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

Streek 133  I  8463 NG Rotsterhaule 
0513-551112 info@cdb.nu  I www.cdb.nu  

MN "WM e 
CDB•nu 
Direct mail Er Digitaal drukwerk 

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 8.30 t/m 17.30 uur 

\Ni\ printen \ou 	
oo \r9 miste ioto 

op  camas, 
 dibond o ore f fx. 

\Ni\ e\ieren ook recla 
	oe medken, \Aaggen 

en  banners  

Onze inzet wordt uw succes! 

CDBonu is een  full  service grafisch bedrijf. We zijn gespecialiseerd in kopiëren, 
printen, drukken en ontwerpen. We leveren kwaliteit en maatwerk. 

CD13.nu  verzorgt snel en correct: 	, Drukwerk 
o Printwerk 
6  Kopieerwerk 
e Familie drukwerk 
• Digitaliseren 
• Ontwerp/design 
• Promotiemateriaal 
• Uitgebreide afwerkingsmogelijkheden 
• Assemblage werkzaamheden. 

Jan &  Leny  Knijpstra 
Ringfeart 6 
8464 PD SINTJOHANNESGA  

Voetbalvereniging  
De Wite Peal 
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LL,P,A.51ERPAD 20 • 8531 AA LEMMER • 0514-569240 • WWW.DRAA1ENFREESWERK.N .  

Verenigingsponsor 
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Websiteredactie 

Bankrelaties 

meer informatie: www.vvDWP.nlof penningmeester 

webmasters@vvdwp.n1 

v.v. D.W.P bankrek.nr. NL16RABO 0330707590 (contributie, reclameborden, 
balsponsors,  etc.)  

Dinsdag / donderdag 

0513-852760 
06-28053995 

Informatie nieuwe leden 
Senioren en Jeugd 

Aanmelding nieuwe leden 

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

Ledenadministratie 

Kledingbeurs D.W.P. 

0513-852760 
06-28053995 

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

0513-552525 

0513-551285  

Hendrika Vermaning, (kledingbeurs@vvdwp.n1) 
MJ Hogeboomstraat 11, 8464 NX Sintjohannesga 
Hendrika Heeringa, (kledingbeurs@vvdwp.n1) 
Hoge Dijk 190, 8463  NN  Rotsterhaule 

Voetbalvereniging  De Wite Peal  

0513-412908 

0513 - 551712 
06-57780212 

Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

Rintje Jelle Schreur 
Jetze Veldstraweg 93, 8514 CN Ouwster Nijega 

Informatie sponsoring 
Sponsorcommissie (zie hierboven) 

Contributie 

Verzorging 

COLOFON 
Deze presentatiegids is een uitgave van 

voetbalvereniging DWP 

Oplage 
+- 500 exemplaren 

Contact 
sponsorcommissie@vvdwp.n1  

Fotografie 
Lucie Knol - Van der Wal - Echt Fotografie 

Voor de echte foto - 06-10092531 

Archief(foto's) 
Jan Knijpstra  

Vormgeving 
Wimmy Hoekstra - Mediavormgever Art & Design 

www.wimmyhoekstra.jimdo.com  

Drukkerij 
CDB.nu  

Streek 133 
8463 NG Rotsterhaule 

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

Met dank aan onze adverteerders 

Redactie 
Lolke Jan Holtrop, Hotze Adema, Gerard Kerkstra en 

Wout de Jong 



 

INHOUD VOORWOORD 

  

Beste lezer, 

De goede voornemens waren dit jaar volop 
aanwezig om ruim op tijd te starten met de 
vierde editie van de Presentatiegids van DWP. 
48 pagina's vol informatie over de club; vier 
bladzijden leesplezier meer dan de voorgaande 
edities. De eerste stappen werden al in april 
gezet. Vanuit de redactie kwam het idee om 
deze Presentatiegids van meer creativiteit te 
voorzien; een andere opzet met de verhalen en 
verrassingselementen voor de geïnterviewde. 
Uiteindelijk heeft die werkwijze geleid tot een 
breed scala aan DWP-onderwerpen. De redactie 
heeft gepoogd om verschillende thema's die met 
de voetbalclub te maken hebben terug te laten 
komen in deze gids. Uiteindelijk zijn wij als redactie 
blij met de totstandkoming en met gepaste trots 
presenteren wij u dit groen-witte boekwerk. 
Graag willen we Jan Knijpstra bedanken voor zijn 
uitzoekwerk in het uitgebreide DWP-archief. Onze 
dank gaat verder uit naar alle personen die op 
welke manier dan ook hebben geholpen bij de 
realisatie van de Presentatiegids. 
Bij vragen en op- of aanmerkingen over de 
inhoud van deze gids, graag bericht naar 
sponsorcommissie@vvdwp.nl. 

Rest ons u veel leesplezier toe te wensen, 

De redactie 

www.vvdwp.n1 

tlY @vvDWP 

Facebook.com/vvdwp  

• Instagram.com/vv.dwp  

5 	Van de bestuurstafel 
Voorwoord van Jan Boender 

6 	Ernst-Jan Lusink 
Betrokken spin in het web van DWP 

8 	Henk Zoetendal 
Oud-profvoetballer en trainer van DWP 

10 	Teamfoto's: Meisjesteams 
Maak kennis met de voetbalsters 

13 	Teamfoto's: J09 
Maak kennis met de J09 

14 	Teamfoto's: J011 
Maak kennis met de J011 

17 	Teamfoto's: J015 & J013 
Maak kennis met de J015 en J013 

19 	Teamfoto's: J019 & J017 
Maak kennis met de J010 & J017 

22 	Teamfoto's: Senioren 
Maak kennis met DWP 3 en het damesteam 

23 	Teamfoto's: Senioren 
Maak kennis met DWP 2 

24 	Teamfoto: A-selectie 
Maak kennis met het vlaggenschip 

27 	Teamfoto's: Senioren 
Maak kennis met de 7x7 ploegen (35+) 

28 	Anne Haven 
De nieuwe hoofdtrainer van de club 

30 	Mark & Mangal 
Onafscheidelijk leidersduo van DWP 3 

32 	Appie van Es 
De eerste vrouwelijke voetbalster van DWP 

36 	Familie Van de Berg 
Betrokken familie met groenwit bloed 

38 	Bestuursfoto's 
Hoofdbestuur, sponsorcommissie, jeugdcommissie 

39 	Vrijwilligersfoto's 
Barpersoneel en woensdagmorgenploeg 

40 	Familie Sloothaak 
Vier voetbalgeneraties bij DWP 

42 	Doeke Holtrop 
Directeur van de nieuwe hoofdsponsor 

44 Sponsoren 
Alle sponsoren van DWP 

46 	Clubinfo en colofon 
Alle adressen en telefoonnummers 

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) 
Wateren 28, 8438 SB Wateren 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  Bernd  Woudstra (jeugdcommissie@vvdwp.n1) 
Ringfeart 7, 8464 PC Sintjohannesga 

0513-552345 
06-15966750 

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) 
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  Bernd  Woudstra (jeugdcommissie@vvdwp.n1) 
Ringfeart 7, 8464 PC Sintjohannesga 

0513-552345 
06-15966750 

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

Leden Rintje Vaartjes (coördinator A-B jun.), 
Jan Heeringa ( coördinator C jun. - D pup.) 
Wiebe van der Kamp (coördinator jeugdscheidsrechters), 
Wielco Lageveen (coördinator E pup.) 
Sjirk Elzinga (coördinator F pup.) 
Jan Schokker ( coördinator meisjes) 
Seije van der Wal (lid) 
Theo Portena (lid) 
Claudia de Glee (lid) 
Paul Velthuis ( wedstrijdsecretaris jeugd ) 

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 

Sponsorcommissie 

Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

0513-551276 

Voorzitter 

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

— - - 	-1 Hotze Adema (sponsorgroep@vvdwp.n1) 
De Grie 17, 8464 PA Sintjohannesga 

0513-852049 
06-52415395 
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Dutsen.n1 autofersekering 
Eetcafé Rus"an 
Eproline Reclame  
Fibre  Max 
Friehof Hoveniers 
Heineken 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  
Solar  zontechniek BV 
Smit Staal 
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 

B. Algera 
Attent B van Zwol 
Klaas & Jannie, 
Sanne & Tim vd Berg 
G. Blok 
DJ Kramern1 
Drukpunt Gorredijk 
S. J. Elzinga / Lageveen 
A. Foppes 
M. Haringsma 
E. van der Heide 
H.  G. de Heij 
H. & L. van Hes 
G. Holtrop & B. Visser 
J. Y. & A. Holtrop 
P. Hulzebos 
R. Hulzebos 
Jolle Jager 
E. Jager 
A. de Jager  
Wander  en Gerard Kerkstra 
J. L. Knijpstra 
A. & G. Knol 
J. Kok 
S. Koopmans 
E. Kramer 

de Kroeg café 
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. P. van Stralen 
W. Toering 
Gretha Visser 
Voegbedrijf B. van Stralen 
Voegbedrijf H. J. Sloothaak 
Voegbedrijf V. Sloothaak 
J. de Vries 
E. Westra 
A. Wierda 
Feike Dijkstra 

ritil tsegbe &I/if 

VieSkOOP 
Cinemas 

movieskoop.n1 Emmeloord 

Attent B. van Zwol 
Streek 131 
8463 NG Rotsterhaule 
Tel: (0513) 55 14 94 Super in de buurt! 

Onderhouds en Voegbedrijf 

O.DLIONG 

Installatiebedriff 
H. wat Wal 
(1.3. Textorstijitte 21 

8464 VS Sinijohannesga 

1 (0513) 55 11 42 

1)0513) 55 18 42 

(,( [06) 52675504 

Co sponsors 

(.-/ 	''>••••••,1 A nj Boender 
'Praktijk? or manuele toepassingen 

Wan«  Therapie  
Sportmaisage 
Triggerguini Meng* 
Mrdieni Taping 
Mann& Epaledrainage  
Bindweefsel  massage. 
Vorirdlexalagie 
Darn method,  

Streek I 17a 	8463 NE Itolsterhaule 
513-552506 	M. 06-13682933 

W: telkjahoettder.rit E: litfu60iitijahnencler.n1 

ERIK 
BUSINESS AND IT ALIGNMENT 

wu_iw.erikpl.us 	iom©erikpl.us  

 

((( 	\\, 

  

Al PARALLEL/ 
Uitzendbureau b. v. 

BOENDER  *_,-* COMMODITIES BV 
cosmerwmorrhvisst  FYI MC MS 

Th 
t).Sensineers 

vvvvw.instalLatiebedrijf-hydwalm 

\Boitwbedrijf 
	 Drost & de Wolff 

Nieuwbouw - Verbouw - Service - Onderhoud 

Tel. 06 - 21218052 * 06 - 480 85851 

eiWW.DROSTENDEWOLFF.NL}  
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Aannemersbedrijf A. Fekken BV 
ADG montageservice 
Administratiekantoor MJ de Glee 
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 
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 

Metameric 

Akkerman Mechanisatiebedrijf 
Aktiviteitenboerderij Fjouwerhusterpleats 
Autoschade de Boer Heerenveen 
Autoservice Jelmer Brouwer 
Badkamertechniek G. van Dijk 
Bijker Garagebedrijf 
Bouwbedrijf H. van Zwol 
Brocanterie Het Gewei 
van Dijk's Roggebrood 
Exxes 
M. de Glee administratiekantoor 
Van der Heide Bouw 
Heineken Brouwerij Noord  Ned  

Jelle's Versmarkt 
Kapsalon Anja 
Kapsalon Trijnie 
Fa Kerstma-Heida 
Kinderopvang Madelief 
Kraak Installatiebedrijf 
Mulder Schoonmaak 
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 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 
Attent B van Zwol 
Autoservice Jelmer Brouwer 
Bangma Aannemingsbedrijf 

Boersma Adviseurs 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Bouwbedrijf H. van Zwol 
Rotsterhaule 
Bouwbedrijf Roos Emmeloord 
Druktemakers 
Duan Metselbedrijf 

Van de bestuurstafel 
Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en contribuanten van DWP, 

Op het moment dat dit stuk tot u komt, is het nieuwe seizoen al weer begonnen en zijn alle teams binnen DWP weer 
volop in competitie. Alle 282 spelers en speelsters zijn dan weer actief. De vereniging is weer gegroeid naar een 
recordaantal leden: de teller staat nu op 366, een aantal om als vereniging enorm trots op te zijn. 

Aan het eind van het vorige seizoen hebben we afscheid genomen van de volledige staf van ons eerste elftal. Geert 
de Jong,  Durk  Jager en Mindert Mulder droegen hun werkzaamheden over aan respectievelijk Jos Knol en Lieuwe 
Huttinga (in de rol van grensrechter en assistent-leider). Jan Pasveer vertrok na vier mooie jaren en ging een nieuwe 
uitdaging aan bij Rottevalle. Het zal voor onze nieuwe staf een uitdaging worden om de resultaten van de afgelopen 
twee seizoenen te evenaren of te overtreffen. Vanaf deze plaats dank ik Geert,  Durk,  Mindert en Jan voor de mooie 
jaren die ze aan onze vereniging hebben gegeven en wens de nieuwe staf, onder leiding van Anne Haven (onze 
nieuwe hoofdtrainer), heel veel succes in het nieuwe seizoen. 

Ook bij het tweede elftal is een nieuwe staf geformeerd onder leiding van Harry Pen, een oude bekende binnen 
DWP. Hij zal worden geassisteerd door Jordy Otter. 

Op bestuurlijk vlak heeft er een wissel plaatsgevonden binnen het jeugdbestuur. Hier heeft Aitze Hiemstra afscheid 
genomen en het stokje overgedragen aan  Bernd  Woudstra. Wij wensen  Bernd  veel succes en danken Aitze voor zijn 
diensten met betrekking tot het jeugdbestuur. 

Kort voor de vakantieperiode werd in de gemeenteraad het definitieve besluit genomen om het licht op groen 
te zetten voor de aanleg van ons felbegeerde kunstgras, op de locatie van het hoofdveld op Sportpark de Grie. 
Hiermee is na een jaren en jarenlange strijd eindelijk gehoor gegeven aan onze noodkreet. De voorbereidingen 
zullen straks in volle gang losbarsten om te kunnen komen tot de aanleg van het kunstgrasveld aan het eind van dit 
seizoen. Hiertoe zal op iedereen een beroep gedaan worden, onder het motto: vele handen maken licht werk. 

Vlak voor de eerste bekerwedstrijden kregen we helaas het bericht dat Elektromate door omstandigheden moest 
afhaken in de rol als hoofdsponsor. Maar dit gat werd al snel - mede door een grote dosis clubliefde - opgevuld 
door Doeke en Marjan Holtrop met hun bedrijf Stuiver Draai- en Freeswerk. Wij zijn dan ook enorm blij met de 
overeenkomst, die wij als DWP met Stuiver Draai- en Freeswerk hebben kunnen afsluiten voor de duur van 3 jaar 
met een optie voor nog eens 2 jaar. 

Het geeft rust als de huishouding aan het begin 
van het seizoen op orde is en vanuit deze situatie is 
het voor de penningmeester weer mogelijk de club 
verder gezond te maken en te houden. Alles binnen 
de club is financieel goed op orde en we kunnen dan 
ook spreken van een zeer gezonde vereniging. Dit 
maakt het ook mogelijk een aantal projecten weer 
aan te pakken in de loop van het seizoen, waarbij de 
renovatie van de scheidsrechterkleedruimte als eerste 
aan bod zal komen. 

Genoeg over de huishouding, verder met de club. 

Er zal weer een groot aantal teams zich storten op 
nieuw voetbalplezier en hopelijk links en rechts ook 
wat succes. Ik wil vanaf deze plaats alle teams, 
begeleiders, trainers en scheidsrechters een heel 
fijn seizoen toewensen en natuurlijk alle vrijwilligers, 
sponsoren en andere contribuanten bij deze alvast 
danken voor hun hulp, steun en inzet in dit pas 
begonnen seizoen. 

Aan de jeugd, die graag wil voetballen in hun vrije 
tijd, doe ik een beroep dit uitsluitend te doen op het 
trainingsveld of op de Doarpsfinne. Laten we dit 
seizoen proberen zo lang mogelijk te doen met het 
A- en B-veld, tot het moment dat er daadwerkelijk 
begonnen gaat worden met de aanleg van het 
kunstgras op het A-veld. Laten we met z'n allen de 
discipline opbrengen alles niet voortijdig aan gort te 
lopen 

Dank bij voorbaat en iedereen succes en veel 
voetbalplezier. 

Jan Boender 
Voorzitter  vv  DWP 
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Betrokken spin in een veelzijdig web 
Met uitzicht over de landerijen in Sintjohannesga heeft Ernst Jan Lusink 
samen met zijn vrouw Marieke en dochter Rixt zijn plek gevonden. Hij 
werd in Utrecht geboren, is in Noord-Groningen opgegroeid, heeft lang 
in Helmond gewoond en streek in 2011 neer in Sintjohannesga. DWP 
kwam al vrij snel op zijn route en momenteel houdt de 47-jarige piloot 
zich bezig met een hoop verschillende onderwerpen bij de groen-witte 
vereniging. 

Bestuursadviseur 
„Al vrij snel werd ik gevraagd om 
coördinator bij de jeugd te worden. 
ik vond dat erg leuk, maar het was 
door mijn werkzaamheden als piloot 
lastig uit te voeren. Hierdoor heb 
Ik me op andere werkzaamheden 
gericht, zoals de website en de 
ICT-structuur op Sportpark de Grie. 
Vanuit die hoedanigheid schuif ik 
aan bij de bestuursvergaderingen. 
Informatievoorziening is namelijk 
lastig als je niet bij dat soort 
bijeenkomsten aanwezig bent. 
De club is de laatste jaren enorm 
gegroeid; het aantal leden is 
bijna verdubbeld. Dat maakt 
communicatie nog moeilijker. Vanuit 
mijn werk heb ik vaak een andere 
kijk op zaken. Aandachtspunten als 
veiligheid, structuur en de vraag 
`mag dat wel zo?', kan dan voor 
een bredere perceptie zorgen 
bij bestuurlijke beslissingen. Dus 
eigenlijk zorg ik - zonder dat ik een 
bestuursfunctie heb - voor gevraagd 
en ongevraagd advies." 

ICT sportpark De Grie 
„Het ICT-netwerk bij DWP is niet 
ideaal en kan veel beter. Het is een 
ICT-systeem wat in de loop der jaren 
aan elkaar is geplakt met heel veel 
snoertjes. Dat wil zeggen dat het 
niet heel professioneel erbij ligt. Dat 
had onder andere te maken met 
de financiële mogelijkheden. Op 
dit moment weet ik nog niet waar 
ik moet beginnen om het netwerk 
aan kabels en verbindingssetjes 
te vernieuwen, maar we zijn er 
wel mee bezig. Ook het internet 
is niet altijd even stabiel en snel, 
maar dat komt omdat het gratis is; 
aangeboden door sponsor Exxes. 
In de toekomst willen we hier graag 
een slag in maken. Te denken valt 
dan aan meerdere tv-schermen 
op het complex. Dat levert extra 
informatievoorziening op, maar 
ook meer sponsorinkomsten. 
Bovendien zijn een aantal computers 
aan vervanging toe. We zitten vol 
plannen en ideeën, maar door 
de komst van een kunstgrasveld 
en de eventuele uitbreiding van 
kleedkamers, heeft de ontwikkeling 
op ICT-gebied geen prioriteit." 
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voor de golfkarton-en kartonnage-industrie. Daarnaast 
updaten we oude machines met nieuwe besturing. We 
hebben nu 36 fulltime werknemers in dienst. Stuiver 
Draai- en Freeswerken uit Lemmer hebben we in 2011 
overgenomen. Daar werkten we al mee samen en dit 
bedrijf doet vooral draai- en freeswerk op specialistische 
en specifieke gebieden. We springen ad-hoc in op 
vragen van vaak gekke freesverzoeken. We doen niet 
aan massaproductie, maar zijn altijd specifiek bezig. 
Hier hebben we negen medewerkers, waarvan zeven 
fulltime." 

Met beide bedrijven waren jullie al als sponsor actief. 
Waarom heb je nu besloten om met Stuiver een 
stapje hoger te gaan? 
„Het heeft twee kanten. Enerzijds heb ik ontzettend veel 
meegemaakt bij DWP. Als voetballer, leider en supporter. 
Daardoor heb ik een zwak voor de club gekregen. Maar 
toen ik hoorde dat Elektromate hoofdsponsor werd, 
kende ik het bedrijf niet. Nadat zij hoofdsponsor werden, 
kwam ik de bedrijfsnaam ineens overal tegen. Je doet 
aan klantenbinding en dat is leuk meegenomen." 

Wat zijn de voordelen die je ziet voor jouw bedrijf? 
„Het belangrijkste vind ik dat we de club op financieel 
gebied helpen. Ik denk niet dat het bedrijf een enorme 
impuls gaat krijgen door de sponsoring, maar alles wat 
we ermee binnenhalen is natuurlijk mooi meegenomen. 
Het geeft ons een stukje naamsbekendheid, maar voor 
mij is het belangrijkste dat de club er beter van wordt." 

Een clubman dus. Waar komt dat vandaan? 
„Ik heb van mijn tiende tot mijn vijftiende bij 
DWP gevoetbald, maar daarna ging ik voor het 
grasbaanracen. Dat was ook in het weekend, dus ik 
kon het helaas niet combineren met het voetbal. Toen 
zoon Anton ging voetballen, ben ik leider geworden. In 
totaal een jaar of tien, tot hij overstapte naar de senioren. 
Ondertussen heb ik ook nog vijf jaar - tot mijn vijftigste 
- bij DWP 4 gespeeld. ik vind voetbal een prachtige 
sport. Ik zeg wel eens: zet me maar om 9 uur in de 
ochtend bij het sportpark neer met een bak koffie en ik 
vermaak me wel. ik vind het echt geweldig. Het plezier 
van de kinderen en de ontwikkeling die ze doormaken is 
fantastisch." 
Als je op sportpark de Grie komt, 

zie je op meerdere plekken jullie bedrijfsnamen. 
Hoe vind je het dat deze namen op die plaats te 
bewonderen zijn? 
„Met  JD Engineers  zijn we volgens mij al zo'n zeven 
jaar sponsor. Met Stuiver Draai- en Freeswerken 
zijn we dat nu twee jaar en dat is gegroeid naar een 
hoofdsponsorschap. Met sponsoring moet je wel 
voorzichtig zijn en niet zomaar in het diepe springen. 
Maar we hebben er goed over nagedacht. Het ziet er 
toch leuk uit om de bedrijfsnaam op een sponsorbord  

te zien langs het veld. Al moet ik bekennen dat ik het de 
eerste keer niet eens had gezien dat de naam 'Stuiver' 
op de muur van het clubgebouw was geplaatst." 

De shirtjes met het Stuiver logo zijn momenteel in 
bestelling. Hoe zie jij de toekomst als hoofdsponsor 
van DWP? 
„Als hoofdsponsor blijf ik sowieso de komende drie 
jaar verbonden aan de club. Daarna zien we wel weer 
verder. Maar als het voor alle partijen positief bevalt, dan 
sta ik wel open voor een langer hoofdsponsorschap. 
Maar vooropgesteld: ik ben en blijf wel gewoon de 'oude' 
Doeke en zou het niet prettig vinden als mensen me 
ineens anders gaan behandelen." 

Over toekomst gesproken, ligt het in de lijn der 
verwachting dat zoon Anton - speler van de 
A-selectie van DWP - de honneurs van jou gaat 
overnemen op bedrijfsgebied? 
Doeke, na een lange stilte: „Oef. Dat is een lastige. 
ik weet het niet. Echt niet. ik vind dat Anton zijn eigen 
beslissingen moet maken. Daarin wil en ga ik hem niet 
pushen. Toen ik zo oud was als hij wist ik niet wat ik later 
wilde en dat heeft Anton nu ook. Anton werkt momenteel 
bij Stuiver Draai- en Freeswerken, dus wat dat betreft is 
hij al goed op weg", grijnst Doeke.  

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 



Nieuwe toekomstmuziek met Stuiver 
als hoofdsponsor van DWP 

Website DWP 
„Het websitebeheer heb ik in 2014 
overgenomen van Melis van der Wal. 
Vervolgens ben ik zo'n vijf maanden 
bezig geweest om alle informatie 
over te zetten van de oude site, naar 
de huidige website. De site heeft 
een professioneel  framework  en 
wordt gehost door VoetbalAssist. 
Het websitebeheer kan zo eventueel 
in de toekomst gemakkelijker 
overgedragen worden. De website 
moet in de toekomst een goede 
informatievoorziening verzorgen 
naar leden, geïnteresseerden en 
buitenstaanders. Daarnaast wil ik de 
website commerciëler gaan maken 
voor sponsoren met doorlinks naar 
organisaties en interessante acties." 

Het is even voor half acht op een fraaie nazomeravond in september. Met een grote zucht ploft Doeke Holtrop 
neer in een bureaustoel in zijn kantoor. Hij kijkt in de richting van de inmiddels verlaten werkplaats. „Het valt 
me mee dat er niemand aan het overwerken is, want we hebben het op dit moment smoardrok." Toch kon de 
54-jarige Holtrop een gaatje vinden in zijn agenda voor een vraaggesprek over het hoofdsponsorschap van 
Stuiver Draai- en Freeswerken bij DWP. 

Holtrop is samen met compagnon Jasper directeur van  JD Engineers  en ook eigenaar van Stuiver Draai- en 
Freeswerken. Met laatstgenoemd bedrijf is hij sinds augustus 2016 hoofsponsor van DWP. 

Doeke, na het faillissement van de vorige 
hoofdsponsor moest er snel een nieuwe 
hoofdsponsor worden gezocht. Binnen enkele weken 
werd bekend dat Stuiver in het ontstane gat zou 
springen. Heb je altijd al hoofdsponsor van DWP 
willen worden? 
Doeke: „Nee, totaal niet. Nooit heb ik dat door mijn hoofd 
laten gaan; ik had geen idee wat het hoofdsponsorschap 
inhield en kostte. Toen ik de bedragen hoorde van een 
paar leden van de sponsorcommissie, ben ik gaan 
nadenken en heb ik overlegd met mijn vrouw Marjan - 

zij regelt de de financiële zaken van het bedrijf. Na een 
gesprek met de sponsorcommissie waren we er eigenlijk 
heel erg snel uit." 

Hoewel iedereen wel eens van  JD Engineers  of 
Stuiver Draai- en Freeswerken heeft gehoord, weet 
niet iedere DWP'er waar het bedrijf precies voor 
staat. Kun je dat in het kort uitleggen?  
„JD Engineers  staat voor Jasper Doeke  Engineers  en 
daar ben ik samen met mijn compagnon zeventien 
jaar geleden mee begonnen. We maken machines 

„Mijn passagiers 
bestaan uit 
wereldberoemde 
zangers en 
acteurs." 

Piloot bij NetJets 
„Mijn werk is het beste uit te leggen 
als limousine-chauffeur, maar dan 
met vliegtuigen. lk werk één week 
achtereen en ben dan zes dagen 
thuis in Sintjohannesga. ik vlieg 
op privéjets op aanvraag. Alsof je 
een taxi bestelt, maar dan is het 
een privéjet. Elke keer is het voor 
mij een verrassing waar ter wereld 
ik word ingezet als piloot. Het kan 
overal zijn. Mijn passagiers bestaan 
voornamelijk uit zakenmensen, maar 
ik heb ook wereldberoemde zangers 
en acteurs vervoerd. Op privéjets 
vlieg ik inmiddels elf jaar, daarvoor 
heb ik op grotere vliegtuigen 
gevlogen. Het is voor mij niet nadelig 
dat ik zulke werktijden heb (zeven 
dagen werken, zes dagen thuis), 
want ik vind het heerlijk om de 
dagen thuis door te brengen, waar ik 
kan werken aan mijn tweede passie 
- naast vliegen - en dat is inmiddels 
DWP geworden." 

„De website 
van DWP mag 
commerciëler." 

Sponsorcommissie 
„Er was ruimte voor advertenties op 
de website en op de tv-schermen 
op het sportcomplex. Na overleg 
met de sponsorcommissie, ging ik 
op pad om een aantal sponsoren 
hiervoor te vinden. Al snel kwam ik 
met een aantal co-sponsoren over 
de brug die deze sponsoring van 
toegevoegde waarde vonden. Op 
die manier ben ik een beetje 'in' 
de sponsorcommissie gerold. Op 
die wijze weet ik de kosten voor de 
website en de tv-schermen neutraal 
te houden. Daarnaast ontwerp 
ik graag reclameborden of leuke 
afbeeldingen voor de website." 

Vader langs de lijn 
„Ik doe mijn best om rustig langs de 
lijn te staan bij wedstrijden van Rixt, 
maar dat lukt niet altijd, haha. ik ga 
wel eens enthousiast te keer, maar 
nooit op een negatieve manier. Bij 
zowel thuis- als uitwedstrijden van 
Rixt zijn mijn vrouw en ik aanwezig. 
Afgelopen seizoen heb ik één 
wedstrijd gemist en dat was de 
kampioenswedstrijd op bezoek bij 
Heerenveense Boys. Daar werden 
de meiden kampioen! ik vind 
overigens dat ze verdienstelijk en 
leuk voetbal spelen. Ze hebben er 
plezier in en dat is het belangrijkste." 
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Henk Zoetendal: profvoetballer en hoofdtrainer van DWP 
betrekken. We stelden voor ieder team twee leiders 
aan. Ook bepaalden we dat ouders bij toerbeurt 
moesten rijden bij uitwedstrijden. Het is leuk te zien 
dat dat nu nog steeds het geval is. In mijn tijd werden 
we met de bus naar uitwedstrijden gebracht. Of 
we gingen op de fiets. Toen ik als voetballer in het 
derde terechtkwam was Geert de Jong onze leider. 
Hij was bloedfanatiek en motiveerde iedereen. We 
promoveerden talloze keren en oefenden tegen eerste 
elftallen - wedstrijden die we overigens vaak wonnen. 
Een prachtige tijd." Naast het zelf voetballen heeft Jan 
zich ook ingezet als leider en zelfs als grensrechter, 
inmiddels is hij alleen nog supporter en sponsor. 

Het plakboek over de betaald 
voetbalcarrière van Henk 
Zoetendal ligt open op de 
keukentafel. Zijn vrouw Tineke 
knipte elk krantenartikel uit over 
de loopbaan van de inmiddels 
75-jarige voetballer en trainer. 
Ook een paar DWP-knipsels 
komen voorbij. Moeiteloos 
haalt hij herinneringen op aan 
de seizoenen 1970/1971 en 
1971/1972: zijn twee seizoenen als 
hoofdtrainer van DWP. „Het was 
een geweldige tijd." 

„Kijk", zegt Zoetendal, als hij naar 
de woonkamer loopt. Hij wijst naar 
een antieke Friese staartklok en 
een schilderijtje van de  Jouster  
Toer. „Gekregen van DWP toen ik 
afscheid nam. Prachtig toch?" De 
klok en de schilderij hangen duidelijk 
in het zicht. „Als we visite krijgen, 
vragen mensen wel eens waar het 
vandaan komt. Dan word ik altijd 
weer even aan DWP herinnerd." 

Licht in de duisternis 
„Ik was profvoetballer bij sc 
Heerenveen toen ik op een zeker 
moment werd aangesproken door 
Piet van der Veen, destijds voorzitter 
van DWP. Hij vroeg of ik trainer van 
DWP wilde worden, maar ik wist 
niet of dat wel mocht vanwege mijn 
contract bij Heerenveen. Uiteindelijk 
heb ik vrij snel toegezegd omdat 
het mij leuk leek en het goed 
te combineren was met mijn 
voetbalcarrière. Bij DWP werd er 
toch maar een keer in de week 
getraind. In het begin was er nog 
geen licht en trainden we in het 
donker. ik zei tegen onze voorzitter 
Piet: „Dit  moat oars!"  Korte tijd later 
stond er een complete lichtinstallatie. 
Dat was echt geweldig en typerend 
voor Piet: een echte doorzetter. 

Toen ik trainer werd van DWP was 
ik dertig jaar. Ik vond het hartstikke 
mooi om trainer te zijn, daarvoor was 
ik het nog nooit geweest. We hadden 
een geweldig enthousiaste groep. 
Onze voorstopper was Harry Visser;  

niet een geweldige voetballer, 
maar hij had een ontzettend hard 
schot. Als hij een strafschop schoot, 
zag de keeper de bal niet eens. 
Centraal op het middenveld stond 
Jan Haven, tevens mijn aanvoerder. 
Hij is de vader van Anne Haven, 
de huidige hoofdtrainer van DWP. 
Hij was iemand die elke wedstrijd 
200 procent gaf. Er zat een hoop 
beleving in.  

,,Ût  Sintjut  bin  se 
hjir op de autoped, 
op 'e fiets én mei 
de bus." 
ik vond het in mijn tijd bij DWP 
belangrijk dat de spelers niet 
tegen mij opkeken. Hoewel ik 
profvoetballer was, had ik niet het 
idee dat dat het geval was. ik ben  

zelf ook heel gewoon. ik was een 
van de jongens, maar tegelijkertijd 
ook de baas. Alles moet je toch met 
elkaar doen." 

Freonskipsbeker 
,,Met DWP wonnen we de 
Freonskipsbeker van de FVB 
(Friesche Voetbalbond, red.) in 1972. 
Dat was een unieke prestatie. In een 
afvalrace met uit- en thuiswedstrijden 
schakelden wij de ene na de andere 
club uit, een stuk of zes ploegen 
in totaal. Uiteindelijk kwamen we 
in de finale tegen Hardegarijp, de 
winnaar van het jaar daarvoor. De 
finale werd ook nog eens op het 
veld van Hardegarijp gespeeld. 
Heel Sintjohannesga liep uit, er 
waren honderden supporters. Bij 
rust stonden we 1-1 en zei ik in de 
rust tegen de jongens:  „Lk  Sintjut  bin  
se hjir op de autoped, op 'e fiets én 
mei de bus. Se  bin  d'r allegear! D'r  
moat  wat barre! We kin dy minsken 

dat is eigenlijk nog zo. ik denk ook niet dat je er als 
buitenstaander zomaar tussen komt bij onze club." 
Inmiddels is Volken geen voetballer meer, maar heeft 
hij andere bezigheden bij de club. „Ik train nu de Fl 
van DWP. Mijn zoon Jorn speelt daarin." 

Tijdlijn - 2013 
Momenteel strijdt zoon Jorn (7) op de voetbalvelden 
van DWP. Zowel Volken als Jan zien duidelijke 
verschillen met vroegere tijden. „Naast dat het 
allemaal professioneler is geworden, is het ook 
mondiger geworden. De bemoeienissen langs de 
lijn zijn erg aanwezig. Fanatisme is goed, maar niet 
het gezeur. Ook het e-mailcontact en de telefoon met 
de  social  media draagt daar aan bij. De beleving is 
anders geworden", vertelt Volken. Jan sluit zich bij 
hem aan. „Ook in het veld merk je dat het verruwd. 
Niet op fysiek gebied, want dat was vroeger veel 
heftiger, maar wel in taal en omgang met elkaar." 
Toeschouwers herkennen de jongste DWP-telg van de 
Sloothaak-familie langs de lijn. „Zijn manier van lopen 
is hetzelfde als dat van zijn vader. Jorn vindt het leuk 
en blijft de komende jaren ook voetballen bij DWP. En 
Youri gaat ook bij DWP voetballen", verzekert Volken. 
„Dus ook de komende tijd blijft de familie Sloothaak 
actief in de gelederen van DWP." 
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Tijdlijn - 1982 
Volken zijn DWP-herinnering begint in de jaren tachtig. 
„Ik ben begonnen in de E'tjes. De F'jes bestonden 
nog niet. Toen ik in de D's zat, wonnen we de Friese 
beker. We hadden een goede lichting en wonnen ook 
in de competitie jarenlang bijna alles. We hadden 
verder niet zoveel. We trainden een keer per week. 
Wat dat betreft is de club nu veel professioneler en 
de trainingen zijn technischer. ik vond het erg leuk 
dat ik in het derde elftal nog een seizoen samen heb 
gespeeld met mijn vader en met mijn broer  Harm  Jan. 
lk heb ook een tijdje in het eerste elftal gespeeld en 
nog een keer de krant gehaald met een goal vanaf 
de middenlijn tegen  CVO  uit Vrouwenparochie. De 
hele familie is voetballiefhebber en bovendien zijn 
we fanatiek, bloedfanatiek. Ik heb nooit de behoefte 
gehad om ergens anders te kijken, bij een andere 
club. Wij zijn gezelligheidsmensen. Iedereen bij 
DWP zorgt goed voor elkaar. Dat was vroeger zo en 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 



Vier fanatieke generaties Sloothaak bij DWP 

() Lucie Knol - van  clot  Wal 

Met een vrolijk gezicht kijken vader Jan (63) 
en zoon Volken (36) naar (klein)zonen Jorn (7) 
en Youri (4), die de tuin op de kop zetten met 
hun gekke capriolen. Het zijn drie generaties 
Sloothaak die in de tuin zitten en alle drie spelen 
of speelden ze bij DWP. Ook wijlen pake  Harm  
was actief bij de vereniging. Er mag dus worden 
verondersteld dat er groenwit bloed door de 
aderen stroomt bij de familie Sloothaak. „Wy binne 
gesellichhiedsminsken." 

Tijdlijn — 1955  
Harm  is de eerste generatie Sloothaak die zich bij 
DWP meldde. „Ik weet niet heel veel van hoe mijn 
vader de club heeft beleefd", vertelt zoon Jan. „Mijn 
vader woonde op de Hoge Dijk en gek genoeg hoorde 
dat volgens een aantal mensen niet bij Sintjohannesga. 
Desondanks kwam hij uiteindelijk wel bij DWP. ik weet 
dat hij een bezig baasje was. Hij begon als voetballer, 

was uiteindelijk leider maar ook trainer én hij is zelfs 
nog even voorzitter geweest. Bovendien was hij actief 
bij de woensdagmorgenploeg. Hij mocht graag wat 
doen. ik weet nog dat hij een gleuf van 100 meter zelf 
met de schep heeft gegraven, in een ochtend. Want 
ja, er moest een gleuf komen voor elektrabedrading. 
Aangezien er niemand anders was, deed hij het maar. 
En dat als voorzitter. Dat soort dingetjes, dat kenmerkt 
mijn vader." 

Tijdlijn — 1964 
De tweede voetbalgeneratie kwam een aantal jaren 
later. Jan werd voetballer bij DWP. „Ik ben begonnen 
met voetballen op mijn twaalfde, in de B-jeugd. 
Dat was het laagste juniorenniveau. ik kon niet elke 
zaterdag een wedstrijd spelen, omdat ik ook nog naar 
school ging op zaterdag. Er waren niet veel spelers 
bij de club en jeugdteams waren er amper. Het was 
destijds nog heel amateuristisch. Getraind werd er 
nauwelijks door de jeugdploegen. De enige verlichting 
die er was, kwam van de straatlantaarns. Het veld 
lag destijds aan de andere kant van de sloot en was 
barslecht. Overdag liepen er schapen overheen en 
als het had geregend moesten we met man en macht 
het water er af halen. lk kan me nog een wedstrijddag 
herinneren dat we niet genoeg spelers hadden. Toen 
heeft  Age  van het Meer zoveel water in het doelgebied 
gebracht dat het veld onbespeelbaar werd", zegt Jan 
lachend. „Het verschil met de voetbalclub van nu 
is groot. Er zijn nu zoveel vrijwilligers, zoveel ouders 
die zich met de club bezighouden. Dat was destijds 
niet zo. Uiteindelijk heb ik samen met Eelke Westra 
en Klaas Snijder de jeugdcommissie in het leven 
geroepen, om op die manier ouders bij de sport te 

Boven v.I.n.r: Arend Visser, Henk Visser 
Onder:  Harm  Sloothaak, Piet van der Veen, Uilke Goingrijp 

„ • •....",>.1› 

liet elftal van D.W.P., gefotografeerd voor het vertrek van de bus naar Zwaagwest-
elude, waar vorige week woensdagavond di Freonskipsbeker word gewonnen. 

(foto's Jan Glas) 

Boven: Siemen Visser, Johannes Visser, Jan Haven, Sietie Aardema, Harry Visser, 
Roel Bijker, Johannes Visser 
Onder: Eibert Jager, Klaas Snijder, Leo Versnel, Willem Jager, Joke van Hes, Tjitse 
van der Wal 

net litte sitte'. In de tweede helft 
wisten we het tij te keren en wonnen 
we uiteindelijk met 2-3. Fantastisch. 
Zoiets vergeet je nooit weer." 

Droom 
„Ik speelde sinds mijn vijftiende 
in het eerste van sc Joure. Siem 
Plooijer was hoofdtrainer van sc 
Heerenveen en vroeg me drie jaar 
later om daar te komen. Dat was 
een droom die uitkwam. Meester De 
Vries had op de basisschool ooit 
een keer tegen me gezegd: 'Je moet 
goed leren, want met dat voetballen 
kun je het niet verdienen.' Toen ik 
uiteindelijk toch het betaalde voetbal 
had gehaald, was er niemand trotser 
dan meester De Vries! 

Bij sc Heerenveen speelden we 
tweede divisie, Ik heb daar twee 
jaar gespeeld, waarna ik vijf jaar 
naar het Groningse GVAV-Rapid itas 
ging. GVAV speelde toen in de 
middenmoot van de Eredivisie. 
Vervolgens ging ik terug naar 
sc Heerenveen waar ik drie jaar 
speelde. Toen kwam AZ om de hoek. 

,,We speelden daar 
in de Kuip voor 
zestigduizend 
mensen." 
Tegelijk met Kees Kist - die toen 20 
jaar was - ging ik daarnaar toe, maar 
in Alkmaar werd het geen succes. lk 
had in mijn hele carrière geen een 
blessure gehad en daar kreeg ik een 
hardnekkige. Na een jaar keerde ik 
terug naar sc Heerenveen en daar 
speelde ik tot mijn 355te. lk heb ook 
nog in Jong Oranje gespeeld met 
onder andere Piet Keizer. Het grote 
Oranje heb ik nooit gehaald, maar 
ik heb van anderen gehoord dat dat 
was omdat ik uit Friesland kwam. 
Daar hielden ze niet zo van. Na mijn 
actieve carrière hebben we een 
sportwinkel geopend in Joure. 
Mijn tijd bij sc Heerenveen was het 
mooiste. Elke week kwamen er een 
hoop supporters uit Joure en we 
wisten te promoveren. Een ander 
hoogtepunt hangt hier aan de muur", 
zegt Zoetendal, terwijl hij naar  

de muur knikt. Op de muur prijkt 
Zoetendal in het shirt van GVAV 
met naast hem een klein mannetje.  
„Coen  Moulijn. Hij was maar 1.60 
meter groot. We speelden daar in 
de Kuip voor zestigduizend mensen. 
Als je in de tunnel staat en je mag 
het veld op: dat doet wel wat met 
je. Het is een fantastische ervaring. 
ik speelde ook nog mee in de 
debuutwedstrijd van Johan Cruijff, 
waar hij als 17-jarig jongetje voor het 
eerst zijn opwachting maakte. Wij 
wonnen toen met 3-1." 

Trainer 
„Ik ben in het verleden ook trainer 
geweest bij onder andere Balk, 
Sleat, Workum, Renado, Harlingen 
en  SC  Joure. Bij laatstgenoemde ben 
ik ook nog tien jaar jeugdcoördinator 
geweest. Het trainen van clubs 
vond ik leuk om te doen. Door mijn 
verleden als prof legde ik de lat bij 
de trainingen heel erg hoog, dat 
zorgde wel eens voor weerstand. 
lk vind de fysieke gesteldheid  

van voetballers belangrijk en 
daar trainde ik veel op. Kracht, 
explosiviteit, conditie, lenigheid. 
De romp moet goed zijn. Ik heb 
videobanden van trainingen van  
Ajax  in huis. Daar werd vroeger hard 
en fysiek getraind. Tegenwoordig 
zie ik ze alleen maar met een bal 
oefeningen doen. Van mij mag dat 
fysieke wel veel meer terug op de 
trainingsvelden. 

Als je profvoetballer wil worden, 
heb je natuurlijk talent nodig. Maar 
je kunt dat talent versterken, door 
heel hard te trainen. Elke dag moest 
ik om kwart voor negen op school 
zijn, maar om acht uur trainde ik al 
voor mezelf op de voetbalvelden." 
De passie die Henk had en heeft 
voor het spelletje is ook op zijn 
755te nog duidelijk zichtbaar. Zijn 
herinneringen aan het verleden met 
DWP in de hoofdrol haalde hij op met 
een grote glimlach op zijn gelaat. 
„Het was een geweldige tijd." 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 
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Buitenlandse Belastingplicht 
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Boven, v.l.n.r.: Johan Darwinkel (trainer/leider) Midden: Yasmine Darwinkel, Marit Visser, Noëlle Lankman, 
Sophie van Stralen Onder: Inge van der Wal, Mirije van Zwol, Coba Otten, Brecht Dikkerboom en Jildou Pasveer 
Afwezig: Marika de Glee (trainer) en Peter Dikkerboom (trainer) 

Boven, v.l.n.r.: Heero Schotsman (leider), Marieke Sloothaak, Femke Hooijer, Femke Schokker, Julia van Zwol 
en Sanne Schokker Midden: Femke Talsma, Rixt Lusink, Marit van der Wal, Marrit Elzinga, Elvira Dikkerboom, 
Bauke van der Werf (leider) Onder: Marije Akkerman, Sijtje-Nynke Schotsman, Ilse van der Werf, Fardau Drenth 
en Laura van Zwol Afwezig: Yvonne Mienstra (trainster) en  Elbert  Jager (trainer) en Maaike Groenewegen 
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Boven, v.l.n.r.:  Wander  Kerkstra, Atze - Pieter van Stralen en Jan Haven 
Onder: Eelke Westra, Jan Lageveen, Piet Lieferse, Minne Modderman en Eibert Jager 

Boven, v.l.n.r.: leke Visser, Gerda Tuinier, Sjirk Elzinga, Jannie van de Berg, Marysia Meester en Andrea de 
Vries Afwezig: Leo van der Wal, Margje van der Wal, Sanne van de Berg en Thijmen Visser 
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Boven, v.I.n.r.: 
Ernst Jan Lusink, Jan Boender, 
Minne Modderman, Jochum 
Meester 

Onder: 
Henry van Drogen, Mangal 
Haringsma,  Bernd  Woudstra en 
André Seinstra 

Afwezig: 
René van der Woude 

ri 

M017-1 

B 
Adviesbureau Stiltonlands° Betastinupiletti 

Mulder T (05 DE VRIES 	06 178 
GROUOVtilkitilf Digfii 	WWW • 

111 	13) 

.gebrde•ries,131 

• ROTSTERGA AST 

14 

Boven, v.l.n.r.: Anne Bos, Ilse Mulder, Esme van der Wal, Anne Lageveen en Wyanne Wind Midden: Silke van 
slageren, Famke Overwijk, Ilse Bijker, Wieke Heeringa en Jan Venema (trainer/leider) Onder: Lisa Oenema, 
Beitske van der Zee, Lianne van der Wal, Iris Huttinga, Lisanne Deuling Afwezig: Tjerk van Slageren (leider) 

• ROTSTERGA AST 

$ 
• T 63513)636 178 

• www.gebideviles.n1  

Boven, v.l.n.r.: Maaike Mandemakers, Gwenda Bijker, Lisa Mienstra en  Sigrid  van Zwol Midden: Thedo 
Mienstra (leider), Roelie van der Molen, Marit Loodsma, Hedwig Postma, Rianne Akkerman, Wim van der Molen 
(leider) 
Onder: Jennifer de Jong, Trudy Velthuis, Indra Zuidema, Nynke Visser en  Cheryl  Hylkema Afwezig: Femke 
Baas en Yvonne Mienstra (trainster) 

Boven, v.l.n.r.: 
Jan Schokker, Wielko Lageveen, 
Sjirk Elzinga, Henk Visser 

Onder:  
Bernd  Woudstra, Monique van 
der Wal, Trees Jellesma, Rintje 
Vaartjes en Paul Velthuis 

Afwezig: 
Wiebe van der Kamp, Seije van 
der Wal, Claudia de Glee en Theo 
Portena 

Boven, v.I.n.r.: 
Hotze Adema, Ernst Jan Lusink, 
Remco ten Hoeve en Jan Venema 

Onder: 
Mark Hulzebos, Tetje de Vries en 
Mangal Haringsma. 

Afwezig: 
Mariska ten Hoeve 



Altijd het verste, dicht bij u in de buurt. 

Salon It Onlán 	 T. 0513 - 55 17 11 
Kerkhoflaan 28 	 M. 06- 10 10 6026 
8464 VL Sintjohannesga 	 E. r.vanderstouwe@owne1n1 

www.pedicuresalonitonlan.n1  

Brocante meubelen, decoratie, vachten & garden 
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Naam: Sanne 
Leeftijd: 21 jaar 
Functie: Barmedewerker 

Wat houdt deze functie in: 
„Barmedewerker is heel gevarieerd werk. Je helpt 
de mensen in de kantine en neemt bestellingen op. 
Maar ook koffie zetten, bier tappen en uiteindelijk 
schoonmaken. Sommige werkzaamheden in de kantine 
heb ik mezelf aangeleerd, maar ik heb ook wel veel 
opgestoken van Mariejette en mijn moeder." 

Wat is er leuk aan deze functie: 
„Ik vind het prachtig om te zien dat mensen zo blij 
worden van een kopje koffie. Daarnaast vind ik ook de 

Naam: Klaas 
Leeftijd: 50 jaar 
Functie: gastheer DWP voor jeugd 

Wat houdt deze functie in: 
„Op zaterdagochtend begin ik om 07.15 uur bij de 
club. Ik zet de doelen klaar, plant vlaggen en vul 
formulieren in. Rond 08.30 uur komen de eerste 
jeugdteams en die begeleid ik naar de kleedboxen en 
ik geef de leiders een kopje koffie. Maar ik regel ook 
randzaken en beantwoord allerlei vragen." 

Wat is er leuk aan deze functie: 
„De omgang met mensen, het contact leggen met 
bezoekende clubs, maar ook het plezier en het 
enthousiasme van de jeugd. Schitterend! Soms krijg ik 
zelfs reacties als ik in een winkelstraat loop, dat ik die 
mensen bij DWP heb geholpen." 

omgang met mensen plezierig. Ik heb stage gelopen 
op basisschool De Trieme, daardoor kom je in de 
kantine veel bekenden tegen. Dat is gezellig." 

Wat is er minder leuk aan deze functie: 
„Klagende mensen. Mensen die roepen dat de koffie 
niet lekker is. Maar dat is inmiddels verleden tijd, 
want we hebben een nieuw koffieapparaat mét DE-
koff ie! Het schoonmaken is geen leuk klusje, vooral 
het mannentoilet op zaterdag is niet fijn om schoon te 
maken." 

Hoeveel tijd gaat er in deze functie zitten: 
„Op donderdagavond van 19.00 tot 00.00 uur en op 
zaterdagmorgen van 09.00 tot 13.00 uur. Het kost niet 
heel veel tijd en ik heb er plezier in om dit te doen." 

(Kantine)wens voor de toekomst: 
„lk werk ook in een snackbar en in vergelijking 
daarmee kan de frituur bij DWP wel een update 
gebruiken. En misschien een vernieuwde kassa. Soms 
zitten de toetsen aan elkaar geplakt van het bier..." 

Wat is er minder leuk aan deze functie: 
„Geen. Het is voor mij een vorm van ontspanning. lk 
heb er plezier in. Zodra ik mij begin te ergeren, dan 
stop ik met deze functie." 

Hoeveel tijd gaat er in deze functie zitten? 
„Op zaterdag gaat de tijd heel snel. Dan ben ik al 
gauw de hele dag op de club en maak ik soms wel tien 
'werkuren'." 

(Kantine)wens voor de toekomst: 
„Dat wat ik doe voor de jeugdteams, dat zou eigenlijk 
ook iemand voor de seniorenteams moeten doen. Er 
is niet een vaste gastheer voor seniorenteams, voor 
het damesteam en voor de 7x7. Het is een heel kleine 
moeite, maar het doet veel goed. Even een praatje 
maken. Even in de rust persoonlijk een kopje koffie 
naar de  !eiders  brengen. Dat zou het allermooiste zijn, 
als dat ook voor de seniorenteams wordt opgepakt." 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 

vZ HEIDE. 
BOUW 

Waal! Jett& 

Woningbouw 

* Utiliteitsbouw 

Onderhoud 

Restauratie 

Verbouw 

Renoïlatie 

IsoPlus  Van der Heide Bouw 

Mangaanweg 3b 
8445 PM Heerenveen 

0513 - 724232 
info@vanderheidebouw.n1 
www.vanderheidebouw.ni  

Jelles Versmarkt 

Uw Gemaks Verswinkel aan huis 

VERSMARKT Jelle de Jong 
ROTSTERHAULE 

Tel. 0513 -551707 

BOUWBEDRIJF 
H. VAN ZWOL 

Wij verzorgen uw; 
M Onderhoud 
El Verbouw 
M Nieuwbouw 
El Renovatie  
CI  Levering bouwmaterialen 

Streek 141 
8463NG Rotsterhaule 
T. 06-13756150 
F.0513-435157 
E. info@bouwbedrijfvanzwol.n1 

www.bouwbedrijfvanzwol.n1 

00"113/RLI"  ".) 

eindeloos tweewielerplezier 

() Onderhoud 

Reparatie 

0 Verkoop 
Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag: 10:00-12:00, 13:00-18:00 
Zaterdag van 13.00 tot 16.00 Zondags gesloten 

Polle 7 8463TJ Rotsterhaule T. 0513-551117 
www.roffeltweewielers.n1 

Nelly Akkerman 
Kampweg 5 

8463  VD  Rotsterhaule 
Tel . 06-27335607 

www.hetgewei.n1 

;., 

Brocanterie 
0,' 

55) 

Net stinne, mar gau hin 

Gebruikte 
fietsen en 
scooters 

Vuurwerk 

Ortheses • Likdoorns • Diabetische voet • Ingroeiende 
nagels • Nagelreparatie • Kloven • Reumatische voet 
• Eelt • Risicovoet • Nagelregulatie • Nagel problemen 

ottritilt 

Meerweg 3 

8507 CA Rohel 

Telefoon: (0513) 55 13 31 
Telefax: (0513) 55 11 66 

www.tuincentrum-dekoning,n1 

Allyn beppe Mug it sizzen:  
dit  is it  lekkerste  Fryske 

roggebrea Par wyn Van, 
Al skit 1912/!! 

#2 0513-551208 C.,  
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De DWP-familie Van de Berg 
Sinds drie jaar is de familie Van de Berg medebeheerder van de kantine op Sportpark 
de Grie. Maar Jannie, Klaas, Sanne en Tim doen veel meer voor de club. 
„Het contact met de mensen vinden wij het mooiste." 

Boven, v.l.n.r.: 
Volken Sloothaak (leider), Gretha 
Slagther- Visser (leidster), Jelger 
Mienstra en Minze Schotsman 
(trainers) 

Naam: Jannie 
Leeftijd: 48 
Functie: Kantinebeheer 

Wat houdt deze functie in? 
„Wij beheren alles wat met de kantine te maken heeft. 
Wij organiseren feestjes en partijtjes, begeleiden 
stagiaires, zorgen ervoor dat de jeugd ranja krijgt in de 
rust en we kleden de kantine aan. Dat laatste was een 
doorn in het oog, want deze was heel sober ingericht. 
Er hing geen sfeer. We zijn nu ook druk bezig met 
een vernieuwing van de menukaart. Er zijn een hoop 
werkzaamheden. We komen soms handen tekort." 

Wat is er leuk aan deze functie? 
„Ik heb in het verleden al een hoop voor het dorp 
gedaan. Het mooiste is dat we met z'n allen wat voor 
de club kunnen betekenen. We wilden graag iets doen, 
maar niet betaald. Vrijwilligerswerk is heel belangrijk en 
dat willen we ook overdragen aan de kinderen. Vroeger 
werd er over niets anders dan voetbal gesproken bij 
ons thuis: we zijn met DWP grootgebracht." 

Wat is er minder leuk aan deze functie? 
„Het schoonmaken", klinkt het beslist. „Het is om 
19 uur als de kantine dicht gaat soms heel erg vies. 
Vooral na feestjes plakken je schoenen soms aan de 

grond vast van al het bier. Ook vind ik het vervelend 
om te zeggen dat we dicht gaan als het gezellig is. 
Soms laten we ze ook wel wat langer doorgaan. Dan 
geven we anderen de verantwoordelijkheid en het 
vertrouwen om af te sluiten. Dat gaat altijd goed." 

Hoeveel tijd gaat er in deze functie zitten? 
„Sommige weken wel twintig uur. Dat is wel echt teveel 
en dan ben je er op het laatst ook wel klaar mee. 
Normaal zijn we rond de tien uur bezig." 

(Kantine)wens voor de 
toekomst? 
„Een nieuwe vloer. De 
huidige is dramatisch 
bij het schoonmaken. 
Alle bierdruppen 
zie je en zijn 
nauwelijks weg 
te krijgen.  
Daarnaast 
zouden we 
heel graag een 
pin-apparaat 
hier willen 
hebben." 

Midden: 
Hidde Visser, Jorrit Venema, Sido 
Maat,  Jesse  Roffel 

Onder: 
Thijmen Spoelstra,  Matthew  
Mulder, Ruben Lageveen, Youri 
Kroes en Jorn Sloothaak 

 

Adviesbureau Buiteninndse Belastingpiidd 
Mukler 
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Naam: Tim 
Leeftijd: 16 
Functie: Stagiair Bar 

Wat houdt deze functie precies in? 
„Ik mag eigenlijk alles doen bij de bar, behalve het 
bier tappen. Daar ben ik nog te jong voor. Maar zaken 
zoals patat bakken, snacks klaarmaken, de boel 
opruimen en koffie zetten doe ik wel. Voorheen heb ik 
ook nog boekjes verkocht en training gegeven." 

Wat is er leuk aan deze functie? 
„Het mooiste vind ik de omgang met de mensen. Het 
in contact komen met mensen door de dingen die je 
doet, maakt het leuk. Je deelt met iedereen dezelfde 
passie: en die passie is voetbal. iedereen is met 
hetzelfde doel in de kantine." 

Wat is er minder leuk aan deze functie? 
„De klagende mensen, natuurlijk. In de kantine heb 
ik eigenlijk nog nooit klachten ergens over gekregen. 
Ns trainer heb ik wel eens klachten gehad van 
ouders als ik een kind van de training wegstuurde. 

Ook bij de verkoop van 
de programmaboekjes werd er nooit 
geklaagd. Mensen waren juist blij verrast als ik 
ze vertelde hoe duur de boekjes waren. 'Bij andere 
clubs zijn ze veel duurder', werd er dan gezegd." 

Hoeveel tijd gaat er in de functie zitten? 
„Donderdagavond ben ik hier van 19 uur s'avonds tot 
ongeveer middernacht. En doordeweeks ben ik er ook 
vaak wel bij bijvoorbeeld beker- of oefenwedstrijden. 
De laatste tijd ben ik er steeds." 

(Kantine)wens voor de toekomst? 
„Dakterras, haha. Het mooiste zou zijn een pin-
automaat. ik was laatst bij WTTC en daar hadden ze er 
wel eentje. Het lijkt mij ook belangrijk. Natuurlijk voor 
de omzet, maar het is ook makkelijk om geld bij te 
pinnen. De enige pinmogelijkheid in het dorp is in de 
Attent en die gaat om 18.00 uur dicht." 

Kock  Banket 
Friese bakkerijprodukten 
Itnt,h2 	 lirlp 

3uitenlandse Belastinitplicht 
M. Mulder 

Boven,v.I.n.r.: 
Sjirk Elzinga (leider) 

Midden: Lieke Baars, Jaimt 
Woldijk, Djurre de Boer,  Brittany  
Bralten 

Onder: 
Tjardo Huizinga, Marc Brouwer, 
Minne Modderman, Lutske van der 
Molen, Jurjen Elzinga 

Afwezig: 
Jelle Velthuis (trainer) en  Benny  
Bos (trainer) 

Boven v.I.n.r: 
Anne Jan Wind (trainer), Jelmer 
Roffel (leider),  Bonne  Hylkema 
(leider) 

Midden: 
Kim de Jong, Annemee Roffel, 
Atze van het Meer, Fayan Hylkema, 
Meinte Modderman 

Midden: 
Luuk Roffel, Ailyn Mulder, Kian 
Spoelstra, Haylee Lankman, 
Jelmer Veldstra 

Afwezig: 
Hidde Portena (trainer) 
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Boven, v.l.n.r.: Wendy  Agricola (ass.  coach), Eelko Kruis, Thyrone van der Goot, Nynke Baas,  Wayne  van der 
Vlugt (coach/trainer) Onder: Marieke Vriend, Mads Ittmann, Senne van der Vlugt, Jente  Agricola,  Pim Hartjes 
Afwezig: Hendrik Wind (trainer) 

Boven, v.l.n.r.: Jurre Knoops (trainer), Hotse Piersma (leider) en Jolanda de Boer- Bakker (leider) Midden:  
Jesse  Piersma, Feike Modderman, Nick Roffel Onder: Christian de Boer, Jarno Kroes, Jard Piersma, Pieter 
Vriend en Klaas Elle de Boer Afwezig: Ronald Roffel (trainer) en Berno de Boer (leider) 

AUTOSERVICE 

»timer Brouwer 
APK * Reparatie * Onderhoud * Aircoservice 
Schadeherstel / afhandeling * In & Verkoop 

* Storingsdiagnose 

De Kuinder 8a Heerenveen * Tel. 0513 633444 * autoservicejelmerbrouwerml 
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EUROGARANTBEORLIF 

 

autoschade 

 

Personenauto • touringcar • truck • boten 
uitdeuken • richten • spuiten 

glasservice • airco-service  

Tel. (0513)65 44 82 
Pluto 8 
	

06 54 3136 25 
8448 CM Heerenveen 	 www.deboerautoschade.n1 
Bedrijventerrein IBF Heerenveen 

	 info@deboerautoschaden1  

• ROTSTE 
GEDR 

DE VRIES .T(°513) 
EH GRONOVERZETBEDRUF 	www'ge 

Buitenlandse Belastingplicht 
M. Mulder 

Boven, v.l.n.r.: Meinte Hiemstra en Xander Hooijer (trainers) Midden: Geert de Boer (leider), Martijn Vermaning, 
Sido Mulder, Dennis van der Ende en  Ingrid  van der Ende (leidster) Onder: Jouke Pieter Bakker, Gerrit 
Zuidema, Mart de Boer, Thomas Hooijer en Maurice Hylkema Afwezig: Jurre Knoops (trainer) 

GEBR. 

DE VRIVI 
N. EN GrIONDVERZIETtiEDIM  

eau Buitenlandse Belastingplicht 
• M. Mulder 

Boven, v.l.n.r.: Wielko Lageveen (leider/trainer),  Julian  Punter, Youri de Jong, Rein-Jan Mulder, Riemke 
Hiemstra (leidster) Onder: Jacco Brouwer, Bas Lageveen, Anne Jitse Schutten, Jitse Hiemstra en Mart Bijker 

15 

r  

BOVAG 

woutdej.n1 

Minne J. de Glee 

Binnendijk 15 
8461 LD Rottum 

Tel. 0513-435919 
06-13205228 

info@administratiekantoordeglee.n1 
www.administratiekantoordeglee.n1  

ADMINISTRATIEKANTOOR DE GLEE 
Voor al uw administraties en belastingaangiften 

Fries 
Ike Veenweidevlee 

(H)eerlijk vlees rechtstreeks 
van de boerderij 

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

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

~eyeekii~,fritim~ 
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Voor betaalbaar onderhoud en reparatie van alle merken 
auto's. 

• APK keuringen. 
• Aircoservice. 
• 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  wear  u echt 

geholpen wordt. 

Gratis Mobiliteit5ervice in combinatie met 
een jaarlijkse onderhoudsbeurt volgens 

fabriekseisen. 

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



Uitvaartvereniging 
"Sintjohannesga en omstreken" 

Aangesloten bij de 
"Federatie van Uitvaartverenigingen in 

Friesland" 

Uw vereniging voor een betaalbare en 
naar uw wens verzorgde uitvaart 

Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met de voorzitter 

Dhr J. Bijker 
Tel.nr. 0513-551024 

of bekijk onze website: 
www.uitvaartsintjohannesga.n1 

www.eierhandelvisser. ni  

Voor eieren 
en 

Kipproducten 

Th. Visser & Zn 
J. Veldstraweg 19 

Ouwsterhaule 
Tel. 0513-551369 

of 
Kadijk 12 

Rotsterhaule 
Tel. 0513-551732 

KRAAK 
Installatietechniek 

CV -ketelvervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

Kacilik 9 
8463 VC Rotsterhaule  
telefoon  (0513) 55 19 65 
www.kraakinstallatianl  

Schoonheidssalon  

Pea«. 73-1j,lee4,  
Gediplomeerd 

sehoopheidsspecialiYie 

huis in uiter 	zo-  r• 
Het betaalbare adres voor: 
. Gelaatsbehandelingen 
. Lichaamsbehandelingen 
. Massage 
. Make-up 
. Diverse verzo 

www.petrabijker.ni  
info@petrabijker.ni  
Streek 162, 8463 NG Rotsterhaule 
Tel. 0513-55 10 24 / Mob. 06 - 23 03 42 59 

eissimmmaiimir".11111111111~1111111111~ 

seizoen 1978-1979. De kampioensfoto 2e klas. 
Boven v.I.n.r: Renskje Boek, Yke Noppert, Hanneke Hogenberg, Ruurdje Grondsma, Wieke Keulen en 
Jannie Huisman. Onder: Uilke Gongrijp (leider), Tetje de Vries, Gonnie Wierckx, Atsje Pen, Leny Jager, 
Anneke de Jong, Sietze Drenth (trainer) Liggend: letske Hogenberg en Appie van Es. 

Trainster 
„Ik heb een jaar of acht gevoetbald, 
daarna werden we eigenaar van de 
kantine van de sporthal in Joure, dus 
moest ik daar op zaterdag werken. 
lk vond het erg jammer dat ik moest 
stoppen met voetballen, maar ik had 
geen keuze. Wel ben ik na 

"Ik was wel een 
gemene voetballer; 
meerdere malen 
ben ik uit het veld 
gestuurd." 
mijn eigen voetbal nog leidster en 
trainster geweest van  Ingrid,  onze 
dochter. Die was een jaar of tien toen 
ze ging voetballen en heeft volgens  

mij vier jaar bij DWP gevoetbald. 
Ook onze zoon René ging bij DWP 
voetballen. Hij heeft uiteindelijk zo'n 
zes jaar bij DWP gespeeld. Mijn 
man Rinsche heeft nooit bij DWP 
gespeeld. Hij was niet zo van het 
voetballen. Voor hem hoefde het 
niet. Hij had andere dingen die hij 
leuk vond." 

OldStars 
„Ik voetbal nu nog steeds. Sinds 
twee jaar ben ik weer begonnen. Bij 
sc Heerenveen, bij de OldStars. Dat 
is een groep van zestigplussers die 
elke woensdagmorgen met elkaar 
voetballen. Het is  walking-voetbal, 
we mogen dus niet rennen. Dat is 
soms nogal eens lastig. Zes keer 

per jaar spelen we een wedstrijd 
tegen andere teams met OldStars. 
Dan gaan we met de spelersbus van  

sc Heerenveen naar uitwedstrijden. 
Zo zijn wel ook al een keer bij  Ajax  
geweest. Het team bestaat uit 
20 mannen en 2 vrouwen, maar 
de mannen vinden het hartstikke 
leuk dat er vrouwen bij zijn. De 
gezelligheid staat ook hier voorop." 

Contact 
„Ik heb nu eigenlijk helemaal geen 
contact meer met de dames van het 
voetbalteam van DWP van destijds. 
lk zou dat wel weer eens willen. We 
hadden het toen heel gezellig, en 
ik denk dat die gezelligheid er nog 
steeds wel een beetje in zit. Het zou 
mooi zijn als we de groep weer eens 
bij elkaar kunnen krijgen. Misschien 
helpt dit stukje in de presentatiegids 
daar wel bij!" 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 
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Boven, v.I.n.r.: 
Remco de Jong, Rinke Overwijk, 
Yntse Akkerman, Jeffrey Pasveer 
en Evert de Jong 

utinsikk 

Boven, v.I.n.r.:  
Lute  van Slageren, Hidde Portena, 
Jorrit Visser en  Lars  Akkerman 

Midden: 
Andries Otten, Pelle Wijnia,  Bernd  
Woudstra (trainer), Marten Kruis en 
Willem Heeringa 

• ROTSTERGAAST G. DE VRIES  T 'OW1616 na 

 

Onder: 
Geert Veldstra, Sjoerd Roffel, 
Gerco Schutten,  Rick  de Jong en 
Sjoerd van der Molen 

Afwezig: 
Theo Portena (leider) en Thijmen 
Visser (leider) 

17 

`Ik was de moeder van onze ploeg' 
De inmiddels 75-jarige  Apple  van Es maakte begin jaren zeventig deel uit van het 
allereerste damesvoetbalteam ooit van DWP. In Oudehaske haalt ze met veel plezier 
herinneringen op aan die mooie tijd die ze beleefde in Sintjohannesga en DWP. 

Boven, v.l.n.r.: 
Koen Groenewegen, Tino de Jong, 
Lucas van Zwol, Herman olde 
Agterhuis 

ROTSTERGA AST 
s a  T (0513) 6345 178 

lo www,gebrdevriesdil 

Midden: 
Marco Mud (trainer), Xander 
Hooijer, Meinte Hiemstra, Jelger 
Hiemstra, Anne Jan Wind, Klaas 
Veenstra (leider) De start 

„lk werd in 1971 samen met mijn 
man Rinsche eigenaar van de kroeg 
in Sintjohannesga. Een paar jaar 
later vroegen ze of ik misschien 
wilde voetballen bij DWP. lk had nog 
nooit aan een teamsport gedaan, 
maar het leek me wel leuk. Ze wilden 
destijds graag een damesteam bij 
DWP en hadden speelsters nodig. 
Al vrij snel hadden we elf spelers 
bij elkaar en konden we beginnen. 
Er werd in het begin bij DWP een 
paar keer raar naar ons gekeken. 
Wat dogge dy wiifen der  by?',  klonk 
het wel eens. Maar daar trokken wij 
ons niets van aan. Het was echt een 
mannensport, maar dat belemmerde 
ons niet om toch gewoon door te 
gaan. Het was vooral ontzettend 
gezellig en dat was ook min of meer 
de reden dat ik bij de club ben 
gekomen: voor de gezelligheid. Het 
sportieve aspect kwam eigenlijk op 
de tweede plaats. Dat is misschien 
nu nog wel zo bij DWP. De groep 
was destijds hartstikke goed 
met elkaar; er was nooit mot. De 
trainingen waren ook super leuk. We 
zaten altijd met een heel grote groep 
na. We speelden vaak tegen clubs 

Vat dogge dy 
wiifen der by?'  
uit de buurt, want het damesvoetbal 
was in de regio nog niet heel erg 
ontwikkeld. In Vegelinsoord was 
er een dameselftal, maar verder 
eigenlijk alleen in Bo!sward, 
Sneek of Heerenveen. Zelfs in 
Joure nog niet. Ons elftal bestond 
voornamelijk uit speelsters uit de 
buurt. Ouwsterhaule, Rotstergaast, 
Oudehaske en natuurlijk 
Sintjohannesga en Rotsterhaule. We  

waren een vriendinnenploeg. Ik was 
het oudste lid van de selectie. lk was 
al ouder dan dertig en werd vaak de 
moeder van onze ploeg genoemd. 
Ook mijn zusje Ruurdje speelde 
mee in het elftal. lk vroeg of ze er bij 
wilde komen en dat wilde ze wel. Zij 
speelde op het middenveld en ik in 
de aanval, dus we waren een goede 
tandem met z'n tweeën." 

Prestaties 
We konden wel aardig voetballen. 

We hadden een redelijk talentvolle 
ploeg en aardige trainers. Ik herinner 
me Uilke Gongrijp, Sietse Drenth en 
Klaas Snijder. Vooral Gongrijp was 
er erg goed in om ons te motiveren. 
We zijn zelfs een keer kampioen  

geworden, dat hebben we uitbundig 
gevierd in de kantine. Het vieren 
op de platte kar of iets dergelijks 
was toen nog niet gebruikelijk, ik 
stond meestal voorin en was redelijk 
technisch, maar scoorde niet zo 
vaak. Daar waren anderen voor, ik 
was wel een gemene voetballer; 
meerdere malen ben ik uit het veld 
gestuurd. Ik had mijn mond graag 
open. Dat zijn ook dingen die ik 
later vaak heb gehoord. Bij  CAB  in 
Bo!sward gaf ik eens een schop aan 
mijn tegenstander. Waarom ik dat 
deed? Weet ik niet meer. ik zei toen 
tegen haar: 'Mokkel, wat dochst hjir  
by my?'  en toen trapte ik haar. ik was 
niet altijd heel erg lief, haha. Nu doe 
ik niet meer zo raar hoor." 
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Onder: 
Henk Kruis,  Bryan  Schippers, Jorn 
de Boer, Minze Schotsman en 
Niels Schippers 

Afwezig: 
Rinze Bart de Glee en Pieter 
Modderman 

• ROTSTERGA AST— 
VRIES  .3111636 Mt 

• vortrt,Ndevric,44 

Midden: 
V Aitze Hiemstra (trainer/leider),  

Melvin  Dikkerboom, Hette Knoops, 
Johan Wegman en Nick van der 
Meer 

Onder:  
Ids  Stuiver, Jorrit Kerkstra, Thomas 
Hiemstra,  Ferran Pardo  en Douwe 
Thijs Bakker 

Afwezig: 
Marc Modderman, Wietse  Germ  de 
Jong (leider) en Marleen de Jong 
(leidster) 
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Boven, v.l.n.r.: Arjen Stoelwinder, Niels Wilten,  Bernd  Woudstra, Oane Wierda,  Bennie  van der 
Wal, Tiemen Schreur, Jochum Meester, Hilbrand Woudstra, Berno de Boer, Mangal Haringsma, 
Jan de Jong, Arjen Krist, René van der Woude, Mark Hulzebos, Jan Ype Holtrop, Joerie 
Veenstra Onder: Tsjerk de Jong, Jeroen de Graaf, Marco Hoonstra, Roel Bos, Wout de Jong, 
Johan Kok, Gerard Kerkstra Afwezig: Jolle Jager 

e es  
Uw 1CT e elent geregeld 

Joure : Kerkstraat 1B 	- tel. 0513 -410993 	Ouwsterhaule : J. Veldstraweg 35 	- tel. 0513 -552188 
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van het behaalde kampioenschap 
kwam de hele ploeg in de kantine 
en werd iedereen gefeliciteerd met 
de titel. Wij als  !eiders,  maar ook 
onze grensrechter Tiemen Schreur 
waar we niet zonder kunnen, en alle 
spelers." 
Mangal: „Eens", zegt hij aarzelend. 
„Ik ben als leider van de E2 ook 
eens kampioen geworden en 
dat was ook heel mooi. Nu ga je 
natuurlijk meer feesten en daar 
ben ik wel een paar dagen min 
van geweest. Je krijgt een bepaald 
gevoel van trotsheid. Trots op 
iedereen." 

Leider ben je niet alleen op 
zaterdag. 
Mark: „Eens, dat begint op 
woensdag al bij de training. 
Donderdagavond horen we welke 
spelers we in moeten leveren bij 
het eerste en tweede of wie we 
eventueel er bij krijgen. Soms 
verandert dit zelfs nog op vrijdag." 
Mangal: „Eens. Op woensdag 
inventariseren we wie er op de 
training zijn en wie zaterdag mee 
kunnen doen. Met een beetje pech 
zijn we door bijvoorbeeld ziekte op  

zaterdagochtend nog bezig met het 
regelen van spelers. We hebben een 
grote selectie, dus vaak komt het wel 
goed." 

Mark en Mangal vullen elkaar 
perfect aan. 
Mark: „Eens!", klinkt het 
resoluut. „Mangal is meer van de 
administratie en de statistieken. 
ik vind het leuk om een praatje te 
houden. We zijn al jaren vrienden, 
dus we vullen elkaar goed aan. 
Toen ze mij een paar jaar geleden 
vroegen om leider te worden, wilde 
ik het alleen doen samen met 
Mangal." 
Mangal: „Eens. We wonen naast 
elkaar en gaan graag samen op 
pad. Op zaterdagochtend maken we 
tijdens het ontbijt de opstelling voor 
de wedstrijd. We hebben daarmee 
nooit onenigheid. Het leiderschap 
wil ik samen met Mark blijven doen. 
Maar daarnaast is ook Tiemen, onze 
vlaggenist, een onmisbare schakel in 
het geheel." 

Het hoogtepunt afgelopen seizoen 
was het kampioensfeestje. 
Mark: „Oneens. We hebben 
meerdere hoogtepunten 
meegemaakt. De diverse teamuitjes 
- lasergamen, ski-vakantie in 
Tsjechië, après-ski feestje, 
gourmetten - maar ook de dag van 
het kampioenschap en later nog de 
huldiging en een barbecuefeest. Het 
kampioensfeestje was fantastisch. 

Iedereen was zo blij als een kind. 
De huldiging op de club, daarna 
met 25 man op de kar door het dorp 
en vervolgens bij Berno de Boer 
de barbecue. Het was een hele 
belevenis!" 
Mangal: „Oneens. We hebben veel 
hoogtepunten gehad, van de vele 
teamfeestjes maar ook de mooie 
wedstrijden. Het was overall een 
topseizoen! Het kampioensfeestje 
was heel gezellig, met een rondrit 
door het dorp en daarna een 
barbecue. Dat was een topdag." 

Volgend seizoen gaan we weer 
voor de titel. 
Mark: „Oneens. Het wordt een lastig 
seizoen. De spelers zijn weer een 
jaartje ouder, en hopelijk hebben 
we weer een goede mix van jong en 
oud. De doelstelling is denk ik een 
plaats in de middenmoot, maar het 
hangt ook af van de vorm van de 
spelers en eventuele blessures." 
Mangal: „Eens. Je moet het altijd 
proberen. Hopelijk krijgen we 
een aantal versterkingen in onze 
selectie. De titel zal geen doelstelling 
zijn, maar je moet wel zo lang als 
mogelijk meedoen om de bovenste 
plekken. Een plek in de middenmoot 
moet zeker haalbaar zijn en dan 
voortborduren op het volgende 
seizoen. Misschien kunnen we gaan 
verrassen." 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 
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Boven, v.l.n.r.: Carlito Vervenne, Jeen Willems, Richard Akkerman en Bernard Holtrop Midden: Arjen Veenstra 
(leider),  Jesse  Akkerman, Remco ten Hoeve (trainer), Leonard Dayanan en Edwin Willems (leider) Onder: Sven 
Laurens, Erwin Akkerman, Dennis van der Wal, Gerben Veenstra en Dennis Wiersma Afwezig:  Kelvin  van der 
Wal en Sietse van der Kamp 

GEM DE VRIES
U T (0513) 636 178 

GAoNoviR„„t.„r  U  www*gebtdeVries'fil  

Adviesbureau Ouitenlondso Belestinoplicht 
hl. Muidor 
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Boven, v.l.n.r.: Tim van de Berg, Robin Lootsma,  Rick  van der Wal, Jelle Velthuis Midden: Anja Bos- van Hes, 
Tineke van Hes- Dijkstra (leidsters), Rinse Velthuis, Hendrik Wind, Auke- Jan Snijder en Klaas Snijder (trainers) 
Onder: Mike van der Meer, Jeroen de Vries, Jurre Knoops, Marco Jager en  Benny  Bos Afwezig: Peter Schutten 
en Jelmer Schippers 

r<bt. — 	* 

Onafscheidelijk en succesvol leidersduo 

Waar Mark Hulzebos (27) is, 
daar is Mangal Haringsma (31). 
Afgelopen seizoen haalde het 
illustere leidersduo met DWP 3 
het kampioenschap binnen. De 
twee zijn altijd samen, wonen 
naast elkaar en ontbijten op 
zaterdagochtend met zijn tweetjes. 
Maar denken beide heren ook 
hetzelfde over DWP 3, het 
behaalde kampioenschap en het 
leiderschap? De redactie legde 
ze tien stellingen voor, apart van 
elkaar. 

Bij DWP 3 staat de derde helft op 
nummer een. 
Mark: „Oneens, dat is niet de 
prioriteit, maar wel een belangrijk 
onderdeel. We zijn er vreselijk goed 
in en we vinden plezier heel erg 
belangrijk. Het hoort bij DWP 3. Een 
groot gedeelte blijft na een training 
of wedstrijd hangen en de feestjes 
worden massaal bezocht." 
Mangal: „Oneens. We zitten op 
voetbal om het voetbal. De derde 
helft is een mooie bijzaak, maar 
iedereen is toch gefocust op de 
wedstrijd en het resultaat. De 
derde helft is even belangrijk als de 
wedstrijd, maar niet belangrijker." 

DWP 3 is een vriendenteam. 
Mark: „Eens, buiten het voetbal om 
valt het mee, want we gaan niet bij 
elkaar op verjaardagen, maar het 
is wel een hechte ploeg met elkaar. 
Er is veel acceptatie naar elkaar 
toe. Het is een groep waar je in 
moet passen, maar als je normaal 
doet gaat dat al snel. Wij als  !eiders  
zorgen ervoor dat iedereen zich op 
zijn gemak voelt." 
Mangal: „Eens, het waren niet 
allemaal vrienden van elkaar, maar 
dat zijn ze eigenlijk wel geworden. 
Dat komt vooral door de gezelligheid 
in het team. Buiten het voetbal om 
gaan spelers ook wel met elkaar om. 
Het mooie is dat als de prestaties 
minder zijn, alle teamuitjes nog wel 
druk worden bezocht. Dat zie je 
toch nergens anders dan bij een 
vriendenteam." 

Het spelniveau lag in het 
kampioensjaar hoog. 
Mark: Eens!", klinkt het 
gedecideerd. „Er zijn een aantal 
duels geweest waar we heel veel 
plezier hebben beleefd aan het 
vertoonde spel. lk kan genieten 
van mooi voetbal, daarom ben ik 
ook voor  Ajax,  haha. De wedstrijd 
uit tegen Heerenveense Boys was 
het mooiste. Daar hebben we het 
beruchte Tiki-Taka van Barcelona op 
de mat gelegd." 
Mangal: „Eens. We hebben in het 
begin van het seizoen wel eens 
wedstrijden verloren, maar vaak 
waren we wel de betere ploeg. Ook 
al wonnen we pas in de laatste 
minuut, het was wel steeds verdiend. 
Tegen Heerenveense Boys was het 
niet normaal. Dat was Barcelona 2.0. 
DWP 3 is een hecht collectief zonder 
veel zwakke posities." 

De titel was een complete 
verrassing. 
Mark: „Oneens, vanaf het begin van 
het seizoen werd er al gesproken 
over de platte kar, maar pas een 
paar wedstrijden na de winterstop 
merkten we dat het echt mogelijk 
was. In de eerste duels verloren 
we wat punten en wonnen we niet 
overtuigend. Na de winst bij FC 
Wolvega - vijf wedstrijden voor het 
einde - was ik overtuigd van de 
titel." 
Mangal: „Oneens, na de eerste 
paar wedstrijden merkten we dat 
we bovenin mee zouden doen. Na 
FC Wolvega-uit wist ik zeker dat we 
kampioen zouden worden. Toch 
levert het spanning op. Je voelt 
extra druk, maar dat laat je niet 
merken want dan slaat dat over naar 
de spelers. Ik heb de hele week 
wel wat wedstrijdspanning, maar 
op zaterdagochtend is het op z'n 
toppunt." 

Het geheim achter de titel was 
ervaring. 
Mark: „Eens. Alle puzzelstukjes 
vielen op de juiste plek. Jonge 
jongens waren in vorm, maar de  

ervaren spelers hebben ons vooral 
in de breedte er doorheen gesleept. 
Ervaring is heel belangrijk. Een 
paar jonge jongens in onze selectie 
hebben sturing nodig. Wanneer 
moeten we vooruit, wanneer druk 
zetten etcetera. De spelers met 
ervaring lezen het spel." 
Mangal: „Eens, maar het is wel een 
mix, niet alleen ervaring. Ervaring 
heeft de doorslag gegeven voor 
het behaalde succes, maar we 
hadden de jonge jongens ook nodig. 
Als de jonge jongens een beetje 
verzaakten, werd er door de mannen 
met ervaring wat van gezegd. 
Ervaren spelers corrigeren." 

De titel was het mooiste moment 
uit mijn leiderloopbaan. 
Mark: „Eens, absoluut. Als sportman 
wil je het hoogst haalbare bereiken. 
Als voetballer ben ik al eens 
kampioen geworden en nu als leider 
ook. Dit is iets wat we nooit meer 
vergeten en waar we het over tien 
jaar nog over hebben. Na afloop 

-0011101  
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door mijn voorganger Jan Pasveer 
ontzettend goed gepresteerd: niets 
dan lof daarvoor. Maar ik vond dat 
er te vaak en te snel de lange bal 
werd gespeeld. De doelstelling 
van het team is handhaven en 
hopen op een plek in het linker 
rijtje. Mijn doelstelling als trainer 
heb ik eigenlijk al gehaald. Mijn 
insteek bij het volgen van die 
cursussen was om ooit hoofdtrainer 
van DWP te worden. ik zou best 
vijftien jaar trainer van DWP willen 
blijven en de Arséne  Wenger  van 
DWP willen worden. Als het klikt 
tussen de trainer, de club en de 
spelers; waarom niet? Al kan een 
nieuw gezicht voor de groep ook 
verfrissend werken voor de spelers. 
DWP is mijn club en ik hoef niet 
zozeer op een hoger niveau te 
trainen. Dit is mijn eerste seizoen als 
hoofdtrainer, dus ik moet eerst maar 
eens laten zien of ik kan presteren. 
Er zit meer druk op dan bij het 
tweede elftal, er zijn meer supporters 
en iedereen heeft een mening over 
je. Het geeft rust binnen de hele 
vereniging als je een overwinning 
pakt." 

Trainer Anne Haven 
„Ik ben fanatiek, gedreven en ik 
wil altijd winnen. Dat uit zich op het 
trainingsveld als ik vind dat een 
oefening niet goed genoeg wordt 
uitgevoerd bijvoorbeeld. Spelers zijn 
van nature lui, dus dan moet je soms 
je stem verheffen en je merkt dan 
ook meteen dat het tempo omhoog 
gaat. Mijn trainingen werk ik in het 
weekend al uit. De wil om te winnen 
zit er al van jongs af aan in. En dat 
heb ik met alles. Waar ik ook mee 
bezig ben. Ik zou mezelf wel willen 
omschrijven als een peoplemanager. 
lk kan met jong en oud goed door 
een deur. iedereen krijgt bij 
mij een gelijke behandeling. Het 
belangrijkste wat ik van mijn spelers 
vraag als ze hier voor een training 
of wedstrijd komen is beleving. En 
dat zit op dit moment wel goed. 
Dat merk je bijvoorbeeld aan de 
trainingsopkomst en het niveau 
van de trainingen, lk doe tijdens 
mijn trainingen altijd oefeningen 
met winnen en verliezen. Als ik dan 
een doelpunt mis omdat ik met  

iemand sta te praten, krijg ik het 
onmiskenbaar om de oren. Dat vind 
ik dan wel mooi, dat betekent dat het 
met de beleving en het fanatisme 
wel goed zit. Daar begint alles mee. 

„Het Lasti-este 
olat 

soms spelers mit,oet 
te Lek. rstellew." 

Het lastigste vind ik dat ik soms 
spelers moet teleurstellen dat ze niet 
bij de selectie zitten, of dat ze niet in 
de basis beginnen. Daarin probeer 
Ik altijd wel open en eerlijk naar ze 
te zijn. Ik hoor wel vaak dat ik zwaar 
train, maar dat is niet waar. Ik ben 
wel veeleisend naar mijn spelers toe, 
maar ik train altijd met bal. Tuurlijk 
moet je in de voorbereiding wel een 
conditionele basis leggen." 

Ambities 
Anne: „Met DWP staan we voor een 
verjonging van de ploeg. Een aantal 
jonge jongens krijgt de kans om 
zich te bewijzen in het eerste elftal. 
Zoals al genoemd is mijn ambitie 
om met dit team in het linker rijtje te 
eindigen met verzorgd voetbal en 
voetbal van achteruit. Zodra straks 
het kunstgrasveld er ligt, kun je ook 
beter trainen op techniek en goed 
voetbal. Dat is momenteel wel eens 
lastig. Als trainer heb ik de ambitie 
om nog heel lang bij DWP trainer 
te blijven. Maar dat hangt natuurlijk 
van zoveel andere factoren af. Wat 
dat betreft is mijn trainersloopbaan 
geslaagd als ik er zelf nog plezier 
in heb en als de ploeg er plezier in 
heeft. Plezier is het belangrijkste 

Gerard Kerkstra & Wout de Jong 
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• bagopvang 0-4 jaar 
• Buitenschoolse opvang: 4-12 
• Voorschoolse opvang 
• Vakantie opvang 
• Peuteropvang 

Wat heeft Madelief 
te bieden? 

Westerse Dijk la • Delfstrahuizen • Tel: 0514-542047 • www.kinderopvangmadeliefini 

kinderopvang 

MOET W 
NOG EEN  
STUKJE?,  

Sfrzelle oqelle 	dai de  koek  mood. op. Lit 

SALON
ANJ A 

Hogedijk 96a Sintjohannesga I  T. 0513 - 55 17 04 I www.kapsalonanja.n1 

efst blijf ik vijftien jaar hoofdtrainer van DWP' 
Sinds dit seizoen is Anne Haven 
hoofdtrainer van DWP. Het 
44-jarige clubicoon loopt al heel 
wat jaartjes rond op Sportpark de 
Grie en is dus geen onbekende. 
Toch is hij nog niet zolang actief 
als coach. Wie is de trainer Anne 
Haven? We legden hem vijf 
begrippen voor om daar achter te 
komen. 

Opleiding (tot trainer) 
Anne: „Tijdens mijn actieve 
carrière heb ik er geen seconde 
over nagedacht om trainer te 
worden. Ik heb 18 jaar in het eerste 
gespeeld van DWP en later ook in 
het tweede en derde elftal. Door 
een rugblessure ben ik uiteindelijk 
gestopt en werd ik door de 
toenmalige technische commissie 
gevraagd om het tweede te trainen. 
ik trainde destijds mijn zoontjes 
al die in de jeugd spelen bij  SC  
Joure en na een tijdje wikken en 
wegen heb ik toch maar besloten 
het te doen. We werden meteen 
kampioen en toen begon het te 
kriebelen, ik haalde het diploma 
Trainer/Coach  Ill  en een seizoen 
later ook Trainer/Coach  II.  Dat 
moest ook wel, want het eerste van 
DWP was net gepromoveerd naar 
de derde klasse en dan heb je dat 
diploma nodig. Ik dacht maar aan 
één ding: ik wil hoofdtrainer worden 
van DWP. Dat was mijn doel. In die 
trainerscursussen gaat een hoop 
tijd zitten. TC 3 vond ik niet moeilijk, 
maar je bent er wel een seizoen 
lang zes uren per week mee bezig. 
TC 2 is een ander verhaal en kost 
ook het dubbele qua tijd. Voor TC 
2 ging ik elke maandag van 9 uur 
's ochtends tot twee uur 's middags 
naar het DOS. Anders had ik elke 
maandagavond naar Norg moeten 
reizen. Na het behalen van dat 
diploma was ik ook zeer opgelucht. 
Ik was er helemaal klaar mee. Er 
gaat zoveel tijd in zitten; dan ben je 
blij als je uiteindelijk slaagt.' 

Visie 
We willen allemaal 4-3-3 met 

de punt naar voren spelen en  

aanvallend voetballen, maar je 
moet rekening houden met het 
spelersmateriaal dat je hebt. Ik heb 
het dit seizoen bij het eerste ook 
geprobeerd. 4-3-3, 4-2-3-1 en nu 
weer 4-4-2. ik ben wel iemand die 
altijd de linies kort op elkaar wil 
hebben, als je nou aan het aanvallen 
bent of aan het verdedigen: 
maximaal 25 meter mag er tussen 
de linies zitten. In mijn eerste jaar 
als trainer bij het tweede gingen we 
heel hoog druk zetten en vol op de 
aanval. We werden kampioen, maar 
in het tweede seizoen troffen we 
sterkere tegenstanders en werden 

„t1z ben, faK,ati-eire, 
geoirevetA, evk, 

widmAtiA,." 

we soms weggespeeld. Dan moet 
je je speelwijze aanpassen. Dat 
is bij het eerste elftal net zo. We 
hebben een paar snelle jongens, 
dan is het wellicht effectief om de 
tegenstander te laten komen zodat 
je meer ruimte krijgt om van de 
snelheid gebruik te maken. Trainer 
zijn is een ervaringsvak. Over tien 
jaar ben ik een betere trainer, ik 
leer dagelijks bij. Ik hou niet van 
teams die van achteruit de lange 
bal naar voren trappen en dan maar 
zien wat er gebeurt. Ik wil voetbal 
van achteruit. De backs hoog op, 
centrale verdedigers breed en dan 
van achteruit opbouwen." 

Doelstelling 
„Mijn persoonlijke doelstelling is 
dat ik het eerste elftal meer wil laten 
voetballen. De laatste jaren is er 

St reek 117a, 
8463 NE Rotsterhaule 
T: 0513 - 55 25 06 M: 06- 13 68 29 33 
www.anjaboender.n1 info@anjaboender.n1  

• Shiatsu therapie 
• Sportmassage 
• Triggerpoint therapie 
• Voetrellexologie 
• Medical taping  

Anja Boender Praktijk voor manuele toepassingen 

• Manuele lymfedrainage 
• -Dornmethode 
• Bindweefselmassage 
• Ooracupunctuur 
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Dames  

PIR321 
KUNSTS7 

0/)  nlandse Belastingplicht 
M. Mulder 

e2',® 

Boven, v.l.n.r.: Johan Kok, Mike Olde Agterhuis, Jan Ype Holtrop, Hilbrand Woudstra en Jan de Jong Midden: 
Jochum Meester, Gerard Kerkstra,  Rene  van der Woude, Mark Hulzebos (leider),  Bennie  van der Wal, Gauke 
Dijkstra en Mangal Haringsma (leider) Onder: Rintje Vaartjes, Niels Wilten, Joerie Veenstra, Arjen Krist en Oane 
Wierda Afwezig: Tiemen Schreur (grensrechter), Jolle Jager, Johannes Dijkstra, Marco Hoonstra, Niels IJben en 
Roel Bos 

Boven, v.l.n.r.: Gretha Visser, Nellie Knol, Elly de Glee, Maaike Dijkstra,  Wilco  Jager (leider/trainer) Onder: 
Agnes Gielink, Marieke Lusink, Wietske Kerkstra,  Bettie  Bijker Afwezig: Sjoukje Wijnja, Aukje Valkema, Gerdina 
van der Valk, Andrea de Vries 

Boven, v.l.n.r.:  Melissa  van der  VI,  Iris Melein, Gea Oenema, Selma Mulder, Fenna Stoelwinder, Sanne van de 
Berg Midden: Gerda Tuinier, Tjitske Schreur,  Bianca  Huisman, Jan Knijpstra (leider), Elvia van Slageren,  Celina  
Hof, Doutzen van Slageren en Jan Venema (trainer) Onder: Mindert Mulder (leider),  Salina  Knijpstra,  Bianca  de 
Boer, Anissa Venema en Klaas van de Berg (grens) Afwezig: Hilde Hoekstra en Alissa Hof 

Boven, v.l.n.r.: Klaas Huisman, Wiepie van Stralen,  Rene  de Jong, Henk Visser Onder: Tjibbe Bos, Anne Bijker, 
Berno de Boer, Jan Drenth, Johan Darwinkel, Jan Venema Afwezig: Peter Dikkerboom,  Bonne  Hylkema, Harry 
van der Velde (begeleiders), Johannes Hogenberg, Tiemen Schreur, Wim van der Molen 
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Schilderwerk 

Glasservice 

oSchildersbedrijf Kampen 

Wan dj ekleding 

Spultwerk 

Kleuradvies 

Handelswei 14 Joure 1. 0513 419293 
www.schildersbedrijfkampen.n1 
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06 840912229 

WIMMY HOEKSTRA 

WIMMYHOEKSTRA@HOTMAIL.COM  

WIMMYHOEKSTRA.JIMDO.COM  

Akkerman 
MASSEY FERGUSON 

Streek 38 	 Sintjollininegn 
'rel,o513-551283 	WWW.1mb-akkerman.n1 	111ob:06-21 88 418 

Mechanisatiebedrijf 

BADKAMERTECHNIErm 
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G. van Dijk 
Skans 22 

turn 8461LP Rottu 
	11 

•;.• 	•  . 

'•• 

• - 	• 	 • 

,••k :(4..  • 
• "s 

;/, • 

(I) 
o) 	1._ a) III 
o (vs- 	cn  

E 0 o 
• U) 

-c)c --c) 
(1.) 
> 

• (7)- 
f—  E (jj1  

iTj "- 
a) 	(.9 

(I)  17; 
o .c 

U) 
E (1)  > c) 2 > 	(t) 6  

1J0 	 U) 

C _• C• 
0) 0 'CD  

c5) 
o 
CO a?,  
TS cm E O C '- cc 0 U)0 

0 Q) 
-c) E D 	_c 

0 C  0 
(7) 	° C O _(.2 61 co 0 
u)  0 E 
c 
.a) 	.) •E 

< d eI o E 
E E 

CO 

• c  
'd 
a) -0  ai  
I.(-13  

•:  LU  
d S. (D 0 

,73  
c"  
G) 0 C  > 	..4:e; -0 
O C D 

< 

4,121,, 	114,:é- 

• of.: • 

Molenstelle 17 
8464NL Sintjohannesga 
Telefoon/Telefax (0513) 55 10 02  
Autotelefoon  06 - 29 51 88 74 
E-mail: gdejong3@hotmail.com  

Lucie Knol van der Wal 
Tel: 06 10092531 

Lucievanderwal@hotmail.n1 C--ECHT 
FOTOGRAFIE 

"Voor de echte foto" 

PROFIL  I7  te6t-  "owe,  
0 	1' 1 11 	"I 	1 if I. 1  

Handelswei 6 
8501XJ Joure 
t:+31 513 551813 

info@brouwerfietsen.n1 
www.profileleobrouwer.n1 

ONDERHOUD5 EN VOEGBEDRIJF 

a WONG  
OOK V0613,UITHAKKEN  OW)  VOEGWERK 

EN OPNIEUW INVOEGEN 

Norm BANDEN, 
Tjeukemeer 1 
8502 TH Joure 
Tel: 	0513 -41.84.58 / Fax: 0513-41.74.67 
info@wiersmabanden.n1 

Openingstijden: 
maandag -  vrijdag: 8:00 tot 12:00 en 13:00 tot 17:00 uur 
zaterdag: 8:30 tot 12:00 uur 



fL~EPW 
Boven, v.l.n.r.: Martin Sietzema, Joran Veenstra, Jelle Hoekstra, Sjoerd Koopmans, Thijs Vaartjes, Le6n Veenstra 
Midden: Rintjejelle Schreur (verzorger),  Ewan  Yska, Rudolf Top, Anton Holtrop, Atze Luinenburg, Sven Mulder,  
Age  Ellert van der Velde, René Hulzebos, Lieuwe Huttinga  (ass.  Scheidsrechter/leider) Onder: Jordy van Drogen, 
Klaas Bos, Jos Knol (leider), Anne Haven (trainer), Brando Linders en  Wilco  Jager Afwezig: Marcel van der Meer 
(keepertrainer) 
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