostenplaatje worden 
opgesteld. 

Het thema kunstgras blijft een speerpunt in het beleid van dit 
bestuur en er zal dan ook voortdurend met de gemeente contact 
gehouden worden omtrent dit punt. Wij hopen dat de gemeente 
hieraan in 2017 uitvoering kan geven (DWP zal als prioriteit 1 op 
de kadernota 2017 geplaatst worden bij voldoende financiële 
middelen). 

Rest mij nog vanaf deze plaats alle vrijwilligers, donateurs, 
club van 100, co-sponsoren, balsponsoren en hoofdsponsor 
te danken voor hun inzet en bijdrage in het afgelopen seizoen 
en hoop op nog meer vrijwilligers en sponsoren in het net 
aangevangen seizoen! 

Dank en een sportief jaar! 

Jan Boender 
Voorzitter 

  

Jan Boender: "Coat de jeugd niet in de steek!" 
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e oe stelling opge egd 
om hier kunstgras te realiseren 

Hij mocht pas in de E-tjes op voetbal, omdat hij eerst zijn zwemdiploma moest halen. Daarna 

heeft René van der Woude tot en met de A's bij DWP gespeeld, laste een pauze in vanwege 

de studie en keerde op zijn 24e terug. In zijn woning aan de Sybren Hulzengastrjitte in 

Sintjohannesga vertelt hij aan de keukentafel over een druk eerste jaar als bestuurslid van de 

vereniging. Als accomodatiemanager kwam er door de erbarmelijke staat van de velden een 

hoop op hem af. "Er is veel gezeurd, maar ik kan het de mensen niet kwalijk nemen." 

De 34-jarige René werkt al vijf jaar als ingenieur bij Kybys, waar 
hij projectleider Buitensportaccomodaties is. René adviseert 
gemeentes over sportverenigingen en sportvelden. In het 
voorjaar van 2014 stapte hij naar voorzitter Jan Boender toe. Of 

hij met zijn kennis niet iets zou kunnen doen voor DWP? René 
begon als adviseur, maar trad al snel toe tot het bestuur en werd 
tot accomodatiemanager gebombardeerd. Na een tijdje de 
kat uit de boom kijken, bemoeide hij zich steeds meer tijdens 
vergaderingen met het te voeren beleid. "Ik wil graag vooruit. 
DWP is de laatste jaren goed bezig, maar er zit meer in. lk wil 
beleid neerzetten en een visie formuleren waar we als club naar 

toe willen." 

6 	Presentatiegids vv DWP  Seizoen  2015 - 2016 

De in Heerenveen geboren, maar in Rohel opgegroeide René 
had in zijn eerste jaar het nodige te doen. De belabberde staat 
van de velden was onderwerp van gesprek afgelopen seizoen, 
evenals de bijhorencle politieke campagne om kunstgras naar 
sportpark de Grie te krijgen. "Er komt enorm veel op je bordje 
terecht. Het lijkt wel alsof er driehonderd natuurgrasexperts bij 
DWP rondlopen", zegt hij lachend. "Het is inhoudelijk niet moeilijk 

om de staat van het trainings- en B-veld te verantwoorden, want 
het is het logische gevolg van overbelasting. Er wordt teveel op 
gespeeld. Dat maakt het gevaarlijk en onstabiel." 

Hoe vaak René met het woord kunstgras wordt geconfronteerd 

als hij zich in op het sportpark bevindt, is inmiddels niet meer 



bij te houden. "Het leeft heel erg en dat 
is natuurlijk goed. ik heb voor mezelf de 
doelstelling opgelegd om hier kunstgras 
te krijgen. ik blijf in het bestuur zitten tot 
het er ligt", klinkt het vastberaden."Het kan 
zo niet langer. Het trainingsveld is na het 
groot onderhoud iets stabieler en beter, 
maar zal door de overbelasting nooit goed 
worden." 

"Ik blijf in het 
bestuur totdat 
hier kunstgras 
ligt" 

En dus is kunstgras de enige oplossing. 
Met pen, papier en een rekenmachine 
is René aan het optellen en aftrekken 
geslagen. "Het is natuurlijk een 
flinke kostenpost. De aanleg van een 
kunstgrasveld kost zo'n 350.000 tot 
400.000 euro, maar een kunstgrasveld 
gaat ongeveer twaalf jaar mee. Na 
die periode moet er weer een nieuwe 
kunstgrasmat worden aangeschaft." 
Echter, de onderhoudswerkzaamheden 
van de gemeente aan de huidige velden 
kost de gemeente bakken met geld. "Het 
onderhoud van onze huidige velden kost 
maandelijks ongeveer evenveel als het 
onderhoud straks met kunstgras, alleen 
zullen we dan meer zelf moeten doen". 
Een ander pijnpunt op het complex zijn 
de kleedkamers. Vooral door de enorme 
groei van de meisjesafdeling bij de club is 
er een nijpend probleem. Op korte termijn  

ziet René hier nog geen verandering in. 
"We hebben in de afgelopen jaren een 
ledengroei gehad van 25%, maar de 
kleedkamers zijn niet uitgebreid. In de 
toekomst willen we dit wel verbeteren:' 
Ongetwijfeld neemt René dit punt mee 
in zijn zogeheten 'nulmeting' die hij dit 
jaar wil uitvoeren. "Vanuit bouwkundig 
oogpunt wil ik dit jaar het volledige 
complex van DWP in kaart brengen, zodat 
precies inzichtelijk is wat de huidige 
staat van de gebouwen is. Hier wil ik een 
onderhouds- en investeringsplan aan 
koppelen. Met hulp van dat plan kunnen 
we een inschatting maken waar de 
aandachtspunten op het complex liggen 
en de kosten daarvan." 

"Het trainingsveld 
zal nooit een goed 
veld worden" 

Naast de'nulmeting' heeft René nog een 
uitdaging voor het komende seizoen. 
Dat heeft te maken met de toekomstige 
aanleg van een kunstgrasveld. De 
gemeentelijke lobby heeft ervoor gezorgd 
dat het kunstgrasveld bij DWP hoog op 
de agenda van de politiek staat. "We 
wisten op een gegeven moment dat er 
niet per direct een kunstgrasveld zou 
komen. Dat ging namelijk naar de  Jouster  
hockeyvereniging. Dus was ons doel om 
als eerstvolgende in de rij te staan. Dat is 
gelukt en daar ben ik best wel trots op."Of 
het kunstgrasveld volgend seizoen mag  

worden aangelegd, of misschien zelfs nog 
een seizoen later, weerhoudt René er niet 
van om alvast aan de slag te gaan. "Ik wil 
een plan van aanpak klaar hebben. Op 
het moment dat wij groen licht van de 
gemeente krijgen, moeten we ze dat plan 
meteen kunnen overhandigen. In dat plan 
staat gedetailleerd beschreven hoe DWP 
het kunstgrasveld gerealiseerd zou willen 
zien. Dan kunnen ze direct van start:' 

Op dit moment is het complex 
van DWP alleen in gebruik voor 
voetbalaangelegenheden. In de toekomst 
wil René dit graag veranderen. De 
ambitieuze accomodatiemanager ziet 
namelijk kansen om het terrein voor 
verschillende doeleinden te gebruiken. 
"Er kan dan een soort multifunctioneel 
centrum ontstaan", klinkt het enthousiast. 
"De ruimte is er. Te denken valt dan aan 
schoolsport of een kinderopvang. Op zo'n 
wijze krijgt het DWP-complex een nog 
sterker dorpsbelang." 

Maar, dus wel het liefst een 
multifunctioneel complex met kunstgras. 
"We hebben bij de politiek een deur 
opengetrapt op dat gebied. De hele 
vereniging verdient daar de  credits  voor. 
Dat we bij de raadsvergadering waren met 
bijna tachtig man was super. Kunstgras 
blijft de primaire doelstelling en we gaan 
ook komend seizoen alles doen om dit te 
realiseren", besluit René vastberaden. 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 

v.l.n.r.: Mangal Haringsma (commerciële zaken), Minne Modderman (wedstrijdsecretariaat), André Seinstra (penningmeester), Jan Boender 
(voorzitter), Henry van Drogen (secretaris), René van der Woude (accommodatie zaken), Jochum Meester (algemeen coördinator/ledenadministratie),  
Bernd  Woudstra (jeudcommissie). Op de foto ontbreken: Aitze Hiemstra (jeugdzaken), Ernst Jan Lusink (webmaster) 



Eelke Westra op zijn plek op Sportpark de Grie 
Van speler en voorzitter naar erelid en supporter 

Ontspannen roert Eelke Westra in zijn koffie in zijn woning in Joure. Aan de keukentafel vertelt 

hij op deze nazomeravond zijn verhalen over DWP; de vereniging die is uitgegroeid tot zijn club. 

Eelke is na diverse functies bij de club inmiddels een bekend gezicht geworden op Sportpark de 

Grie. Hij werd in 2014 zelfs benoemd tot erelid. 

Een verhaal in de presentatiegids hoeft 
niet zozeer, vindt hijzelf. Eelke staat te 
boek als een bescheiden man. Zo was hij 
al als voorzitter van DWP en zo is hij nu 
als verslaggever van het eerste elftal, lid 
van de woensdagochtendploeg en als 
trouwe supporter nog steeds. "1k ben meer 
iemand van de achtergrond", geeft hij aan. 

Eelke was 29 jaar toen hij voor de eerste 
maal het groenwitte tricot van DWP 
over zijn schouders trok. Na gespeeld te 
hebben in Dokkum en bij  vv  Drachten 

mocht hij ditmaal zijn opwachting maken 
namens DWP 2, een ploeg waar hij even 
daarvoor als toeschouwer al op een 
bijzondere manier mee kennismaakte. 
"DWP 2 speelde tegen ONT en het ging er 
allerminst vriendelijk aan toe", herinnert 
Eelke zich lachend. "Een speler sprintte 

het hele veld over om bij een overtreding 
op een nogal bijzondere wijze verhaal te 
halen. Dat was mijn eerste contact met 
DWP. lk dacht toen nog: als het zo moet... 
Eelke werd ondanks die wedstrijd 
toch lid van DWP. "1k werd hier meteen  

geaccepteerd. Het was hier vanaf de 
eerste dag hartstikke gezellig. lk voelde 
me er meteen thuis. Bij de club hangt 
een sfeertje van: doe maar normaal." 
Na een carrière van twaalf jaar noopte 
een knieblessure hem te stoppen met 
voetballen. Hij bleef echter actief op 
Sportpark de Grie en dat had een reden. 

"Door inspanningen van anderen heb 
ik altijd kunnen voetballen. lk vind het 
normaal dat je daarna datzelfde voor 
anderen mogelijk maakt, bijvoorbeeld 
door middel van een bestuursfunctie." 
Samen met Gerrit Dijkstra, Klaas Snijder 
en Jan Sloothaak zette Eelke een 
jeugdcommissie op, iets wat er tot dan 

"Ik denk dat de 
club overal goed 
bezig is" 

toe nog niet was. "We zorgden ervoor 
dat ouders van leden zelf reden naar 
uitwedstrijden. Dat riep destijds veel 

weerstand op. Ook organiseerden we een 
aantal toernooien tussen verenigingen in 
de voormalige gemeente Haskerland." 

Vanuit het jeugdvoorzitterschap werd 
Eelke gevraagd als algemeen voorzitter 
en dat leek hem wel wat. "Al was het in het 
begin wel wennen, want je kunt het nooit 
iedereen naar zijn zin maken. ik ben niet 
iemand die veel op de voorgrond treedt, 
dus dat was wel eens lastig. ik liet iedereen 
op z'n eigen terrein de zaken doen waar 
hij verantwoordelijk voor was, maar 
tijdens vergaderingen hakte ik natuurlijk 
uiteindelijk wel de knoop door." 

Een voorbeeld van zo'n knoop 
doorhakken, noemt Eelke het ontslaan 
van een trainer. "Het dieptepunt in mijn 
DWP-tijd. Er was een trainer die geen grip 
meer had op de spelersgroep. We hebben 
hem vervolgens ontslagen. lk vond het 
vreselijk om hem dat te vertellen. Ik heb 
toen ook gezegd: wat er ook gebeurt in de 
toekomst, een trainer ontslaan doe ik niet 
weer." 
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Het bestuur 1986/1987 
Samenstelling: Catharinus Visser, Jan Haven, Uilke Gongrijp, Rinkje Visser-De Vries,  Age  van het 
Meet; Eelke Westra,  Germ  Sloot haak 

In zijn tijd als voorzitter heeft Eelke de 
nodige aanpassingen meegemaakt. "In het 
begin ging het er heel amateuristisch aan 
toe. Er werden bijvoorbeeld geen notulen 
gemaakt tijdens vergaderingen. Dat kwam 
ook omdat destijds de FVB (Friese Voetbal 
Bond, red.) weinig eisen stelde 

De digitalisering heeft de 
amateurvoetbalverenigingen een stap de 
goede richting in geduwd, "Sport Fryslán 
en later ook de KNVB hebben de eisen 
aangescherpt voor voetbalclubs wat de 
organisatie ten goede is gekomen. In 
mijn beginperiode als voorzitter moest 
je uitslagen nog doorbellen en op papier 
zetten, maar tegenwoordig gaat alles via 
de computer." 

Na een korte pauze als voorzitter, keerde 
Eelke in 1999 weer terug als  chairman  van 
DWP en bekleedde die functie tot 2006. 
"In die periode is er veel veranderd, vooral 
op het eerder genoemde gebied van de 
digitalisering. Daarin moet je als club mee", 
vertelt Eelke, die op een gegeven moment 
vond dat zijn houdbaarheidsdatum als 
voorzitter was bereikt. "Toen heeft Anne 
Knol het stokje van mij overgenomen." 

Naast het voorzitterschap van de 
voetbalclub heeft Eelke ook de functie 
van penningmeester gehad. De  

bestuursfuncties waren hem op het lijf 
geschreven, maar als trainer of leider was 
hij naar eigen zeggen minder geschikt. "Als 
ik mij goed herinner heb ik in 1978 wel een 
poosje de C-junioren getraind, maar daar 
heb ik het ook bij gelaten. Ik had geen 
gevoel voor het trainerschap. Zoiets past 
bij je of niet. Bij mij dus niet." 
Eelke concentreerde zich liever op de 
zaken die wel bij hem pasten. Dat deed 
hij bovendien zo succesvol, dat hij sinds 
2014 als erelid van DWP door het leven 
gaat. De 66-jarige Eelke omschrijft het 

"Een dieptepunt 
voor mij als 
voorzitter was het 
ontslaan van een 
trainer" 

erelidmaatschap als leuk."Ik zie mijn 
naam elke keer staan op het bordje in 
de bestuurskamer en het is toch een 
bepaalde waardering die je krijgt voor 
hetgeen je voor de club hebt gedaan:' 
Tegenwoordig is Eelke nog altijd actief 
voor de vereniging. Als vaste verslaggever 
van het eerste elftal schrijft hij met  

regelmaat wedstrijdverslagen. Voorheen 
werden deze ook geplaatst in de  Jouster  
Courant, maar door reorganisaties 
verschijnen zijn verslagen tegenwoordig 
alleen op de website van DWP en op 
amateurvoetbalwebsite VoetbalNoord.nl. 

Het schrijven van verslagen is niet de 
enige functie van Eelke bij de club. Ook 
maakt hij al drie jaar deel uit van de 
woensdagochtendploeg. "We beginnen 
met koffie, legen daarna de prullenbakken 
en proberen dingen die stuk zijn weer 
heel te maken", legt hij uit. "We lopen het 
hele complex na en kijken wat voor kleine 
kusjes we kunnen doen. Samen met de 
anderen is het altijd een gezellige boel op 
woensdagochtend." 

De klusjes hoopt Eelke met de mannen 
van de woensdagmorgenploeg 
binnenkort op het kunstgras te kunnen 
doen. "Dat was in mijn tijd al de grote 
wens:'Maar, kunstgras of niet, de 
toekomst ziet Eelke positief in."Ik denk 
dat de vereniging op alle vlakken goed 
bezig is. Zoals ik van de buitenkant kan 
beoordelen, draait alles goed." 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 
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1e klasse 

Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Peter Dikkerboom (leider), Iris 
Huttinga (trainster), Jurre Knoops 
(trainer), Hendrika Vermaning 
(leidster) 

Middelste rij: 
Coba Otten, Jildou Pasveer, Brecht 
Dikkerboom, Julia van Zwol 

Onderste rij: 
Nynke Baas, Laura van Zwol, Marije 
Akkerman 

w:nei 

10 	Presentatiegids vv DWP I  Seizoen  2015 - 2016 

1e klasse 
Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Thedo Mienstra (leider), Jan Schokker 
(leider), Gwenda Bijker, Elvira 
Dikkerboom, Femke Schokker, Sanne 
Schokker, Indra Zuidema, Yvonne 
Mienstra-Noppert (trainster) 

Onderste rij: 
Nynke Visser, Lisa Mienstra, Marit van 
der Wal, Marrit Elzinga, Rixt Lusink, 
Sijtje Nynke Schotsman, Marieke 
Sloothaak 

Liggend: 
Ilse van der Werf 

Op de foto ontbreken: 
Heero Schotsman (leider), Joyce 
Elsinga, Femke Hooijer 

Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Roelie van der Molen, Sygrid van Zwol, 
Nynke Visser, Maaike Mandemaker, 
Miranda Fonk 

Middelste rij: 
Wim van der Molen (leider), Anne 
Bos, Femke Baas, Liesbeth Visser 
(leidster), Alissa Hof (trainster), Rianne 
Akkerman, Hedwig Postma,  Bonne  
Hylkema (leider) 

Onderste rij: 
Joyce de Vries, Jennifer de Jong,  
Cheryl  Hylkema, Trudy Velthuis, Marit 
Lootsma 



Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Karin Bijker (leidster), Ilse Mulder, 
Ilse Bijker, Wyanne Wind, Silke van 
Slageren, Lisanne Deuling, Esmee van 
der Wal, Anne Lageveen, Jan Venema 
(leider/trainer) 

Onderste rij: 
Hilda Lageveen, Lisa Oenema, Lianne 
van der Wal, Beitske van der Zee, 
Wieke Heeringa 

Op de foto ontbreekt: 
Nynke Venema 

Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Aukje Valkema, Marieke Lusink, Anja 
Zuidema, Marie de Groot, Gretha 
Visser,  Wilco  Jager (trainer/leider) 

Onderste rij: 
Gerdina van der Valk, Sjoukje Wijnja, 
Andrea de Vries, Elly de Glee,  Bettie  
Bijker 

Op de foto ontbreekt: 
Trees Veenstra 
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Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Hilde Hoekstra, Gerda Tuinier, Fenna 
Stoelwinder, Sanne van de Berg, Gea 
Oenema, Doutzen van Slageren, Janna 
Zwaga 

Middelste rij:  
Salina  Knijpstra, Alissa Hof,  Bianca  
Huisman,  Bianca  de Boer,  Melissa  van 
der Vlis, Iris Huttinga,  Celina  Hof, Jan 
Venema (trainer) 

Onderste rij: 
Selma Mulder, Anissa Venema, 
Mindert Mulder (leider), Jan Knijpstra 
(leider), Iris Melein, Elvia van Slageren 

Op de foto ontbreekt: 
Klaas van de Berg (assistent 
scheidsrechter) 
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Bovenste rij,  v.l.n.r.: 
Wayne van der Vlugt (leider/trainer), 
Senne van der Vlugt, Jente Agricola, 
Julian Punter, Thyrone van der  Goot,  
Betty Bijker-Bangma (leidser/trainster)  

Onderste rij: 
Eelko Kruis, Nick Roffel, Anne Jitse 
Schutten, Rein-Jan Mulder, Mart Bijker 

F2  
Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Riemke Hiemstra- Vierstra (leidster), 
Marit Visser, Sophie van Stralen, 
Thijnnen Spoelstra, Jorn Sloothaak, 
Youri Kroes, Volken Sloothaak (leider) 

Onderste rij: 
Mads lttmann, Arjen Visser, Jitse 
Hiemstra,  Matthew  Mulder 

Op de foto ontbreken: 
Peter Schutten (trainer), Jurre Knoops 
(trainer) 

Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Anne Lageveen (trainster), Jorrit 
Venema, Pim Hartjes,  Jesse  Roffel, 
Hidde Visser, Sido Maat, Jelmer Roffel 
(leider) 

Onderste rij: 
Rudolf Akkerman, Noëlle Lankman,  
Brittany  Bralten 

Op de foto ontbreken: 
Ruben Lageveen, Meinte Hiemstra 
(trainer), Gretha Visser (leidster) 
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E3 
Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Johan Darwinkel (leider/trainer) 

Middelste rij: 
Jacco Brouwer, Yasmin Darwinkel, 
Marika de Glee 

Onderste rij: 
Sebastiaan Bergsma, Martijn 
Vermaning, Jarno Kroes, Inge van der 
Wal 

Op de foto ontbreken: 
Wielko Lageveen (leider/trainer), Bas 
Lageveen, Jeroen Veenendaal 
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E2 
Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Jan Drenth (leider), Femke Talsma, 
Mirije van Zwol, Sietse Bos, Fardau 
Drenth 

Onderste rij: 
Christan de Boer,  Jesse  Piersma, Jard 
Piersma, Sjoerd van der Molen, Feike 
Modderman 

Op de foto ontbreken: 
Jan Talsma (leider/trainer), Jelle 
Velthuis (trainer),  Benny  Bos (trainer) 

2e klasse 

Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Geert de Boer (leider), Henk de Jong 
(trainer/leider) 

Middelste rij: 
Jouke Pieter Bakker, Geert Veldstra, 
Dennis van der Ende, Gerrit Zuidema,  
Rick  de Jong 

Onderste rij: 
Maurice Hylkema, Mart de Boer en 
Thomas Hooijer 

Op de foto ontbreekt: 
Sido Mulder 
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Kadijk 9 
8463 VC Rotsterhaule  
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www.kraakinstallatianl 
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Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Lucas van Zwol, Mike van der Meer, 
Pieter Modderman, Jeroen de Vries, 
Hette Knoops 

Middelste rij: 
Marcel de Graaf (trainer), 
Meinte Hiemstra,  Rick  van der Wal, 
Rinse Velthuis, Xander Hooijer, Jelmer 
Schippers, Paul Velthuis (leider), 
Jeroen de Graaf (trainer) 

Onderste rij: 
Douwe Thijs Bakker, Herman Olde 
Agterhuis, Jorn de Boer, Minze 
Schotsman, Marco Jager 

Op de foto ontbreken: 
Jelger Mienstra, Seije van der Wal 
(leider) 

D2  
Bovenste rij,  v.l.n.r.: 
Marc  Modderman,  Ferran Pardo, 
Melvin Dikkerboom, Evert de Jong, 
Lars  Akkerman,  Aleks Seinstra  

Middelste rij: 
Tsjerk van Slageren (leider), Kleis van 
der Zee, Andries Otten, Leo van der 
Wal (trainer), Jeffrey Pasveer, Remco 
de Jong en Gert Schutten (leider) 

Onderste rij: 
Anne-Jan Wind,  Lute  van Slageren, 
Gerco Schutten, Sjoerd Roffel, Léon 
Huizinga 
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Bovenste rij, v.l.n.r.: 
Willem Heeringa, Henk Kruis, Pelle 
Wijnia,  Bryan  Schippers, Yntse 
Akkerman 

Middelste rij: 
Theo Portena (leider/trainer), 
Hidde Portena, Marten Kruis, Niels 
Schippers, Rinze Bart de Glee, Koen 
Groenewegen, Richard Hoeksma 
(leider/trainer) 

Onderste rij: 
Tino de Jong, Jorrit Visser, Thomas 
Hiemstra, Nick van der Meer 

Op de foto ontbreken: 
Mark Groenewegen (trainer), 
Peter Dikkerboom (trainer) 

D1 
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Bovenste rij, v.l.n.r.: Berno Akkerman, Leonard Dayanan, Carlito Vervenne, Richard Akkerman. 
Middelste rij: Volken Huisman (trainer), Guus de Kleijne, Michel Krist, Wout de Jong (trainer/leider), Joost ROling, Dennis 
Wiersma, Sander Rding (leider). Onderste rij: Tsjerk de Jong, Mike Olde Agterhuis,  Wilco  van der Kamp, Gerben Veenstra, 
Dennis van der Wal. Op de foto ontbreken: Bernard Holtrop, Marten Huisman,  Kelvin  van der Wal, Erik Huttinga 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Daan Brandinga, Sylvano van Houten, Jelle Velthuis, Erwin Akkerman. 
Middelste rij: Klaas Veenstra (leider), Tim van de Berg, Jasper Booden, Robin Lootsma, Hendrik Wind, Marco Mud (leider/ 
trainer). Onderste rij:  Jesse  Akkerman,  Benny  Bos, Sietse van der Kamp, Luc van Elsloo, Jurre Knoops. 
Op de foto ontbreekt: Peter Schutten 
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e klasse 
' 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Jan de Jong, Roel Bos, Gerard Kerkstra, Richard Hoeksma, JoIle Jager, Johan Kok. Middelste rij: 
Tiemen Schreur (assistent scheidsrechter), Mark Hulzebos (leider), Thijmen Visser, Arjen Stoelwinder, Arjen Krist, Hilbrand 
Woudstra, René van der Woude, Mangal Haringsma (leider), Niels Wilten. Onderste rij: Jochum Meester, Marco Hoonstra, 
Joerie Veenstra, Oane Wierda, Jeroen de Graaf. Op de foto ontbreken:  Bennie  van der Wal, Berno de Boer 
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Bovenste rij, v.l.n.r.: Harry van der Velde,  Rene  de Jong, Johan Darwinkel, Aitze Hiemstra, Jan Venema, Henk Visser. 
Onderste rij: Tjibbe Bos, Jan Drenth, Wiepie van Stralen, Anne Bijker, Klaas Huisman. Op de foto ontbreken: Peter 
Dikkerboom, Wim van der Molen,  Bonne  Hylkema, Klaas van de Berg (leider), Tiemen Schreur (leider) 
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Bovenste rij, v.l.n.r.: Rintje Vaartjes, Jordy van Drogen, Jordy Otter, Arjen Stoelwinder, Leon Veenstra,  Wilco  Jager 
Middelste rij: Jos Knol (leider), Gauke Dijkstra, Burghard Kombrink, Atze Luinenberg, Johannes Dijkstra,  Elmer  Venema, 
Lieuwe Huttinga (assistent scheidsrechter) 
Onderste rij: Lolke Jan Holtrop, Anno Holtrop, Anne Haven (trainer), Klaas Bos, Leo de Jong 
Op de foto ontbreken:  Bernd  Woudstra, Tjeerd Wietsma 

selectie 2015 - 2016 
2e klasse 



, 

Bovenste rij, v.l.n.r.: Joep de Kleijne, Martin Sietzema, Sjoerd Koopmans, Joran Veenstra, Jelmer Bos, Bernard Jager 
Middelste rij: Anne Knol (verzorger) Henk Heida, Anton Holtrop, Volken Huisman, Rudolf Top, Mindert Mulder (assistent scheidsrecht 
Onderste rij: Thijs Vaartjes, Erwin Roffel, Jan Pasveer (trainer), Geert de Jong (leider), Brando Linders,  Ewan  Yska 
Op de foto ontbreken: René Hulzebos, Jelle Hoekstra 



(STAR 

14-selectie 2015 -2016 
3e klasse 
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Hij begon op zijn vierde bij de F-pupillen, maakte op zijn zeventiende voor het eerst 

zijn opwachting in het eerste elftal, was seizoenenlang topscorer van DWP en nu - 

zestien jaar na zijn debuut in het vlaggenschip - moet de 33-jarige Remco ten Hoeve 

noodgedwongen een einde maken aan zijn actieve loopbaan als voetballer. Voor de 

derde keer heeft hij last van zijn rechterknie. Twee keer kwam hij terug, nu hakt hij op 

advies van de dokter de knoop door. "Het hoofd wil nog wel, maar de knie niet meer:' 

Het is een maandagavond in september. 
De klokken van de Johannestsjerke in 
Sintjohannesga klinken achtmaal. Remco 
en vriendin Carolien hebben net kinderen  
Denny  (3 jaar) en Yordi (1) naar bed 
gebracht en dus is er tijd voor een gesprek. 
Carolien snelt na het koffiezetten naar 
de bank voor een nieuwe aflevering van 
Goede Tijden Slechte Tijden en Remco 
neemt plaats aan de keukentafel. Een 
week eerder plaatste hij op Facebook 
een bericht met de veelzeggende tekst: 
'Besluit genomen, geen voetbal meer voor  

mij'. Een ontzettend zware beslissing, zo 
lijkt het. "Ik heb er geen traan om gelaten, 
want ik wist al een tijdje dat het er aan 
zat te komen. Maar het is wel heel erg 
frustrerend." 

Afgezien van twee juniorenjaren bij  
vv  Heerenveen - waar hij op landelijk 
niveau voetbalde - is Remco zijn hele 
voetballeven kind aan huis op Sportpark 
de Grie. Hij groeide er uit tot een speler 
waar geen tegenstander graag tegen 
speelde. Meer dan 250 duels speelde hij in  

competitieverband voor het eerste elftal, 
meer dan honderd maal vond hij het net. 
Hij zegt het niet graag over zichzelf, maar 
zijn talent was al vroeg zichtbaar. "Ik sloeg 
vroeger altijd wel een team over", vertelt 
Remco, alvorens hij een eerder van zolder 
gehaald fotoboek erbij pakt. Hij bladert 
een paar bladzijden en wijst dan op een 
vergeelde titelfoto. "Kijk. Hier werden 
we Fries kampioen in de D-pupillen. 
Elke speler op de foto is twee, drie jaar 
ouder dan dat ik ben." Remco speelde 
twee jaar lang in de voetbalschool bij 
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Renwo ten Hoeve met zijn zoontje  Denny  

sc Heerenveen. Dat betekende soms wel vijf, zes keer per week 
trainen."Vervelend? Nee joh. ik vond het prachtig. Voetballen is 
het mooiste wat er is:' 

Voetballen deed hij op verschillende posities in de as van het veld, 
maar het grootste gedeelte van zijn carrière speelde hij voorin als 
centrumspits. "ik was een harde speler en heb door mijn robuuste 
bouw ook wel wat kaarten gekregen. ik ging achter elke bal aan 
en gaf nooit op", vertelt Remco. "Tegenstanders hadden geen 
moment rust. ik was een winnaar:' 

Een winnaar en een voetbaldier. Remco leefde voor het voetbal. 
"Vroeger lag ik jankend op bed als de wedstrijd werd afgelast. 
En als ik geblesseerd was en daardoor niet kon voetballen, was 
ik de hele zaterdag chagrijnig." De zenuwen gieren op zaterdag 
door het lijf van Remco. Dat was in de jeugd zo en dat was vorig 
seizoen nog altijd zo. "Op zaterdag bezocht ik de wc een paar 
keer vaker dan op een normale dag. ik kreeg voor een wedstrijd 
geen hap door m'n keel. Bij derby's was het zelfs nog een 
tikkeltje erger." De derby tegen Delfstrahuizen was en is speciaal 
voor Remco en heeft nog extra speciaal tintje gekregen. Zijn 
vriendin Carolien komt uit Delfstrahuizen en speelt nog altijd 
in het damesteam van de plaatselijke voetbalvereniging. Een 
glimlach komt op Remco zijn gezicht en smakelijk begint hij een 
anekdote te vertellen. "Ik ben drie seizoenen lang trainer van het 
damesteam van DWP geweest. We moesten een uitwedstrijd 
spelen tegen de ploeg van Carolien. ik mocht met haar meerijden 
op de heenweg. We wonnen met 0-2 en de terugreis mocht ik 
eigenlijk niet meer met haar meerijden. Ze is een week lang 
kwaad op me geweest", schatert Remco. 

Ondanks het feit dat een blessure een einde aan zijn 
voetbalcarrière maakt, gebeurde het niet vaak dat Remco een 
wedstrijd miste door een blessure. In 2005 speelde de rechterknie 
hem voor het eerst parten. Vijf jaar later kreeg hij weer last en 
wilde hij stoppen, maar uit nood stond hij als doelman van het 
derde na een half jaar weer op het veld. Dat ging zo goed dat hij 
uiteindelijk weer als veldspeler in het eerste elftal terechtkwam. 
Ook vorig jaar werd het eerste elftal na de winterstop zijn team en 
scoorde hij zelfs zevenmaal. In de laatste wedstrijden voelde hij 
al een beetje pijn in zijn knie, maar toen hij in de voorbereiding 
van dit seizoen met het tweede elftal op het kunstgras van 
Heerenveense Boys twee keer iets hoorde knappen, was het mis. 

Einde carrière, definitief. "ik blijf dit seizoen als een soort manusje-
van-alles bij DWP 2, maar de binding is anders. Je bent niet echt 
meer onderdeel van het team. Het blijft moeilijk. ik kan het nog 
niet accepteren!' 
Naast het voetballende gedeelte, is Remco ook op andere 
manieren betrokken bij de club. Sinds een paar jaar neemt hij 
zitting in de sponsorcommissie en doet hij allerlei kleine klusjes. 
"Het is prettig om ook op die manier iets te doen voor de club. 
Als ik iets kan betekenen voor DWP doe ik dat graag, zoals het 
ophangen van een reclamebord!" 

Of Remco over een paar jaar zelf als trainer langs de zijlijn staat bij 
het eerste of tweede elftal van DWP, valt te betwijfelen. "Ik denk 
niet dat het trainerschap in mij zit:' Echter, als hem wordt gewezen 
op zijn twee zoontjes, draait Remco weer wat bij. "De jeugd trainen 
vind ik wel leuk. Als  Denny  straks gaat voetballen bij DWP heb ik 
mij al aangemeld om zijn trainer te worden. "Een tijdperk komt ten 
einde, maar voor de opvolging van de DWP-legende is al gezorgd. 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 



© Lucie Knol  -  Van der Wc 

Selma en Minded Mulder,  speelster  en coach 

Leider en voetbalster zien respect voor damesvoetbal groeien 

Vader Mindert en dochter 
Selma zijn onafscheidelijk op 
het voetbalveld 
Met een snurkende hond op de achtergrond discussiëren Selma en Mindert Mulder over de 
termen vrouwenvoetbal, meisjesvoetbal en damesvoetbal. Wat is het juiste? Vader en dochter 
komen al vlug tot de conclusie dat het damesvoetbal is. Of de leider en speelster van het 
damesteam van DWP het altijd zo snel eens zijn? "Meestal wel", zegt de 23-jarige Selma, kijkend 
met een schuin oog en een glimlach naar haar vader, zoekend naar een bevestiging. 

Al bijna tien jaar is Mindert (53) leider van de ploeg waar Selma 
in speelt. Dat begon bij de E3 en breidde zich later uit naar 
andere jeugdelftallen. Sinds een jaar of vijf is hij nu leider van de 
dames. "Het is leuk dat mijn vader de coach is. Het levert soms 
wel eens discussies op, maar dat was vooral vroeger. Het heeft 
ook voordelen, want we kunnen thuis de wedstrijd nog eens 
nabespreken en doornemen." Ook tijdens het duel krijgt Selma 
wel eens aanwijzingen van haar vader. "Hij roept vanaf de zijlijn 
wel eens wat, maar dan doe ik net alsof ik hem niet hoor", zegt ze 
lachend. Mindert vult aan: "Maar ze volgt het stiekem altijd wel op." 

Op het moment dat zoon Sven en dochter Selma begonnen met 
voetballen, ging hij ze achterna als leider. "Mijn ouders stonden 
vroeger nooit langs de lijn en dat vond ik jammer. Ik merk dat mijn 
kinderen het waarderen als ik er ben en bovendien vind ik het erg 
leuk om coach te zijn van een voetbalploeg."Terugkijkend op zijn 
voetbalcarrière omschrijft Mindert zichzelf als 'een gemakkelijke 
voetballer'. Als coach is hij ook niet de moeilijkste. "Ik ben vrij rustig. 
Dat is zeker bij een damesteam wel belangrijk, want daar kan het 
wat drukker zijn in de spelersgroep. lk ben ook coach geweest van 
een jongensteam en dat is wel anders:' 

Zo rustig als haar vader is, zo fanatiek is Selma als speelster. "Ik wil 
altijd winnen en ben een echte doorzetter. Momenteel speel ik 
op het middenveld, maar ik heb ook wel laatste vrouw en zelfs als 
aanvaller gespeeld."Op die laatste positie maakte ze - in een van 
haar eerste seizoenen bij de senioren - meteen indruk. "Toen was 
ik een jaar of 14 en speelde ik als spits. We werden kampioen en ik 
maakte in één seizoen meer dan 70 doelpunten." 

Het voetbalspelletje werd al snel met de paplepel ingegoten in 
huize Mulder. Vader Mindert speelde tot de A-junioren bij DWP 
maar werd door een vervelende knieblessure gedwongen te 
stoppen met voetballen. Ook moeder Petra speelde twee jaar 
bij de groen-witte brigade. Het was dus slechts een kwestie van 
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Selma snelt langs een tegenstander 

tijd voordat kinderen Sven en Selma binnen de krijtlijnen van 
DWP stapten. "ik was 7 jaar toen ik bij DWP kwam voetballen", 
vertelt Selma. "Mijn broer speelde al bij DWP en ik wilde dat ode 
Naast voetbal was Selma ook lid van de gymnastiekvereniging, 
atletiekclub en bovendien schaatste ze. Uiteindelijk won de 
teamsport het van de andere sporten. 

Selma vond het voetbal niet alleen leuk, ze bleek er ook nog eens 
talent voor te hebben. Ze werd opgeroepen voor de KNVB-selectie 
en moest trainen in Assen. "Maar mijn ouders vonden school 
belangrijker en ik ben uiteindelijk blij dat ik voor mijn studie heb 
gekozen. Het damesvoetbal is professioneler gestructureerd dan 
tien jaar geleden, maar nog altijd is de kans heel klein dat je als 
prof aan de slag kunt" 

gestimuleerd. Daardoor komt er meer enthousiasme los bij de 
meisjes en gaan ze dus sneller voetballen bij een voetbalclub", 
vertelt Mindert. 
Het stimuleren van de meisjes en dames om te voetballen 
is belangrijk. Mindert hoopt dat de kleedkamers en het 
trainingsveld worden aangepakt. "Het douchen blijft met zo 
weinig kleedkamers een probleem en het trainingsveld moet 
natuurlijk ook aangepakt worden", vindt hij. "Straks is het weer 
een modderpoel en kost het je aan het einde van het seizoen 
punten. Goede trainingen zijn enorm belangrijk:' 

En hoewel bij zowel het damesvoetbal als het herenvoetbal 
22 spelers op het veld staan, de bal rond is en het uiteindelijk 
gaat om welke ploeg de meeste doelpunten maakt, zijn er toch 

De kennis van het voetbal probeert Selma ook over te brengen 
naar de jeugd toe. Afgelopen seizoen was ze trainer van de MEL 
"Dat vond ik echt super", klinkt het enthousiast. "Helaas heb ik er 
dit jaar door school geen tijd meer voor, maar ik hoop het volgend 
seizoen weer op te pakken. Het is ontzettend leuk om te doen 
en ik kan het iedereen aanraden." Bovendien kreeg Selma, en 
eigenlijk de gehele damesploeg, er ook nog wat voor terug. "Ze 
kwamen ook vaak kijken bij onze wedstrijden, dus we hadden er 
op zaterdag een paar supporters bij:' 

Op dit moment zijn er verschillende meisjesteams bij DWP, maar 
Selma maakte in de E'tjes, D'tjes en C'tjes noodgedwongen deel 
uit van de jongensploegen. "Van de tegenstander hoorde ik 
dan wel lacherig: 'ah, er zit een meisje bij', maar na afloop waren 
ze stil omdat we hadden gewonnen", vertelt Selma, die een 
simpele verklaring heeft voor de enorme groei aan dames- en 
meisjesteams bij DWR"Schoolvoetbal", vertellen Mindert en Selma 
eensgezind. "Op beide basisscholen in het dorp wordt het voetbal  

wel degelijk verschillen. "Het herenvoetbal is sneller, maar het 
damesvoetbal is harder en gemener", vinden Selma en Mindert. 
"Als wij met de damesselectie een wedstrijdje kijken van het 
eerste of tweede elftal, lachen we vaak om de spelers die 

"Het damesvoetbal is 
harder en gemener" 

beginnen te schreeuwen bij een overtreding, terwijl er helemaal 
niets aan de hand is." 
Al met al is het duo blij met de manier waarop er nu tegen het 
damesvoetbal wordt aangekeken. "We hebben de laatste jaren 
meer respect gekregen", ziet Selma tot haar genoegen. "Omdat er 
zoveel meisjes- en vrouwen voetballen, is het normaal geworden. 
Iedereen is er aan gewend geraakt en dat is een goede zaak." 

Gerard Kerkstra & Wout de long 
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• Vakantie opvang 
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DE TALENTENrA 

Deze zomer stroomden verschillende spelers van de A-junioren door naar het eerste en 

tweede elftal. De jeugdopleiding van DWP staat in volle bloei en de talenten vallen als rijpe 

appelen van de boom. De redactie selecteerde vijf spelers uit de voetbalacademie van DWP 

die positief opvallen in hun leeftijdscategorie. Aan de hand van een vragenlijst komen we 

meer te weten over deze talenten en wellicht zijn onderstaande spelers in de toekomst te 

bewonderen in het eerste elftal. 

NAAR SENIOREN 
Naam: Erwin Roffel 
Geboortedatum: 22-11-1998 
Favoriete club: sc Heerenveen 
Team: DWP 1 
Positie: Linksmidden 
Trainer: Jan Pasveer 
Linksbenig of rechtsbenig: Linksbenig 
Lievelingsgerecht voor een wedstrijd: 
Twee stukjes brood met kaas en een glas 
melk. 
Sterke punten: ik heb altijd dreiging, ga 
graag de tegenstander voorbij en dan een 
goede voorzet geven. 
Verbeterpunten: Mijn rechtervoet moet 
beter. ik kan er wel mee schieten, maar 
niet hard. Ook verdedigend moet ik nog 

Naam: Rixt Lusink 
Geboortedatum: 22-11-2005 
Favoriete club: sc Heerenveen 
Team: MD1 
Positie: Linker centrale middenvelder 
Trainer: Yvonne Mienstra-Noppert en 
Eibert Jager 
Linksbenig of rechtsbenig: Links, maar 
ook wel een beetje rechts. 
Lievelingsgerecht voor een wedstrijd: 
Broodje met pindakaas. 
Rugnummer: Ik zou later wel nummer 10 
willen hebben. 
Sterke punten: ik hoor van anderen 
dat ik wel een goed inzicht heb en goed 
voorzetten kan geven. 
Verbeterpunten: Ik speel aanvallend, 
maar verdedigend kan het wel wat beter.  

stappen maken. 
Mooiste DWP-moment: Een jaar of vijf 
geleden kregen we met het hele team een 
training van Gertjan Verbeek. Dat gebeurt 
natuurlijk niet zo vaak. 
Favoriete speler DWP: Ik denk dat 
Anton Holtrop een goede spits is. Op de 
momenten dat het moet, staat hij er. 
Verwachtingen dit seizoen: Top vier 
moet mogelijk zijn. We hebben het team 
er wel voor. 
Droom: Nog lang in het eerste voetballen 
en wellicht ooit een stapje hogerop. 
Uiteindelijk zou spelen in de Topklasse wel 
heel mooi zijn. 

Daarnaast moet ik meer oefenen op mijn 
schot, want dat mag wel wat harder. 
Mooiste DWP-moment: Mijn eerste goal! 
Toen speelde ik in de F3. Dat was een 
poortje bij de verdediger en een poortje 
bij de keeper! 
Favoriete speler DWP:  Ewan  Yska en 
Erwin Roffel vind ik heel goed. Ze zijn 
allebei vleugelaanvallers, hebben veel 
snelheid en kunnen goed voorzetten 
geven. 
Verwachtingen dit seizoen: ik denk dat 
we niet hoog eindigen, maar ook niet laag. 
In de middenmoot dus. 
Droom: ik wil nog heel lang blijven 
voetballen en misschien kan dat ooit wel 
in de Eredivisie bij de vrouwen van sc 
Heerenveen! 
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BRIEK VAN DWP  
Naam: Gerben Veenstra 
Geboortedatum: 27-07-2000 
Favoriete club: FC Barcelona 
Team: Al 
Positie: Centrale middenvelder 
Rugnummer: 6 
Trainer: Wout de Jong 
Linksbenig of rechtsbenig: Linksbenig 
Favoriete gerecht voor een wedstrijd: 
Twee broodjes met kipfilet. 
Sterke punten: Snelheid, dribbelen en 
technisch ben ik ook wel sterk. 

Naam: Koen Groenewegen 
Geboortedatum: 18-07-2003 
Favoriete club: DWP en sc Heerenveen 
Team: D1 
Positie: Het wisselt, maar laatste tijd 
voorstopper. 
Trainer: Mark Groenewegen, Peter 
Dikkerboom, Richard Hoeksma en Theo 
Portena 
Linksbenig of rechtsbenig: Rechtsbenig 
Lievelingsgerecht voor een wedstrijd: 
Broodje met ham en kaas. 
Rugnummer: Het liefst nummer 7, want 
die heeft Cristiano Ronaldo ook. 
Sterke punten: Ik doe altijd mijn best en 
toon veel inzet. 

Naam: Thomas Hooijer 
Geboortedatum: 10-10-2006 
Favoriete club: sc Heerenveen 
Team: El 
Positie: Rechtsmidden 
Trainer: Hendrik Wind, Daan Brandinga en 
Henk de Jong 
Linksbenig of rechtsbenig: Rechtsbenig 
Lievelingsgerecht voor een wedstrijd: 
Broodje met pasta. 
Rugnummer: Nummer 10 vind ik erg 
mooi! 
Sterke punten: ik kan hard rennen en 
schieten. Ook maak ik wel vaak een 
doelpunt. 

A/B-JUNIOREN 

C-JUNIOREN/D-PUPILLEN 

E/F-PUPILLEN 

Verbeterpunten: Fysiek moet ik nog beter 
worden en de omschakeling na balverlies. 
Mooiste DWP-moment: Het moment dat 
ik in Delfstrahuizen vanaf dertig meter met 
een rabona een doelpunt maakte. 
Favoriete speler DWP: Anton Holtrop 
Verwachtingen dit seizoen: ik denk dat 
we wel het linker rijtje kunnen halen. En ik 
wil een nog betere voetballer worden, dit 
ga ik doen door hard te trainen. 
Droom: Topscorer worden van het eerste 
elftal. 

Verbeterpunten: Ik wil beter leren 
schieten, ik scoor wel eens maar het kan 
beter. 
Mooiste DWP-moment: Toen we 
kampioen werden met E4 en vervolgens 
op de kar zingend door het dorp gingen. 
Favoriete speler DWP:  Ewan  Yska en 
Anton Holtrop. Dat waren mijn trainers en 
ze kunnen ook heel goed voetballen. 
Verwachtingen dit seizoen: Ik verwacht 
dat we hoog eindigen. We hebben een 
goed team en we spelen goed naar elkaar 
over. 
Droom: ik wil natuurlijk profvoetballer 
worden, maar dat wil iedereen. Het liefst 
uiteindelijk bij Real Madrid. 

Verbeterpunten: Ik wil graag meer trucjes 
leren. 
Mooiste DWP-moment: Het mooiste is 
natuurlijk om een doelpunt te maken. 
Favoriete speler DWP:  Rick  de Jong is 
mijn beste vriend en hij kan ook goed 
voetballen. 
Verwachtingen dit seizoen: ik zou wel 
graag een beker willen winnen. 
Droom: lk zou ooit wel in het eerste elftal 
van DWP willen spelen, maar ik zou ook 
wel graag profvoetballer willen worden! 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 
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co Lucie Knol - Van der Wal 

Op een steenworp afstand van Sportpark de Grie is de woning van Geert de Jong en vrouw 

Minke gesitueerd. De leider van het eerste elftal van DWP geniet in zijn tuinstoel van het 

zonnetje, maar na het voelen van een paar regendruppels maakt hij snel de gang naar binnen. 

Achter de bar van zijn tot een kleine kroeg omgebouwde garage voelt Geert zich helemaal in 

zijn element. Hij doet hier zijn verhaal over zijn grote liefde; na zijn familie is DWP hem het 

meest dierbaar. 

In het honk van Geert staan naast een 
bar, een echte biljartwedstrijdtafel, 
een dartbord, een beamer, een 
paar solexen en zelfs een Kreidler 
brommer, waar hij nog wel eens een 
ritje op maakt. Aan de muren hangen 
foto's van zijn kinderen, maar ook 
twee grote ingelijste foto's van het 
kampioenschap van het eerste elftal, 
twee seizoenen geleden."Bij één mist 
er een stuk van het glas, dat hebben 
die jongens van het eerste gedaan", 
legt Geert uit. "Ze zijn wel eens aan het 
stoeien en dan krijg je dat." 

Het kampioenschap is voor hem een 
absoluut hoogtepunt. Een mooie 
beloning van de vele inzet en de 
gespendeerde uren op Sportpark 
de Grie, waar hij al jaren een bekend 
gezicht is. Vanaf zijn vijftiende 
levensjaar loopt hij rond op de 
voetbalvelden in Sintjohannesga. 
Als keeper haalde hij zelfs een  

aantal maal het eerste elftal. Na zijn 
voetballoopbaan werd hij leider en 
even later stond ook zijn voegbedrijf 
G. de Jong zes seizoenen lang als 
hoofdsponsor op het shirt. 

Geert was 27 jaar toen hij 
noodgedwongen door pijnlijke 
knieën moest stoppen als doelman. 
Van Jan Haven kreeg hij kort daarna 
een geel tasje in zijn handen gedrukt. 
"Ik moest maar leider worden van 
het derde, daar was ik volgens hem 
wel geschikt voor. Dat gele tasje was 
een verbanddoosje. Zo ben ik er een 
beetje ingerold!' 

Het bleek een gouden formule. 
Zestien jaar was Geert leider bij 
het derde elftal. Een fantastische 
tijd, zo blikt hij terug. "We hadden 
een supergroep! We trainden twee 
keer per week en speelden op een 
hoog niveau. In Sneek werden we  

kampioen in de reserve tweede klasse 
van de toenmalige FVB (Friesche 
Voetbalbond, red.):' Geert was echter 
ambitieus en antwoordde positief 
toen hij in 1996 gevraagd werd om 
leider te worden van het eerste elftal. 

De voorbije negentien jaar is Geert 
actief geweest als leider bij de 
A-selectie, met een pauze van vijf jaar. 
De laatste vier seizoenen is hij terug 
als rechterhand van hoofdtrainer 
Jan Pasveer."Het leiderschap zit 
in mijn hart. ik ben een klankbord 
van de trainer, als het ware zijn 
rechterhand. Met de trainer hebben 
wij het er over hoe we het beste 
team kunnen neerzetten en hoe we 
jonge jongens kunnen inpassen. Dit 
in combinatie met de ervaring en 
de persoonlijkheden van de oudere 
spelers!' Ambitie om zelf voor de 
groep te staan heeft Geert nooit 
gehad. "1k denk ook niet dat ik daar 



Geert kijkt toe vanaf de zijlijn 

geknipt voor ben. ik red me er wel 
mee, maar het is niet iets voor mij." 
Terwijl Geert een sjekkie draait en een 
wit wijntje voor zichzelf inschenkt, 
vertelt hij wat het leiderschap met 
hem doet. "Het zit in mijn hart, daar 
kan Minke over meepraten", zegt 
hij, knikkend naar zijn vrouw aan de 

"Ik ben een 
klankbord van 
de trainer" 

andere kant van de bar. Vrouw Minke 
antwoordt meteen bevestigend. "Als 
wij op vakantie op Terschelling zijn 
en DWP heeft een wedstrijd - al zal 
het een oefenwedstrijd zijn - dan 
gaan wij met de boot heen en weer:' 
Vervolgens vult Geert aan: "Ik hou van 
mijn vrouw en mijn familie, maar DWP 
volgt heel snel daarna. We moeten 
trots zijn op ons clubje. Bij mij zit dat 
wel diep." 

Tijdens zijn lange carrière als leider 
merkt Geert wel duidelijke verschillen 
met twintig jaar geleden. "Vroeger 
was het gemoedelijker en rustiger. 
Tegenwoordig gaat alles sneller en  

gehaaster, maar daar groei je ook in 
mee:' Ook de omgang met mensen 
en spelers is veranderd, meent hij. 
"Als leider zorg je voor chemie tussen 
spelers en technische staf. Dat is 
een belangrijke basis voor een goed 
seizoen. Eigenlijk is het leiden van een 
elftal vergelijkbaar met het leiden van 
een eigen bedrijf. Je moet mensen aan 
je binden, ik denk dat ik een goede 
band met de spelers heb. Ze noemen 
me allemaal 'ome Geert' en dat vind ik 
wel mooi." 

Orde en netheid, zowel binnen 
als buiten de kleedkamer, zijn de 
kernwaarden die Geert uitdraagt als 
leider."Je bent in alle opzichten het 
visitekaartje van de club. Je kunt nog 
zulk mooi voetbal spelen, maar als 
je staat te schelden en te vloeken 
in het veld, krijg je daar later altijd 
de rekening voor gepresenteerd. 
Scheidsrechters praten ook met elkaar, 
in de kantines wordt gesproken. 
Zo krijg je een slechte naam. Altijd 
respect hebben voor spelers van 
de tegenstander, bestuursleden en 
supporters. Daar sta ik sterk voor:' 
De toekomst van DWP ziet Geert 
rooskleurig in. Dat kan ook niet  

anders met drie pakesizzers in de 
jeugd. "Het aantal jeugdleden groeit 
nog steeds, dat is fantastisch:' Het 
komende seizoen met het eerste 
elftal beschouwt hij als een grote 
uitdaging. "Afgelopen jaar hadden 
we een prachtig seizoen in de derde 
klasse, lk denk dat dit seizoen lastiger 
wordt, maar we willen uitgroeien tot 
een stabiele derdeklasser. Daar gaat 
wat tijd overheen, maar we gaan er 
keihard voor werken:' 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 

Bovenste rij v.l.n.r.: Jan Haven, Atze Pieter van Stralen,  Wander  Kerkstra, Eelke Westra 
Onderste rij: Jan Lageveen, Minne Modderman,  Elbert  Jager 
Op de foto ontbreekt: Piet Lieverse 
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Ontspoi iningsmasseur 

autoschade q 
Personenauto • touringcar • truck • boten 

uitdeuken • richten • spuiten 
glasservice • airco-service  

EUROGARANTBEDRUF 

autoherstel 

Voor een vostzittende schouder of nek 
regelmatig terug kerende hoofdpijn, 
of gewoon een relaxed massage. Pluto 8 

8448 CM Heerenveen 
Bedrijventerrein IBF Heerenveen 

Tel. (0513)65 44 82 
06 54 3136 25 

www.deboerautoschade.n1 
info@deboerautoschade.n1  Proldijk aan buis, en indien gewenst 

kom ik bij u thuis. 

  

ADMINISTRATIEKANTOOR DE GLEE 
Voor al uw administraties en belastingaangiften 

      

Tel. 0513-435919 
06-13205228 

info@administratiekantoordeglee.n1 
www.administratiekantoordeglee.n1 

 

Minne J. de Glee 

      

 

Binnendijk 15 
8461 LD Rottum 

 

Frtes 
Veenweideviees 

(H)eerlijk vlees rechtstreeks 
van de boerderij 

Boerderijwinkel Vierhuis 
Vierhuisterweg 29 
8507  CG  Rohel 
0513-551418 
info@friesveenweidevlees.n1 
www.friesveenweidevlees.nl  

Open op donderdag: 13-18 uur en 
vrijdag t/m zaterdag 10-18 uur 

eex,ye'e~,~femiet~ 

• Voor betaalbaar onderhoud en reparatie van alle merken 
auto's. 

• APK keuringen. 
• A ircoservice. 
• Spoelen van automatische versnellingsbakken met onze 

speciale powerflushmachine. 
• Scherpe prijzen in kwaliteitsonderdelen, banden, accu's 

en uitlaten. 
• Moderne test- en regelapparatuur. 
• Service, kwaliteit en persoonlijke benadering. 
• Kortom: een garage bij u in de buurt waar u echt 

geholpen wordt. 

Gratis MobiliteitService in combinatie met 
een jaarlijkse onderhoudsbeurt volgens 

fabriekseisen. 

Streek 130, Rotsterhaule te1,0513 551560 
www.garagebijker.n1  info@garagebijker.n1 

roe 
BOVAG 
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Bovenste rij, v.l.n.r.: Thijmen Visser, Klaas van de Berg (gastheer), Sjirk Elzinga, Leo van der Wal, leke Visser, Lucie Knol 

Onderste rij: Andrea de Vries, Jannie van de Berg, Sanne van de Berg, Gerda Tuinier, Anita Benjamins 

Op de foto ontbreken: Margje van der Wal, Marysia Meester 
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Vader en zoon Van der Kamp 
hebben de leiding op het veld 
"Waar sloeg die rode kaart op?" Het is rust bij DWP Cl - CVVO 

C2. De tussenstand is 2-2 en een leider haalt verhaal bij 

arbiter  Wilco  van der Kamp over een gegeven rode prent. 

"Twee benen vooruit, dat is gewoon rood", klinkt het beslist 

uit de mond van de jonge scheidsrechter. Drie dagen eerder 

had  Wilco  samen met pa Wiebe aan de keukentafel al verteld 

over het scheidsrechtersvak.lk heb nog nooit zonder plezier 

een wedstrijd gefloten7 

Voordat Wiebe (42) scheidsrechter werd, was hij actief als voetballer voor  VV  
Nieuweschoot,  VV  Heerenveen en DWP."Toen ik bij Nieuweschoot zat, werd 
er een scheidsrechtercursus gegeven. Toevallig op het terrein van DWP. Op 
die manier ben ik begonnen als scheidsrechter."Toen Wiebe vervolgens in 
Sintjohannesga kwam wonen en bij DWP ging voetballen, heeft hij zich verder 
ontwikkeld als leidsman. "Ik heb toen nog een cursus gedaan zodat ik ook voor 
de KNVB mocht fluiten." Nog elke zondag is Wiebe actief op de amateurvelden in 
Noord-Nederland om een wedstrijd te fluiten. 
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Eén van de meest bekende uitspraken 
uit het spreekwoordenboek is zeker 
van toepassing in huize Van der Kamp: 
de appel valt niet ver van de boom. 
Want  Wilco  van der Kamp (18), zoon 
van Wiebe is ook besmet geraakt met 
het scheidsrechtervirus."Doordat mijn 
vader scheidsrechter is, ben ik daar 
automatisch ook in meegegaan. Twee 
jaar geleden bij Heerenveense Boys 
heb ik mijn eerste cursus gedaan en 
daarna ben ik direct gaan fluiten." De 
eerste wedstrijd die  Wilco  floot kan 
hij zich nog goed herinneren. Nog 
voor het duel begon, maakte hij al uit 
een onuitwisbare indruk."Een speler 
van de bezoekende club had geen 
spelerspas mee. Dan is de regel dat 
die speler niet mag meespelen. Dat 
stuitte in eerste instantie op nogal wat 
commotie, maar daarna begrepen ze 
het wel." 



Bovenste rij, v.l.n.r.: Wiebe van der Kamp, Jos Knol, Aitze Hiemstra (voorzitter), Trees Kruis, Monique 
van der Wal 
Onderste rij: Theo Portena,  Bernd  Woudstra, Seije van der Wal, Henk Visser 
Op de foto ontbreken: Claudia de Glee, Paul Velthuis, Jan Heeringa, Jan Schokker 

In de voetbalwereld wordt het vak van 
scheidsrechter vaak met argusogen 
bekeken, maar voor  Wilco  is het juist 
een ontzettend leuke hobby. "Je hebt 
de leiding over het hele veld. Iedereen 
moet doen wat jij zegt. Je bent als het 
ware de baas. Er ligt een grote druk op 
je schouders, maar hoe meer ervaring 
je hebt, hoe meer zelfvertrouwen je 
krijgt." 

Dat zelfvertrouwen kan door 
opmerkingen van toeschouwers,  
!eiders  en andere betrokkenen naar 
beneden worden gehaald. "Maar 
ik vind over het algemeen dat ik 
wel genoeg respect krijg", vertelt 
Wiebe."Ik hoor niet alles en dat moet 
misschien ook niet, al kun je daar 
als scheidsrechter ook op een leuke 
manier mee omgaan door iets terug 
te zeggen."Wilco krijgt naar eigen 
zeggen ook genoeg respect. "Af en toe 
zijn er wel eens momenten dat het 
wat minder is, maar dan stuur ik die 
leider of speler weg." 

Als je de regels een beetje kent, is 
fluiten niet moeilijk, beweren Wiebe 
en Wilco."Je moet als scheidsrechter 
wel heel anders denken dan als 
voetballer", vertelt Wiebe, die 
in het begin steeds de centrale 
middenvelder in de weg liep. "Je moet 
uit de drukte lopen. De diagonale 
looplijnen krijg je onder de knie door 
heel veel wedstrijden te fluiten:' 
Naast de looplijnen, noemt  Wilco  
nog een lastig aspect aan het 
scheidsrechter zijn. "Het vertrouwen 
van de grensrechter is soms wel lastig. 
Als iemand voor de zoveelste keer 
voor buitenspel vlagt, moet je het heft 
zelf in handen nemen en zelf maar op 
een lijn gaan lopen." 

Vader Wiebe vervult bij DWP 
sinds deze zomer de functie van 
coördinator van scheidsrechters voor 
de jeugdcommissie. Een belangrijke 
taak waar Wiebe graag mee bezig 
is. "Ik wil graag de jeugd meer bij 
het fluiten betrekken. Dit doe ik 
door het organiseren van cursus- en  

informatieavonden. Dit heb ik nu 
een paar keer gedaan en je merkt 
dat het veel enthousiasme wekt bij 
de jeugdspelers. Als ze eenmaal een 
wedstrijd hebben gefloten, vinden ze 
het hartstikke leuk." 

Dat plezier in fluiten hebben  Wilco  en 
Wiebe ook elke keer als ze op het veld 
staan. "Ik heb nog nooit zonder plezier 
een wedstrijd gefloten", zegt  Wilco,  
terwijl Wiebe een enkele keer per 
seizoen wel eens een vervelend potje 
er tussen heeft zitten. "Als er bij elke 
beslissing wordt geageerd, dan kijk 
ik wel eens wat vaker op mijn klokje 
hoelang we nog moeten, maar dit is 
niet vaker dan een of twee keer per 
seizoen." 
Wiebe fluit op zondagmiddag duels 
tot en met de tweede klasse. Zijn 
wens is om nog een keer een stapje 
hoger te gaan. "ik ben op mijn 23ste 
begonnen en nu al 17 jaar actief 
als scheidsrechter. Het liefst zou ik 
nog een keer willen promoveren." 
Aan stoppen denkt Wiebe - sinds  

september voorzitter van het Centraal 
Orgaan VoetbalScheidsrechters (COVS) 
Heerenveen - dan ook nog niet. 
"Zolang ik er plezier in blijf houden en 
het lichamelijk aan kan, ga ik door. Op 
dit moment lijkt mij de vijfde klasse 
niet zo heel erg leuk, maar wie weet 
denk ik daar anders over als ik zestig 
ben1 

Voor geïnteresseerden die graag 
een keer een potje willen fluiten, 
hebben  Wilco  en Wiebe nog wel 
een aantal tips. "Je moet altijd aan 
je eigen keuze vasthouden", vertelt  
Wilco,  die bovendien aangeeft dat je 
nooit op appel moet fluiten. "Soms 
is dat wel lastig en in het begin is de 
kans groot dat je na commentaar 
alsnog bijtrekt, maar dat moet je nooit 
doen want dat gaat ten koste van je 
geloofwaardigheid."Voor Wiebe is het 
simpel: "Je moet er gewoon een hoop 
plezier in beleven. Als je weerstand 
krijgt van mensen langs de lijn, moet 
je daar boven gaan staan!' 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 
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Na omzwervingen door Oudeschoot, Heerenveen, Joure, Oudehaske, Haskerhorne 
lijkt Hotze Adema zijn plek te hebben gevonden. Al vijf jaar woont hij praktisch naast 
sportpark de Grie in Sintjohannesga. In de woonkamer van Hotze hangen foto's van 
vrachtwagens aan de muur. Bovendien staat er een vitrine met miniatuurvrachtwagens. 
Uit dit alles wordt wel duidelijk wat de grote liefde van Hotze is. "Maar na de 
vrachtwagens is DWP mijn levenf 

Als eigenaar van Hotze Adema 
Transport pendelt hij de hele week in 
zijn vrachtwagen tussen Nederland en 
Denemarken. "Sinds 2006 heb ik mijn 
eigen bedrijf en dat was wel een droom 
die uitkwam", vertelt Hotze, die al van 
jongs af aan wist dat hij later op de 
vrachtwagen wilde rijden. "Van vroeger 
uit is die liefde voor de vrachtwagen er 
geweest. Vrachtwagenchauffeur word je 
niet, dat ben je. Wat het zo mooi maakt? Je 
hebt de vrijheid en alles zelf in de hand." 

In het weekend is het echter DWP dat 
de klok slaat. En dat is opvallend, want 
een indrukwekkende voetballoopbaan 
heeft Hotze niet, laat staat een DWP-
achtergrond. Als voetballer kwam 
hij niet verder dan de C-junioren van  

Heerenveense Boys ("ik stond laatste man, 
maar ik kon niet voetballen") en pas een 
jaar of tien geleden zette hij zijn eerste 
stappen op sportpark de Grie. 

Van collega's  Elmer  Venema en  
Bonne  Hylkema hoorde hij dat het bij 
voetbalvereniging DWP wel erg gezellig 
was. "Op verzoek van die beide heren 
ging ik bij het vierde elftal kijken. Dat was 
inderdaad gezellig en ik kwam daarna ook 
regelmatig terug. Uiteindelijk vroegen ze 
mij aan het einde van het seizoen of ik 
leider van het vierde wil worden. Dat vond 
ik leuk, maar eigenlijk had ik helemaal 
geen verstand van voetbal...", lacht Hotze. 

Zijn leiderscarrière was geboren. Hotze 
bleef drie seizoenen leider van het vierde  

elftal, schoof daarna door om twee jaar 
het leiderschap van het derde elftal op 
zich te nemen. Gevolgd door twee jaar 
het damesteam en als klap op de vuurpijl 
stond hij twee jaar als leider aan het roer 
bij het tweede elftal. "Uitgezonderd het 
voetbaltechnische gedeelte, regelde ik 
als leider alle randzaken. Dat vond ik erg 
leuk om te doen. Je zorgt ervoor dat het 
team in goede banen wordt geleid." Na 
het kampioenschap van het tweede elftal, 
drie seizoenen geleden, besloot Hotze te 
stoppen als leider. De belangrijkste reden 
hiervoor was de combinatie met zijn werk. 

De connectie met DWP werd niet 
verbroken, want Hotze nam zitting 
in de sponsorcommissie. "Op dat 
moment heette het nog Aktiecomité en  
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1)444444444, 
Sponsorcommissie 

Bovenste rij, 	Remco ten Hoeve, Jan 
Venema, Hotze Adema, Mark Hulzebos 
Onderste rij: Mangal Haringsma, Mariska ten 
Hoeve, Teije de Vries 
Op de foto ontbreken: Geertje Holtrop, Lolke Jan 
Holtrop, Ernst Jan Lusink 

bestond het team uit zes, zeven leden. 
Inmiddels is de naam aangepast naar 
sponsorcommissie en zijn wij uitgebreid 
tot een team van tien mensen. lk moest 
dingen regelen en dat past bij mij. ik ben 
er op mijn plek." 
De sponsorcommissie zorgt voor 
financiële ondersteuning voor de club, 
maar creëert ook betrokkenheid van 
bedrijven en instanties met DWP. "De 
sponsorcommissie is enorm belangrijk 
voor de club. Zonder sponsors kan de 
vereniging niet bestaan. Naast het werven 
van sponsoren voor reclameborden, 
balsponsors en  co-sponsors,  organiseert 
de sponsorcommissie ook de Grote 
Clubactie, de koekactie, de oliebollenactie, 
de Presentatiegids en natuurlijk niet te 
vergeten het Rad van Fortuin", somt Hotze 
op.  

"Na de 
vrachtwagens is 
DWP mijn leven" 

Het Rad van Fortuin is iets waar hij 
misschien wel het meest trots op is. "Dat 
heb ik geïnitieerd en het liep vanaf het 
begin fantastisch. Eerst hebben we een rad 
van De Rank geleend, maar na vier keer 
heeft Atze Lumen berg (doelman van het 
tweede elftal, red.) zelf een rad gemaakt. 
Het succes is echt boven verwachting", 
vertelt Hotze, die bij die laatste opmerking 
wel een kanttekening plaatst."Het succes 
hangt ook samen met de resultaten die 
op het voetbalveld worden geboekt. 
Wordt er gewonnen, dan zijn de mensen 
enthousiaster. Het Rad van Fortuin heeft 
dan wel een sfeerverhogend effect!' 
Het Rad van Fortuin is inmiddels niet 
meer weg te denken uit de kantine. 
Vol enthousiasme praat Hotze op 
zaterdagmiddag de boel aan elkaar."In 
het begin was dat wel wennen. lk was 
ook wel zenuwachtig en voelde gezonde  

spanning. ik ben niet iemand die graag op 
de voorgrond treed en ik had nog nooit 
gesproken voor een grote groep. Nu red ik 
mij er prima mee:' 

Wie een paar seizoenen niet op sportpark 
de Grie is geweest en dit seizoen weer 
eens binnenstapt, ziet bovendien 
een enorme groei van het aantal 
reclameborden langs het hoofdveld. "Dat 
maakt mij wel trots, ik zag laatst een foto 
van een paar jaar geleden voorbij komen, 
zonder veel reclameborden. Toen dacht ik 
wel: tsjee nu is dat helemaal vol. Dat was 
wel een trots moment. Maar", zo haast 
Hotze zich te zeggen, "er kan nog meer bij. 
ik word gezien als het uithangbord van de 
sponsorcommissie. Dat is mooi, maar ik 
doe het niet alleen. We zijn met z'n tienen!' 

De sponsorcommissie is nog altijd 
in beweging en denkt aan nieuwe 
activiteiten en evenementen die de 
club financieel windeieren kunnen 
leggen. "Wij willen nu op het gebied van 
merchandising stappen gaan maken. We 
gaan de komende tijd kijken wat we aan 
kunnen bieden, dan valt er te denken aan 
sjaaltjes, tassen of mini-shirtjes voor in de  

auto!' Daarnaast wordt er ook gekeken wat 
er op digitale vlak kan worden gedaan aan 
sponsoring. "Een  banner  op de website 
of een advertentie op de schermen in de 
kantinef 

"Het Rad van 
Fortuin heeft een 
sfeerverh ogend 
effect!" 

Hoewel er even sprake was van een vertrek 
bij DWP is daar nu gelukkig geen sprake 
meer van. "1k kan niet zonder DWP. DWP 
zit in mijn hart, als ik stop bij de club, wat 
moet ik dan?", vraagt Hotze zich hardop 
af. "De woorden die DWP bij mij oproepen 
zijn gezellig, knus, warm. Natuurlijk zijn we 
allemaal wel eens kritisch, maar als je de 
club vergelijkt met andere verenigingen, 
zit het allemaal prima in elkaar. We moeten 
met z'n allen de schouders er onder blijven 
zetten!' 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 



Installatiebedrijf H. v/d Wal 

Jelle's Versmarkt 

Kapsalon Anja 

Kapsalon Trijnie 

Fa Kerstma-Heida 

Kinderopvang Madelief 

Kraak Installatiebedrijf 

Mulder Schoonmaak 

Ontspanningsmasseur Wietze Zwart 

Praktijk Anja Boender  

Profile  Brouwer Fietsen 

Roffel Fietsen 

Salon  it  Onlán 

Schildersbedrijf M. Kampen 

Schoonheidssalon Petra Bijker 

Tjeukemeer Camping 

Tuincentrum De Koning 

Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o 

Visser Eierhandel vof 

Voegbedrijf  Geed  de Jong 

W. K. Koek Bakkerij B.V. 

Wiersma Banden 

Akkerman Mechanisatiebedrijf 

Aktiviteitenboerderij Fjouwerhusterpleats 

Autoschade de Boer Heerenveen 

Autoservice Jelmer Brouwer 

Badkamertechniek G. van Dijk 

Bijker Garagebedrijf 

Bouwbedrijf H. van Zwol 

Brinksma Reclame 

Brocanterie Het Gewei 

van Dijk's Roggebrood 

Exxes 

M. de Glee administratiekantoor 

Van der Heide Bouw 

Heineken Brouwerij Noord  Ned  

Hotze Ad erna transport 

Aardappelhandel Huttinga 

A. de Jong installatie en onderhoud 

Adviesburo Buitenland 

A H Ploegstra kraanverhuur 

Akkerman Mechanisatiebedrijf 

Assurantiekantoor Ferwerda 

Attent B van Zwol 

Autoservice Jelmer Brouwer 

Bangma Aannemingsbedrijf 

Boersma Adviseurs 

Bouwbedrijf H. Veenstra 

Bouwbedrijf Roos Emmeloord 

Drukkerij Hofstee 

Druktemakers 

Duan Metselbedrijf 

Dutsen.n1 autofersekering 

Aannemersbedrijf A. Fekken BV 

ADG montageservice 

Administratiekantoor MJ de Glee 

Allround Service - Pieter Lolkema 

Attent B van Zwol 

Boss Classics 

DBHV Pallets 

Dikkerboom Milieuadvies 

B. van Hes Metselwerken 

Hiemstra Metaal BV 

Hotze Adema Transport 

Huisartspraktijk Zwartsenburg 

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 

Henk en Lucie van Hes 

Henk en Nathalie de Jong 

Boender  Commodities  BV 

Massagepraktijk W Zwart 

Metameric 



Waal 

B. Algera 

Attent B van Zwol 

Klaas & Jannie, 

Sanne &Tim vd Berg 

G. Blok 

DJ Kramer.n1 

Drukpunt Gorredijk 

S. J. Elzinga / Lageveen 

A. Foppes 

M. Haringsma 

Technich Bedrijf W. Minnesma BV  

The  Q-Dance  Garden 

W.A. Tiezema Afwerkingsbedrijf 

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. 

vd Wiel Transport 

de Wolvehoeve Dierenpension 

Eetcafé Rus"an 

Elektromate 

Eproline Reclame  

Fibre  Max 

Friehof Hoveniers 

Heineken Brouwerij Noord 

Nederland 

Hiemstra BV 

Holtrop Grondwerken BV 

Hooijer  Food Ingredients  BV 

Hotze Adema Transport 

Inzet uitzendgroep 

Kapsalon Trijnie 

Fa Kerstma-Heida 

Jumbo Joure 

Kapsalon Hanedan  

Kinderopvang Madelief 

Klussenbedrijf W. Jager 

Klusbedrijf Egbert Veenstra 

Kraak Installatiebedrijf 

Leonie's Haarmode 

Loonbedrijf Gebr. de Vries 

Het Luierhuisje 

Modderman Koekfabriek 

Movieskoop  Cinemas  

Multiservice Hans Knol 

NNRD 

Piersma -Van der Ven BV 

Roffel Fietsen 

Salon  it  Onlán 

Smit Staal 

Stuiver Draai en Freeswerk 

11111111  

H. & L. van Hes 

F. Holtrop & B. Visser 

J. Y. & A. Holtrop 

P. Hulzebos 

R. Hulzebos 

D.  G. Jager 

E. 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 

Ernst Jan Lusink 

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 

Spelers DWP 2 

A. van Stralen 

A. R van Stralen 

W. Toering 

Gretha Visser 

Voegbedrijf B. van Stralen 

Voegbedrijf H. J. Sloothaak 

Voegbedrijf V. Sloothaak 

J. de Vries 

E. Westra 

A. Wierda 



Accomodatie 

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

0513-551788 

Algemeen  

E-mail  D.W.P. 
Website 

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

BB-BC-25V 
40.000.531 

Bestuur 

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

0513-552506 
06-20736424 

Secretaris 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 

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

0513-551764 
06-15496899 

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

0513-552720 
06-10711197 

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

0513-551883 
06-22721191 

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

0513-750774 
06-24662217 

Webmaster Ernst-Jan Lusink (webmaster@vvdwp.n1) 
HJ Textorstrjitte 44,8564 VS Sintjohannesga 

0513-852580 
06-24592627 

Jeugdcommissie 

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

0513-552720 
06-10711197 

Jeugdsecretaris Trees Kruis en Monique van der Wal (jeugdcomrnissie@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 VJ 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 

Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

0513-551276 

Sponsorcommissie 

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

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

0513-852049 
06-52415395 
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Informatie sponsoring 
Sponsorcommissie (zie hierboven) 

Contributie 

_____ meer informatie: www.vvDWP.nlof penningmeester 

Websiteredactie 

webmasters@vvdwp.ni  

Bankrelaties 

v.v. D.W.P bankrek.nr. NL16RABO 0330707590 (contributie, reclameborden, bal-
sponsors,  etc.)  

Verzorging 

Dinsdag / donderdag Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

0513-412908 

_ 
Informatie nieuwe leden 

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

0513-852760 
06-28053995 

Aanmelding nieuwe leden 

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

0513-852760 
06-28053995 

Kledingbeurs D.W.P. _ 
Hendrika Vermaning, (kledingbeurs@vvdwp.n1) 
MJ Hogeboomstraat 11,8464 NX Sintjohannesga 

0513-552525 

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

0513-551285 

Voetbalvereniging  De Wite Peal 

COLOFON 
Deze presentatiegids is een uitgave van voetbalvereniging DWP 

Oplage 
+- 500 exemplaren 

Contact 
info@vvdwp.n1  

Vormgeving 
Teun de Kleijne - INNOV8UNITED 

Innovatieve ICT projecten - www.innov8united.com  

Redigeren artikelen 
Conrad Berghoef 

Drukkerij 
Redactie 	 CDB.nu  

Lolke Jan Holtrop, Hotze Adema, Gerard Kerkstra en Wout de Jong 	 Streek 133 
8463 NG Rotsterhaule 

Fotografie 	 Tel: 051 3-551 112 
Lucie Knol -Van der Wal - Echt Fotografie 	 info@cdb.nu  

De juiste click voor een blijvende herinnering - 06-10092531 	 www.cdb.nu  

Fotografie en archieffoto's 
Jan Knijpstra 	 Met dank aan onze adverteerders 



Direct mail Er Digitaal drukwerk 
CDB.nu  
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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 1  1 
Kortom bedenk het maar en wij kunnen je erbij helpen! Slechts 
1 telefoontje bij je vandaan...  

cow 
0513-551112 	info@cdb.nu  

Streek 133 8463 NG Rotsterhaule 
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