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Beste lezer, 
 
De presentatiegids viert met deze 
editie zijn lustrum, en wat voor 
één! Het zeventigjarig bestaan 
van voetbalclub DWP staat deze 
keer centraal in dit exemplaar. 
Een bijzondere mijlpaal voor een 
betrokken vereniging. In deze 
jubileumgids komen veel mensen 
aan het woord die op hun eigen 
manier een band met de voetbal-
club hebben. Van voorzitters uit 
het verleden, tot recente trainers, 
maar ook enkele supporters van 
de vereniging die elke zaterdag de 
club door dik en dun steunen.  
Uiteindelijk zijn wij als redactie 

blij met de totstandkoming, en 
met gepaste trots presenteren wij 
u dit groen-witte boekwerk. Onze 
dank gaat uit naar alle personen 
die op welke manier dan ook heb-
ben geholpen bij de realisatie van 
de Presentatiegids.   
Bij vragen en op- of aanmerkin-
gen over de inhoud van deze gids, 
graag bericht naar info@vvdwp.
nl. 
 
Rest ons u veel leesplezier toe te 
wensen, 

De redactie 

@vvDWP

Facebook.com/vvdwp

Instagram.com/vv.dwp

www.vvdwp.nl
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Beste leden, vrijwilligers, sponsoren, supporters en con-
tribuanten van DWP, 
 
Het seizoen is weer begonnen en hoe… 
Een nieuw hoofdveld met kunstgras (op de verlichting 
moeten we door omstandigheden nog wachten) is een 
mijlpaal in de historie van vv DWP. Na jaren knokken 
en discussiëren met de gemeente is het dan nu eindelijk 
zover. 

Het nieuwe veld ligt er en we zijn de gemeente dankbaar 
voor haar medewerking, maar er zijn ook zeker anderen 
die we hierin niet mogen vergeten. Dit project hebben we 
kunnen realiseren door een geweldige inzet van René van 
der Woude, André Seinstra en de vele vrijwilligers die 
een helpende hand hebben toegestoken. Ik denk hierbij 
aan de woensdagochtendploeg en de geweldige inzet van 
de sloop-/ straatploeg, die het oude veld kaal opleverden 
en na oplevering van het veld ook weer het straatwerk 
ter hand nam. En natuurlijk ook de reclamebordenploeg. 
Voor alle vrijwilligers (inclusief de verzorgende hand van 
de dames, die zorgden voor de innerlijke mens) neem 
ik diep mijn hoed af. Zonder deze inzet van bovenge-
noemden zou dit project voor DWP niet uitvoerbaar zijn 
geweest. Dank, dank, dank hiervoor. 

Met het nieuwe veld, een recordaantal leden en een groot 
arsenaal aan vrijwilligers kan DWP met vertrouwen het 
seizoen tegemoet zien. Daarnaast kan DWP rekenen op 
een grote groep sponsoren, die ook het een en ander mo-
gelijk gemaakt hebben rondom de aanleg van het kunst-
gras. Te denken valt aan het elektronisch scorebord en 
de bankjes aan de rand van het veld, die met behulp van 
Stuiver Draai- en Freeswerk tegen een schappelijk bedrag 
konden worden geplaatst. Geweldig dat dit allemaal ge-
realiseerd kon worden. Met dank aan onze hoofdsponsor! 
De nieuwe bestrating voor en onder de luifel werd voor 
een groot deel ook door spontane acties van sponsors 
gerealiseerd; prachtig! 

En als u zich nu afvraagt waar al dat geld vandaan komt 
(voor scorebord, bankjes, etc.), dan is dit kort samen te 
vatten: door inzet van de leden en de sponsorcommissie. 
Zij haalden geld op door middel van de koekactie, ‘Schijt 
je rijk’ en de doelpuntenactie. 
Ook in de kantine werd aan een update gewerkt. Na het 
meubilair kwam nu ook het kassasysteem aan de beurt, 
dit werd vervangen door een nieuw systeem dat weer 
klaar is voor de komende jaren en uw bestelling graag zal 
verwerken. 

Op sportief gebied kunnen we terugzien op een geslaagd 
seizoen 2016-2017, waarin een groot aantal doelstellin-

Van de bestuurstafel
gen werd gehaald; het derde wist zich te handhaven, het 
tweede bleef in de reserve 2e klasse en het eerste behaal-
de een periode, was zelfs even virtueel kampioen in de 
laatste competitiewedstrijd en moest jammer genoeg in 
de nacompetitie het hoofd buigen voor Berlikum. Des-
alniettemin kunnen we terugkijken op een fantastisch 
seizoen. De dames handhaafden zich en in onze jeugdaf-
deling konden we naast een paar kampioenschappen ook 
een nieuwe groep jeugdspelertjes begroeten, namelijk de 
Kabouters onder leiding van Remco ten Hoeve. 

Bij het tweede werd Jan Schokker als assistent-scheids-
rechter aan de staf toegevoegd en blijft Leo de Jong 
sowieso tot de winterstop leider. Harry Pen zal wederom 
de B-selectie gaan trainen en coachen. Anne Haven en 
zijn staf zullen de begeleiding van het eerste elftal ook in 
dit seizoen voortzetten. 

Afsluitend wil ik stellen dat onze vereniging in een lekke-
re flow zit qua financiën, inzet en vrijwilligers en ik hoop 
dat we met z’n allen weer mogen gaan genieten van een 
fantastisch, sportief en gezond seizoen. 
 
Jan Boender 
Voorzitter vv DWP

Co-sponsors
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EELKE WESTRA 

(Voorzitter 1984-1985, 1986-1987 en 1999-2006) 

,,Ik kijk heel positief terug op mijn periode als voorzitter van DWP. Ik heb een 

mooie tijd gehad met mijn medebestuursleden en zou het voorzitterschap van DWP 

zeker aanbevelen aan anderen. Er was tijdens mijn periode niet echt één expliciet 

hoogtepunt: de hele vereniging draaide goed en daar haal je voldoening uit. Iedereen 

vult de functie als voorzitter op een andere manier in. In mijn bestuur had iedereen 

een eigen taak en was ik meer de spreekbuis naar buiten toe. Ik ben nu nog altijd bij 

de club betrokken. In de kantine is het altijd gezellig; DWP is als een warme jas die je 

aantrekt.”

SIETSE DRENTH (Voorzitter 1981-1984) 
,,Ik heb vanmiddag op zolder oude notitieboekjes uit mijn tijd als voorzitter gevon-den”, steekt Sietse van wal. ,,We vergaderden destijds in de kantine en we vonden het nodig dat er een bestuurskamer zou komen. Dat hebben we toen weten te realiseren met een klein groepje vrijwilligers. De zelfredzaamheid was prachtig. Ook hebben we in die tijd een betalende sponsor voor het eerste elftal gekregen. Niet alleen de naam kwam op het shirt te staan, maar daarnaast doneerde de sponsor ook nog extra geld aan de vereniging. Dat was uniek in die tijd en een stap vooruit voor de club. DWP werd in die tijd professioneler. Dat moest ook, want je wilde als club niet achterblijven.” 

Historie van voorzitters 
De voetbalclub DWP heeft in haar 70-jarig bestaan diverse voorzitters gekend. Iedere voorzitter had weer te 
maken met andere omstandigheden, verschillende onderwerpen of brandende situaties. Van deze in totaal 16 
voorzitters geven een aantal hun gedachten prijs over hun tijd als leidinggevende van de voetbalclub DWP.

OENE BIJKER (Voorzitter 1973-1981 en 1985-1986) 

,,Tijdens mijn periode als voorzitter werd Sportpark de Grie gerealiseerd. Het was 

een eer om dat te mogen openen, sindsdien is de vereniging gestaag gegroeid. 

We verplaatsten ons van een terrein waar we ’s ochtends eerst de schapen en de 

keutels van het veld moesten halen, naar een compleet nieuw complex met mooie 

kleedruimtes. Sindsdien is de club verder doorgegroeid met inmiddels ook veel 

meisjesteams. Ik ben nog altijd steunend lid en ik heb drie jongens die betrokken 

zijn bij de club, dus ik volg DWP nog altijd op de voet. Ik vind het fantastisch hoe de 

vereniging het nu doet.’’

A
lbert D

oorn
(†19-12-1951)

1947-1952

Sjoerd K
ram

er
(†8-31971)

1952-1956

G
ooitzen B

osm
a

(†5-4-1982)
1956-1960

H
ijlke H

ein de Jong
(†17-9-2007)

1960-1962

Jelle Tuinstra
(† 18-2-2005)

1962-1965

Ype B
ijker

(†8-11-1967)
1965-1968

H
arm

 Sloothaak
(†13-8-2006)

1968-1970

Piet van der Veen 
(†20-1-1987)

1971-1973

O
ene B

ijker
1973-1981
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JAN BOENDER (Voorzitter 2013-heden) 

,,Dat ik voorzitter mag zijn van een club als DWP maakt mij onwijs trots”, vertelt Jan 
Boender. ,,Ik zag het voorzitterschap als uitdaging, daarom ben ik daarmee begonnen. 
We hebben een aantal mooie resultaten geboekt. Het kunstgrasveld – wat al veel 
langer bij diverse besturen aan de orde was – ligt er, en dat is fantastisch. Ook het 
kampioenschap van het eerste elftal en het overschrijden van de magische grens van 
300 spelende leden zijn prachtige resultaten. Dat zegt genoeg over de club. De club 
leeft. Je ziet het ook aan het enthousiasme van de mensen; iedereen wil graag meedoen 
en meehelpen. Ik zie de toekomst dan ook positief tegemoet. Op naar een nieuw 
project: de aanbouw van extra kleedruimtes. Ook aan die klus willen al diverse mensen 
meewerken. Dat is geweldig en dat maakt mij ook tot een trotse voorzitter.”

ANNE KNOL (Voorzitter 2007-2013) 
,,Het begin van mijn voorzitterschap was een hectische periode, waarin een aantal besluiten in het belang van de club zijn gemaakt. We zijn een vereniging en we moeten het met zijn allen doen. Je werkt met het bestuur om de club verder te brengen. Ik kijk met veel blijdschap terug op mijn periode als voorzitter. We hebben een stukje aan- en verbouwd in de keuken en bij het toiletgedeelte. Dat was een grote verbetering. Je moet vooruit denken. Dus ook op het gebied van bijvoorbeeld een invalidentoilet en de juiste keukenapparatuur. Dat is gelukkig gebeurd. De vereniging draait op vrijwilligers. Ik neem dan ook mijn pet af voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Ik ben supertrots op de club DWP.”

GERRIT AALBERS (Voorzitter 1995-1999) 

,,Mijn jongens voetbalden bij DWP, maar verder had ik niet zoveel met DWP. Totdat ik 
werd gevraagd om voorzitter te worden. Het leek me wel erg leuk om de club te gaan 
runnen”, blikt Gerrit terug. ,,In die periode was er ook het vijftigjarig bestaan van de 
club. Een fantastische viering, met een grote tent en veel bezoekers. Ook een aantal 
Ambonezen werden uitgenodigd, dat was heel bijzonder.” Na zijn voorzitterschap 
bekleedde Gerrit daarna nog enkele jaren de stoel van penningmeester, waarin hij de 
automatisering heeft doorgevoerd. Tegenwoordig volgt hij de club nog steeds. ,,Ik kan 
niet elke zaterdag meer bij de club zijn, maar de resultaten bekijk ik nog iedere week. 
En als ik nu zie met hoeveel vrijwilligers er aan het kunstgrasveld is gewerkt, dan 
maakt me dat trots.” 

CATRINUS VISSER (Voorzitter 1988-1992) ,,Ik ben nu 81 jaar, dus ik vind het moeilijk om mij zaken van mijn tijd als voorzitter 

van DWP te herinneren’’, vertelt de in Sintjohannesga woonachtige Catrinus Visser. 

,,Wat ik wel nog weet is dat we destijds met een commissie en de gemeente druk in 

de weer zijn geweest met het aanleggen van de verlichting. Ook hebben we het oe-

fenterrein uitgebreid. Dat was zeer noodzakelijk, want door een groeiend aantal leden 

was het te klein geworden. Omdat ik elke zaterdag vanwege mijn gezondheid ergens 

anders verplichtingen heb, kom ik weinig meer bij DWP, maar als ik er ben vind ik 

het altijd gezellig langs de lijn.’’ 

Sietse D
renth

1981-1984

Eelke W
estra

1984-1985

O
ene B

ijker
1985-1986
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1986-1988

1988-1992

R
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1992-1995

G
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1995-1999
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2006-2013
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C
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2013-heden
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Voetbalvereniging DWP: van toen tot nu

De geschiedenis van DWP is roemrijk. De club werd 
opgericht door kampbeheerder Albert Doorn in 1947. 
Zeventig jaar later heeft DWP zich ontwikkeld tot een 
succesvolle club, dat zowel binnen als buiten de lijnen 
de wind in de zeilen heeft.

Ruim zeventig jaar geleden zag voetbalverenging DWP 
voor het eerst het licht. In het jaar van de negende Elfste-
dentocht (1947) werd in de kantine van het Rijkswerk-
kamp ‘De Wite Peal’ aan de Kampweg in Rotsterhaule de 
sportclub opgericht. 

Kampbeheerder Albert Doorn nam dus na de oorlog het 
initiatief om weer een echte vereniging op te richten. Een 
kleine twintig jaar daarvoor (3 juli 1931) was er ook al 
een voetbalvereniging DWP (wit shirt met rode streep en 
zwarte broek), maar die hield niet lang stand. Na de be-
vrijding gingen de schooljongens voetballen op een stuk 
grond bij het kamp. Enkele ouderen sloten zich ook aan 
en zo ontstond het idee voor een voetbalclub. Op 19 juni 
1947 werd in de kantine van het kamp  besloten om de 
vereniging wederom de naam De Wite Peal mee te geven. 
In de volksmond sprak men meestal over het Ambone-
zenkamp; de bewoners hiervan raakten snel ingeburgerd 
en enkelen werden ook lid van de voetbalverenging.

Verhuizing naar Sint Jut
De oprichting in 1947 gaf werk aan de winkel. Met man 
en macht werd er gegraven totdat uit een oneffen stukje 
grond achter het kamp iets tevoorschijn kwam wat op een 
voetbalveld leek. Spoedig daarna werd van Germ Sloot-
haak een stuk grond gehuurd, gelegen aan de Straatweg 
(later Kampweg) wat de vereniging gebruikte als voetbal-
veld (daar waar nu de Kadijk is). DWP groeide voorspoe-
dig en men wilde de competitie ingaan. 

Na een kampioenschap in een onderlinge competitie met 
teams uit de regio, stroomde DWP in bij de Friesche 
Voetbalbond (FVB) om in drie jaar tijd van de derde klas 
FVB door te stromen naar de vierde klas KNVB. Tevens 
werd DWP in het seizoen 1950-1951 algemeen kampioen 
van Friesland na winst op Harkemase Boys. De toestand 
van de velden liet nog wel te wensen over. Bij regenval 
was het terrein totaal onbespeelbaar en werd er nogal 
eens uitgeweken naar het hoger gelegen stuk land bij 
Wietsma te Ouwsterhaule (tegen het bospad). Met man 
en macht werden dan de goalpalen en andere attributen 
verplaatst om de wedstrijden toch door te laten gaan. In 
september 1951 verhuisde DWP van Rotsterhaule naar 
Sintjohannesga. Pas na de tweede keuring – het grasveld 
was te smal en zat vol met gaten – werd goedkeuring 
door de bond gegeven.

Uitbreiding sportpark
Op de receptie van het 25-jarig bestaan van de club, in 
1972, werd er al druk over gesproken: het sportpark werd 
te klein. DWP beschikte toen over negen elftallen die 
moesten spelen op één veld. Het veld stond in de pro-
vincie bekend als één van de slechtste van Friesland. In 
mei 1975 schreef de gemeente Haskerland een openbare 
aanbesteding uit voor het bouwen van een was- en kleed-
gebouw met kantine. De totale kosten werden geraamd op 
fl. 258.000. In augustus 1976 werd het sportpark officieel 
geopend. Gelijktijdig met de aanleg van het sportcomplex 
kwam ook het damesvoetbal van de grond. 

De 'eerste' voetbalvereniging D.W.P. opgericht op 3 juli 1931 
– één jaar bestaan. Spelend op zondag in witte shirts met rode 
streep en zwarte broek.

Boven v.l.n.r.: Tjerk Berkenpas, Popke Bos, Jappie Dijkstra, Roel 
Vermaning, Hilbert Vos, ?
Onder v.l.n.r.: Atte van der Weg, Botte van der Weg, Berend Bos, 
Jappie de Jong, Pier Berkenpas. Liggend: Sietse Wierda
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Bijkomend voordeel voor DWP was dat de standaardelf-
tallen van de FVB mee konden doen aan de Freonskips-
beker. DWP stond zes keer in de finale en mocht twee 
keer de winst van deze bokaal op zijn naam schrijven. In 
1972 werd Hardegarijp verslagen met 2-3, terwijl in 1986 
vv Leeuwarden in Garijp aan de zegekar werd gebonden: 
1-0.

Definitief naar KNVB
In 1987, onder leiding van trainer Jan de Vries uit Drach-
ten, promoveerde het vlaggenschip van de vereniging, na 
bijna 20 jaar hierop te hebben gewacht, naar de KNVB. 
Opmerkelijk was dat het tweede elftal van DWP al enkele 
jaren hierin speelde. De vereniging telde dat seizoen rond 
de 170 leden. Naast jeugd- en seniorenelftallen beschikte 
DWP ook over een dames- en meisjeselftal. 

Successen
Over de aanwas van jeugd heeft DWP niet te klagen. Zo 
kan er ook nu nog elk jaar in iedere leeftijdsgroep nog 
één of meerdere teams in competitieverband worden in-
geschreven. In het seizoen 1991-1992 werd besloten om 
een selectie te maken van de sterkste spelers uit de drie 
D-teams wat resulteerde in het behalen van de Friesland 
Cup.

Trainer Bonne de Vries op de schouders na behalen bekerwinst. 

D-pupillen DWP na behalen Friesland Cup in Oosterlittens.

 In 1995 en 1996 zette DWP twee seizoenen lang, in de 
vorm van Carlo L'Ami, een professionele trainer op de 
A- en B-junioren, dit met de gedachte om het eerste team 
over enkele jaren met eigen kweek te kunnen versterken. 
Ook voormalig profvoetballers Henk Zoetendal, Henk 
Prinsen en Gerrit Weide van sc Heerenveen waren actief 
voor DWP.

DWP werd de eerste club in Skarsterlân waar in 1997, bij 
wijze van proef, de privatisering werd doorgevoerd. Na-
dat de kantine enkele jaren daarvoor al van de gemeente 
werd gekocht, werd de kleedaccommodatie overgenomen 
waardoor de vereniging volledig verantwoordelijk is voor 
het onderhoud en de exploitatie.

Sinds de eeuwwisseling heeft DWP de stijgende lijn te 
pakken. De ploeg promoveerde een aantal keer naar de 
derde klasse, waar het op dit moment uitgroeit tot een 
stabiele ploeg. Onder leiding van de Sneker oefenmeester 
Jan Pasveer en later Anne Haven, slaagde de vereniging 
er zelfs bijna in de tweede klasse te bereiken.

Op 19 april 2014 werd DWP na 58 jaar eindelijk weer eens 
kampioen. DWP 1 kampioen 4e klasse A.

Staand v.l.n.r.: Joke van Hes (grensrechter), Geert de Jong (leider), 
Jan Pasveer (trainer), Gerrit Meint Holtrop (keeperstrainer), Leo de 
Jong, Martin Sietzema, Joep de Kleijne, Anne Knol (verzorger), Jos 
Buijs, Rudy Sietzema, Jelmer Bos, René Hulzebos
Zittend v.l.n.r.: Thijs Vaartjes, Ewan Yska, Sjoerd Koopmans, Volken 
Huisman, Durk Jager (leider), Leon Veenstra, Jelle Hoekstra, Joran 
Veenstra (foto: Jan Knijpstra)

Een ander hoogtepunt uit de jongste geschiedenis van 
DWP is het kunstgrasveld. Na jarenlang contact met 
de gemeente en een zevental verzoeken tot uitbreiding 
of aanleg van het kunstgras, slaagde het bestuur er in 
om dit naar Sintjohannesga te halen. Sinds het seizoen 
2017/2018 speelt DWP op het hoofdveld op kunstgras.

Staand v.l.n.r.: Willem van der wal (trainer), Volken Sloothaak, 
Marco van der Wal, Harm van der Wal, Hotze Piersma, Gerrit Dijk-
stra (leider). Zittend v.l.n.r.: Jelle Sinnema, Piet Koopmans, Klaas 
Luinenburg, René Krikke, Remco ten Hoeve, Erik Jager
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Boven v.l.n.r.: 
Marit Lootsma, Femke Talsma, Femke 
Schokker, Marieke Sloothaak, Sanne 
Schokker.

Midden v.l.n.r.: 
Wim van der Molen (leider), Elvira 
Dikkerboom, Cheryl Hielkema, 
Maaike Mandemaker, Roelie van der 
Molen, Jurre Knoops (trainer), Jan 
Schokker (leider)

Onder v.l.n.r.: 
Sanne Huitema, Sytse Nynke Schots-
man, Ilse van der Werf, Trudy Velthuis

Ontbreekt: Betty Bijker (trainer)

MO15-2

Boven v.l.n.r.: 
Hans van der Wal (leider), Fem-
ke Hooijer, Hedwich Postma, Lisa 
Mienstra, Marit van der Wal, Rixt Lu-
sink, Jennifer de Jong, Thedo Mienstra 
(leider)

Onder v.l.n.r.: 
Nynke Visser, Gwenda Bijker, Marrit 
Elzinga, Indra Zuidema, Maaike Groe-
newegen, Femke Baas

Ontbreekt: 
Sjirk Elzinga (trainer) en Yvonne 
Mienstra (trainer)

MO15-1

Boven v.l.n.r.: 
Fardau Drenth, Marit Visser, Inge van 
der Wal, Bregt Postma, Noëlle Lank-
man

Midden v.l.n.r.: 
Jildou Tuinier (trainer), Sterre Bos, 
Brecht Dikkerboom, Sophie van Stra-
len, Julia van Zwol, Mirije van Zwol, 
Annelie Veuger (trainer)

Onder v.l.n.r.: Laura van Zwol, Jildou 
Pasveer, Coba Otten, Yasmin Darwin-
kel, Marika de Glee

Ontbreken: Henk Visser (leider), 
Peter Dikkerboom (leider), Liesbeth 
Visser (leider)

MO13-1
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Boven v.l.n.r.: Hilde Hoekstra, Fenna Stoelwinder, Gea Oenema, Elvia van Slageren, 
Melissa van der Vlis, Tjitske Schreur Midden v.l.n.r.: Mindert Mulder (leider/grens), 
Doutzen van Slageren, Bianca Huisman, Sanne van de Berg, Gerda Tuinier, Jan Venema 
(trainer/coach) Onder v.l.n.r.: Selma Mulder, Salina Knijpstra, Klaas van de Berg (leider), 
Bianca de Boer, Jan Knijpstra (leider/verzorger), Alissa Hof, Nynke IJkema 
Ontbreekt: Iris Melein, Anissa Venema, Baukje de Wrede
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Boven v.l.n.r.: Anne Jan Wind (trainer), Wiebe Lageveen (trainer), Jan Drenth (leider) Midden v.l.n.r.: Jasper ten Boom,  
Arno van Stralen,  Luuk Wisman Onder v.l.n.r.: Haylee Lankman, Brecht Drenth, Anna van der Wal Ontbreekt: Mirthe 
Wilten, Jeltje Vaartjes (leider)

JO8-1

Boven v.l.n.r.: Remco ten Hoeve (leider/trainer), Youri Sloothaak, Morris Osinga, Denny ten Hoeve, Luca Dijkstra, Elmer 
Venema (assistent trainer) Onder v.l.n.r.: Brent Smeding, Teije van de Vlugt, Levi Venema
Ontbreekt: Lobke Agricola 
 

Mini pupillen 
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Boven v.l.n.r.: Nienke van Dijk (leider),  Luuk Roffel, Atze van het Meer, Jurre Knoops (trainer) Onder v.l.n.r.: Kim de 
Jong, Meinte Modderman, Ailyn Mulder, Jelmer Veldstra Ontbreekt: Minne Wietsma, Theo van het Meer (leider)

JO9-2

Boven v.l.n.r.: Rinse Velthuis (trainer), Sjirk Elzinga (leider), Bonne Hielkema (leider), Jelger Mienstra (trainer) 
Onder v.l.n.r.: Jaimy Wolthuis, Sem Koopmans, Sije van der Berg, Kian Spoelstra, Fayan Hielkema, Jarno de Vreeze, 
Jurjen Elzinga Ontbreekt: Sjoerd Koopmans (trainer)

JO9-1
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Boven v.l.n.r.: Gretha Visser (assistent 
leidster), Meinte Hiemstra (trainer),  
Xander Hooijer (trainer), Jelmer Roffel 
(trainer en leider)

Midden v.l.n.r.: Marc Brouwer, Hidde 
Visser, Youri Kroes

Onder v.l.n.r.: Gerben Akkerman, 
Djurre de Boer, Minne Modderman, 
Sido Maat, Jesse Roffel

JO11-3

Boven v.l.n.r.: Volken Sloothaak 
(leider/trainer), Jorrit Venema, Jorn 
Sloothaak, Pim Hartjes

Onder v.l.n.r.: Julian Punter, Eelko 
Kruis, Anne-Jitse Schutten, Mads 
Ittman

Ontbreekt: Jente Agricola en Wilko 
Jager (trainer)

JO11-2

Boven v.l.n.r.: Trees Kruis (leider), 
Rein-Jan Mulder, Jitse Hiemstra, 
Jeroen Wiersma, Stefan Punter (leider 
en trainer)

Onder v.l.n.r.: Julian Punter, Eelko 
Kruis, Anne-Jitse Schutten, Mads 
Ittman

Ontbreekt: Jente Agricola en Wilco 
Jager (trainer)

JO11-1
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Boven v.l.n.r.: Berno de Boer (leider), Feike Modderman, Jouke-Pieter Bakker, Christan de Boer, Bauke de Jong (trainer/
leider) Onder v.l.n.r.: Jarno Kroes, Jesse Piersma, Jard Piersma, Allard Hulzinga, Henri de Vreeze

JO13-2

Boven v.l.n.r.: Youri de Jong, Bas Lageveen, Dennis van der Ende, Gerrit Zuidema, Rick de Jong Midden v.l.n.r.: Geert de 
Boer (leider), Sjoerd van der Molen, Martijn Vermaning, Geert Veldstra, Jacco Brouwer, Henk de Jong (leider/trainer) Onder 
v.l.n.r.: Mart Bijker, Thomas Hooijer, Mart de Boer, Maurice Hylkema, Sido Mulder Ontbreekt: Wielko Lageveen (trainer)

JO13-1
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Lucie Knol van der Wal 
Tel: 06 10092531

Lucievanderwal@hotmail.nl

“Voor de echte foto” 
18 Presentatiegids vv DWP | Seizoen 2017 - 2018
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Boven v.l.n.r.: Marco Mud (trainer), Lute van Slageren, Nick van der Meer, Lars Akkerman, Yntse Akkerman Midden 
v.l.n.r.: Geeske Otten (leider), Carlito Vervenne (leider), Jeffrey Pasveer, Melvin Dikkerboom, Ferran Pardo, Jeen Willems 
(leider), Berend Otten (leider) Onder v.l.n.r.: Remco de Jong, Rinke Overwijk, Ids Stuiver, Sjoerd Roffel, Andries Otten

JO15-2

Boven v.l.n.r.: Thijmen Visser (leider), Marten Kruis, Willem Heeringa, Pelle Wijnia, Hidde Portena, Niels Schippers, Heero 
Schotsman (leider) Midden v.l.n.r.: Tino de Jong, Henk Kruis, Bryan Schippers, Pieter Modderman, Hette Knoops  
Onder v.l.n.r.: Jorrit Visser, Theo Portena (trainer/leider), Gerco Schutten, Minze Schotsman

JO15-1
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Boven v.l.n.r.: Sven Laurens, Tim van de Berg, Remco ten Hoeve (trainer), Michel Krist Midden v.l.n.r.: Edwin Willems 
(leider), Leonard Dayanan, Carlito Vervenne, Jolle Jager (trainer), Jurre Knoops, Bernard Holtrop, Arjen Veenstra (leider) 
Onder v.l.n.r.: Benny Bos, Gerben Veenstra, Sietse van der Kamp, Erwin Akkerman, Jeen Willems 
Ontbreekt: Hendrik Wind, Dennis van der Wal, Robin Lootsma, Michel Krist

JO19-1

Boven v.l.n.r.: Jeroen de Vries, Rick van der Wal, Ids Stuiver, Koen Groenewegen Midden v.l.n.r.: Rinse Velthuis, Herman 
Olde Agterhuis, Jelger Mienstra, Xander Hooijer, Jorrit Kerkstra, Anne-Jan Wind, Bertus van Zwol (trainer) Onder v.l.n.r.: 
Meinte Hiemstra, Lucas van Zwol, Klaas Veenstra (ass. trainer/coach), Jorn de Boer, Marco Mud (coach/trainer), 
Marco Jager, Jelmer Schippers Ontbreekt: Mike van der Meer

JO17-1
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Boven v.l.n.r.: Henk Visser, Johan Darwinkel, Bonne Hielkema, Jan Venema, Berno de Boer, Johannes Hogenberg 
Midden v.l.n.r.: Klaas Huisman, Tjibbe Bos, Anne Bijker, René de Jong, Jan Drenth Liggend: Wim van der Molen
Ontbreekt: Wiepie van Stralen, Tiemen Schreur, Peter Dikkerboom, Doeke Holtrop, Jan Meijer

7x7 mannen

Boven v.l.n.r.: Wilco Jager (trainer), Nelly Knol-Yntema, Nynke Brendeke, Elly de Glee
Onder v.l.n.r.: Aukje Valkema, Sjoukje Wijnja, Annet de Boer, Jelly Kooistra-Visser, Betty Bijker-Bangma
Ontbreekt: Andrea de Vries, Wietske Kerkstra, Marieke Lusink, Agnes Gielink, Gretha Visser-Slagter

7x7 vrouwen
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Boven v.l.n.r.: Joran Veenstra, Martin Sietzema, Sjoerd Koopmans, Thijs Vaartjes, Jelle 
Hoekstra, Ewan Yska Midden v.l.n.r.: Lieuwe Huttinga (grensrechter/leider), Age van der 
Velde, Anton Holtrop, Sven Mulder, Jan Dik Piersma, Rudolf Top, René Hulzebos, 
Rintje-Jelle Schreur (verzorger) Onder v.l.n.r.: Dennis Wiersma, Erwin Roffel, Jos Knol 
(leider), Anne Haven (trainer/coach), Brando Linders, Leon Veenstra 
Ontbreekt: Jos Buijs, Sietse Drenth (assistent trainer) 
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GARAGE

Tel.: 0513 - 55 15 60   WWW.GARAGEBIJKER.NL
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Historie van trainers
Het trainerschap is geen gemakkelijke job. Bij de voetbalclub DWP hebben diverse heren aan het roer gestaan van 
het eerste elftal. Wat hebben zij meegemaakt bij de club? Waar denken zij aan terug als we de naam 'DWP' laten 
vallen? Zowel de huidige trainer van het eerste elftal, als enkele trainers uit het verleden vertellen over hun tijd als 
eindverantwoordelijke bij DWP. 

,,Ik ben vier perioden hoofdtrainer geweest van DWP, waarvan de laatste keer slechts 

een paar wedstrijden omdat ik iemand moest vervangen. Bij de eerste keer reageerde 

ik op een krantenadvertentie en toen ik aan de slag mocht, merkte ik dat DWP een 
echte volksclub is. Er is veel betrokkenheid en veel mensen die vrijwilligerswerk 
willen uitvoeren. Het was niet een makkelijke club om te werken, maar wel een 
mooie. De spelers hadden een enorme drive, dat was vrij uniek en zie je niet veel 
meer. Ik heb gouden jaren gekend, met als absoluut hoogtepunt het winnen van de 
Freonskipsbeker in mijn eerste seizoen.’’ 

BONNE DE VRIES (Trainer 1985-1986, 1990-1993 en 2008-2010) 

GERRIT WEIDE (Trainer 1976-1981 en 1988-1990)

 
,,Mijn perioden als hoofdtrainer bij DWP waren hartstikke leuk. Het was goed vertoe-

ven daar. Er was een goede omgeving, goede spelers, goed bestuur en een goede leider. 

Het complete kader was goed; de randvoorwaarden klopten. In Sietse Drenth had ik 

een prima aanvoerder; hij had een positieve uitstraling. Het mooiste vond ik nog dat 

de jonge jongens vanuit de jeugd doorbraken in het eerste elftal. Anne Haven heb ik 

bijvoorbeeld laten debuteren. De mensen waren gehecht aan DWP. Bij sommige clubs 

komen en vertrekken er elk jaar een heleboel spelers, maar bij DWP bleef dit altijd vrij 

stabiel.’’ 

HENK PRINSEN (Trainer 1972-1976) 
,,Toen ik hoofdtrainer werd van DWP, was ik een jaar of 28. Sommige jongens die ik trainde waren ouder dan ik. Ik voetbalde destijds bij sc Heerenveen en had in Jan Haven een fantastische aanvoerder. Ik herinner me nog dat er supporters van Gorredijk tijdens de wedstrijd naar mij toe renden omdat ik mot met ze had, maar Haven ging voor mij staan en beschermde mij. Dat zal ik nooit vergeten. Het was de eerste vereniging die ik trainde en ik zag het als een goede, leerzame ervaring. Er waren altijd een hoop supporters bij de wedstrijden: ik denk met plezier terug aan mijn tijd bij DWP.’’ 
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ANNE HAVEN (Trainer 2016 – heden) 

,,Ik ben een clubman", steekt Anne Haven van wal. ,,Ik kom al vanaf mijn vijfde 

of zesde bij DWP. Uiteindelijk werd ik trainer van het tweede elftal. Toen ik de 

kans kreeg om trainer bij het eerste te worden, hoefde ik niet lang na te denken. De 

club DWP staat er heel aardig op. De faciliteiten, de groei in de jeugd. Alleen bij 

de senioren is het wat krap. Wat mij nog het meeste bijstaat is de laatste wedstrijd 

van vorig seizoen. Daar zat alles in. We konden nog kampioen worden. Tijdens de 

wedstrijd dacht ik lange tijd dat dat ook ging gebeuren. Helaas ging dat niet door, en 

vervolgens misten we de scherpte in de nacompetitie. Maar ik hoop dat we met DWP 

een stabiele derdeklasser kunnen worden. Natuurlijk wil je hogerop, en daar gaan we 

dit seizoen ook weer voor. " 

JAN PASVEER (Trainer 2012-2016) 

,,In het verleden had ik als trainer van andere clubs wel eens tegen DWP gespeeld. Dat 
waren pittige potjes. Toen ik werd gevraagd om trainer van DWP te worden, leek me 
het een uitdaging om daar aan de slag te gaan. Het was een prachtige tijd. Vier mooie 
seizoenen. DWP is een heel fijne club met fantastische mensen. Ik heb in die tijd 
verschillende mooie momenten beleefd, maar het kampioenschap steekt daar natuurlijk 
wel een beetje bovenuit. Maar het totale plaatje, wat ik bij DWP heb meegemaakt, 
was prachtig. Ik beschouw de mensen van DWP als mijn vrienden. Toen ik stopte 
als trainer bij DWP heb ik het er wel even moeilijk mee gehad. Ik miste de club, de 
mensen. Ik had het er erg goed naar mijn zin.” 

KLAAS KUIPER (Trainer 2001-2004) 
 ,,Ik heb een geweldige tijd gehad bij DWP als hoofdtrainer. Die club heeft iets. Tijdens mijn loopbaan als speler van De Wâlde heb ik vaak tegen DWP gevoetbald. Tijdens de wedstrijd ging het er soms hard aan toe, maar in de kantine was het altijd gezellig. De club lag mij goed. Het is een fijne, toegankelijke club met echte clubmensen. Ik heb er ontzettend veel plezier beleefd. Er was overal bij de club saamhorigheid; van de jeugd tot de dames en het eerste elftal. Mijn hoogtepunt was de promotie naar de derde klasse. Ik was de eerste trainer van DWP die daarin slaagde. Een mooie mijlpaal.’’ 

HARRY PEN (Trainer 1995-1998) 

,,Ik heb drie jaar hoofdtrainer mogen zijn van DWP en dat heeft mij heel veel 

voldoening gegeven. Ik vond het jammer dat er na drie jaar een eind kwam, want we 

hadden een fijne ploeg en in Henk van Hes een prima aanvoerder. Hij deed zowel 

binnen als buiten het veld de dingen die ik verwacht van een aanvoerder. Geert de 

Jong was mijn elftalleider en dat vind ik een fantastische vent. Aan zijn opvattingen 

heb ik ontzettend veel gehad en nog altijd hebben we goed contact. Terugkijkend kan 

ik niets anders dan mooie momenten herinneren aan mijn tijd als hoofdtrainer bij 

DWP.’’ 
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Kunstgras in Sintjohannesga

4. Omdat we bij veel regenval droge 
voeten willen houden en ook bij slechte 
weersomstandigheden het veld willen 
gebruiken, is er ruim vier kilometer aan 
drainage in het veld aangelegd.

5. Voor een stabiele onderbouw en een 
goede ontwatering is de onderlaag van 
het veld opgebouwd met zand. Met een 
kleine tractor met kilverblad wordt de 
zandlaag afgepoetst.

6. Een stratenmaker legt de zware be-
tonplaten met behulp van een minikraan 
aan rondom het veld.

10. De rollen met kunstgras zijn ge-
leverd en op de bestrating gelegd om 
deze vervolgens uit te rollen. Tevens de 
eerste echte test of de door ons aan-
gebrachte tegelverharding bestand is 
tegen verzakkingen. 11. Mooi groen is niet lelijk…. De 

kunstgrasverleggers zijn gestart met de 
aanleg van het geovlies-doek met daar-
op de eerste stroken kunstgras. 

1. Met de symbolische eerste schep 
grond geven wethouder Schouwerwou 
en voorzitter Boender het officiële 
startsein voor de aanleg van het kunst-
grasveld.

2. In opdracht van aannemer CSC is 
Ploegstra uit ons eigen dorp gestart met 
de ontgraving van het kunstgrasveld.

3. Na het ontgraven van circa 3000 m3 
grond is het mooie groene natuurgras-
veld omgevormd tot een grote zwarte 
vlakte, waarop de nieuwe kunstgrascon-
structie aangelegd gaat worden.

9. Nadat de zandlaag is aangebracht, 
wordt een sporttechnische laag van 
E-bodemas aangebracht. Met kleine 
tractors en kilverblad wordt er voor 
gezorgd dat overal evenveel sporttech-
nische laag wordt aangebracht.

7. Een ongeluk zit in een klein hoek-
je. De heren van CSC zijn in de grote 
zandvlakte op zoek naar de stuk gere-
den drainagestrengen om deze vervol-
gens weer keurig te herstellen. 

8. Bloed, zweet en tranen… De 
vrijwilligers van DWP zijn gestart 
met de aanleg van de tegelverharding 
rondom het kunstgrasveld.
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12. ‘It giet oan…’. Onder leiding van 
Albert Hol zijn de stratenmakers van 
DWP druk bezig om de tegelverharding 
aan de achterzijde van het kunstgras-
veld aan te leggen. Een knap staaltje 
teamwerk!

16. Het kunstgrasveld wordt ten slotte 
ingestrooid met een laagje rubber. Het 
rubber zorgt er voor dat het veld prettig 
aanvoelt voor de spelers. De bal rolt 
goed en het veld voelt zacht aan door 
een goede demping. 

17. Weer een zaterdag hard zwoegen, 
maar de bestrating rondom het kunst-
grasveld is bijna gereed. Nu alleen de 
entree nog eventjes…..

18. Leunhekwerken en ballenvangers 
rondom het veld zorgen voor een mooie 
strakke afscheiding. De stadiondoelen 
met netten in onze clubkleuren maken 
het kunstgrasveld compleet.

20. Het einde is in zicht… Alleen wordt 
de klus voor onze vrijwilligers steeds 
groter. Tijdens de werkzaamheden en de 
derde helft is besloten om ook de hele 
entree en de overkapping in nieuwe be-
strating te leggen. Dit is mede door een 
aantal (spontane) sponsoren mogelijk 
gemaakt. TOP!

21. Dit is waar we het voor gedaan hebben: een prachtig kunstgrasveld waarin wij als vereniging 
een hele grote bijdrage hebben geleverd in zelfwerkzaamheid. Het is dan ook ons veld! Iets om 
trots op te zijn met zijn allen. 

13. Het veld is al voor de helft groen. 
Nadat de kunstgrasrol met de zijbelij-
ning in de lengte van het veld is aange-
legd, worden de overige kunstgrasrollen 
in de breedte van het veld uitgerold. 

14. De kunstgrasstroken worden met 
lijmband en lijm aan elkaar vastge-
maakt. Met een noppenrol worden de 
lijmnaden vervolgens stevig aange-
drukt. 

15. Nadat de kunstgrasmat is aange-
legd, wordt er een klein laagje zand in 
de kunstgrasmat aangebracht voor de 
stabiliteit. Dit om te voorkomen dat bij 
de eerste de beste sliding van één van 
onze talenten de kunstgrasmat oprolt. 

19. Niet alleen aan de (basis)spelers is 
gedacht. Vanaf nu is wisselspeler zijn 
geen straf meer met deze mooie nieuwe 
dug-outs met groen(witte) kuipstoeltjes. 
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Wimmy Hoekstra

06 40 91 22 29
wimmyhoekstra@hotmail.com

Huisstijlen
Logo’s
Visitekaartjes
Trouwkaarten
Posters
Tekeningen
& Creatieve Oplossingen

Anja Boender 
Praktijk voor manuele toepassingen Shiatsu Therapie 

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

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

06-13682933

tink om dysels
in oar tinkt net om dy
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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/heerenveen

Van de vrijwilligers achter de bar, 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 VV DWP op ieder vlak een topclub is.

Rabobank hoofdsponsor van VV DWP

Waardoor de
hele club
wint.

Samen de
vereniging
supporten.
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De harde kern
 
Iedere zaterdag lopen ze weer rond op sportpark de Grie. Supporters van DWP. Klein en groot, jong en oud. Maar 
waarom komen ze eigenlijk bij de club? Wat betekent de voetbalvereniging voor ze? Enkele vaste supporters die nage-
noeg iedere zaterdag op de club te vinden zijn, zijn aan het woord over hun 'DWP-gevoel'.  

FOTINA HUISMAN, komt al 15 jaar bij DWP...
Sinds haar oudste zoon zijn eerste stappen op het veld zette bij DWP, is Fotina Huis-
man eigenlijk niet meer weg geweest van Sportpark de Grie. ,,Elke zaterdag gingen 
we mee, ook met uitwedstrijden.’’ Inmiddels voetballen beide zoons niet meer bij 
DWP, maar toch is ze nog geregeld te vinden langs de lijn in Sintjohannesga. ,,Ik 
vind het altijd hartstikke gezellig langs de lijn. We hebben een gezellig groepje 
langs. Soms praten we iets teveel en dan missen we een doelpunt, maar het spelletje 
vind ik heel erg leuk. Doordat mijn kinderen nu elders spelen en ik ook in het week-
end moet werken, kan ik er niet altijd zijn, maar ik ben altijd benieuwd hoe ze het 
doen. Als ik kan, dan ben ik er, uit en thuis.’’ 

EIBERT JAGER, komt al 50 jaar bij DWP... Al jarenlang is Eibert Jager kind aan huis bij DWP. Eerst als voetballer, daarna als 

leider, trainer en supporter. ,,Nu moet ik zaterdagmiddag kiezen, omdat mijn zoon 

Bernard inmiddels bij Heerenveense Boys voetbalt. Bij thuiswedstrijden van DWP 

ben ik present, evenals op donderdagavond. Dan gaan we altijd kaarten in de kanti-

ne. Dat is hartstikke gezellig. De club doet het geweldig, ook het meisjes- en dames-

voetbal heeft een stijgende lijn te pakken. De derde helft is ook altijd supergezellig 

bij DWP in onze mooie, kleine kantine. Als ik kijk naar hoe de club er op dit mo-

ment voor staat, is dat alleen maar positief.’’ 

TETJE DE VRIES, komt al 40 jaar bij DWP...

,,Ik kwam onlangs een oude spelerspas van mezelf tegen’’, begint Tetje de Vries. 

,,Daarop stond het jaar 1978. Ik heb vrij lang bij DWP gevoetbald, eigenlijk totdat 

we noodgedwongen moesten stoppen vanwege een gebrek aan dames. Daarna werd 

ik vrijwilligster op zaterdagochtend in de kantine. Nu ben ik actief voor de spon-

sorcommissie en eigenlijk elke zaterdag aanwezig bij DWP, om te kijken naar het 

eerste, tweede of de dames. De club doet het op dit moment hartstikke goed. Het 

nieuwe veld is een nieuwe episode in het bestaan van de vereniging. Ik kom graag 

bij DWP vanwege de sociale contacten, maar ik heb ook een groen hart.’’ 
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WANDER KERKSTRA, komt al 33 jaar bij DWP... 

,,Ik heb zelf tussen mijn tiende en zestiende bij DWP gespeeld. Daarna kwam ik er 

pas weer toen mijn oudste zoon bij DWP ging voetballen. Ik vond het fijn om even 

uit het ritme van het boerderijbestaan te zijn. DWP is in mijn leven gegroeid", zegt 

Wander Kerkstra. ,,De nacompetitie-wedstrijden vond ik prachtige momenten. Met 

de bus naar de uitwedstrijden, dat was erg speciaal. Dat waren erg spannende wed-

strijden. Er staat dan zoveel op het spel, dat geeft een extra dimensie. Maar ook op 

Sportpark de Grie is het altijd erg gezellig. DWP is een hechte club met veel vrij-

willigers die veel voor de club over hebben. Ik kom er ontzettend graag. Ik vind er 

ontspanning en ik zou het niet graag meer willen missen." 

RINNY HULZEBOS, komt al 26 jaar bij DWP… 
,,Zaterdag is DWP”, vertelt Rinny Hulzebos. ,,En dat is al jaren zo. Al zo lang mijn 
beide zoons bij DWP betrokken zijn, kom ik ook bij de club.” De liefde voor DWP 
had Rinny al als klein meisje. ,,Ik wilde vroeger als meisje al voetballen, maar dat 
mocht niet van mijn ouders. Ik stond dan op zaterdagmiddag als kleine meid te kij-
ken vanuit de achtertuin naar het voetballen bij DWP.” DWP is in al die jaren flink 
ontwikkeld. ,,Het is fantastisch hoe de club is gegroeid. Dat heeft ook een positie-
ve invloed op de leefbaarheid in het dorp. En ik vind het prachtig dat mijn beide 
jongens nog steeds bij de club betrokken zijn. René als voetballer en Mark als leider. 
Ook in de toekomst blijf ik de club natuurlijk volgen.” 

PIETER DE JONG, komt al 20 jaar bij DWP...

 
,,Sinds mijn jongste zoon begon met voetballen, kom ik al bij DWP’’, legt Pieter de 

Jong uit. ,,Ik ging altijd op zaterdagochtend mee bij wedstrijden. Eerst als supporter, 

later tot en met de B-junioren als leider en trainer. Op een gegeven moment werden 

wij keer op keer zo benadeeld door scheidsrechters bij uitwedstrijden, dat ik besloot 

zelf te gaan fluiten. Inmiddels ben ik nog altijd actief als scheidsrechter voor de club. 

Ook ben ik supporter van het eerste en tweede elftal. DWP staat er prima op. Het 

niveau van de spelers is gestegen en ik vind dat we als scheidsrechters goed bezig 

zijn. DWP is voor mij een gezellige bezigheid op zaterdag.’’ 

ALBERT HOL, komt al 45 jaar bij DWP... 
,,Mijn vader was vroeger hoofdtrainer van DWP’’, vertelt Albert Hol. ,,Het was 
destijds de enige sportvereniging in het dorp. Zelf heb ik tot mijn 24ste gevoetbald, 
daarna kreeg ik een trap op mijn knie en was dat voorbij. De band met DWP is altijd 
gebleven. Ik ben bijvoorbeeld leider geweest en heb kantinediensten gedraaid. Deze 
zomer heb ik geholpen met de klussen rondom de aanleg van het kunstgrasveld.  
Nu ben ik nog elke zaterdag aanwezig op Sportpark de Grie. Ik kijk graag bij het 
voetbal. Ik vind dat de club het niet verkeerd doet als je kijkt naar het aantal leden in 
verhouding tot de grootte van het dorp. DWP is en blijft mijn clubje. Dat blijft altijd 
en daar wil ik nooit afscheid van nemen.’’ 
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V.l.n.r. achter: Hotze Adema, Mark 
Hulzebos, Alissa Hof, Ernst Jan Lu-
sink, Remco ten Hoeve

V.l.n.r. voor: Mariska ten Hoeve, Tetje 
de Vries, Mangal Haringsma, Melissa 
van der Vlis, Sanne van de Berg, Jan 
Venema

Ontbreekt: Jordy Otter en Jan Ype 
Holtrop

Sponsorcommissie

v.l.n.r. boven: Jan Schokker, Wielko 
Lageveen, Sjirk Elzinga, Jan Heeringa

v.l.n.r. onder: Bernd Woudstra, Moni-
que van der Wal, Trees Kruis-Jellesma, 
Rintje Vaartjes, Paul Velthuis

Ontbreekt: Klaas van de Berg, Theo 
Portena, Wiebe van der Kamp, Seije 
van der Wal, Jurre Knoops

Jeugdbestuur

V.l.n.r.: Minne Modderman (wed-
strijdsecretaris), Henry van Drogen 
(secretaris), Hotze Adema (nieuw, 
commerciële zaken), Jan Boender 
(voorzitter), Mangal Haringsma (af-
scheidnemend  commerciële zaken), 
René van der Woude (accommoda-
tie zaken), Ernst Jan Lusink (nieuw 
webbeheer), Thijs Vaartjes (nieuwe 
penningmeester), André Seinstra 
(afscheidnemende penningmeester), 
Bernd Woudstra (jeugdvoorzitter). 

Ontbreekt: Jochum Meester (alge-
meen coördinator)

Hoofdbestuur
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Het barpersoneel is gestoken in een nieuw tenue! Te bewonderen zaterdags in de kantine. Mogelijk gemaakt door Hotze 
Adema Transport (zie foto links). 

Op de foto links: Sjirk Elzinga en Jannie van de Berg. Op de foto rechts: Ieke Visser, Gerda Tuinier, Sjirk Elzinga, Jannie 
van de Berg, Marysia Meester (inmiddels gestopt) en Andrea de Vries. Op de foto ontbreken: Sanne van de Berg, Aleida 
Tuinier, Immy Greben en Irene Kalsbeek.

Barpersoneel

V.l.n.r. boven: Wander Kerkstra, Atze – Pieter van Stralen en Jan Haven
Onder: Eelke Westra, Jan Lageveen, Piet Lievense, Minne Modderman en Eibert Jager
Ontbreekt: Sjoerd de Wilde

Woensdagochtendploeg
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KNVB-coryfee is trots op zijn DWP 

 Hij begon met voetballen als jongetje bij DWP, floot 
jaren later in het betaald voetbal en zelfs nu Minne 
Modderman is gepensioneerd, is hij nog bijna elke 
dag in verschillende hoedanigheden actief namens de 
KNVB op de voetbalvelden. ,,Mar ik ha in grienwyt 
hert, dat bliuwt altyd.’’ 
 
Even voor half acht op een doordeweekse zomeravond 
opent Korrie Modderman – geboren op dezelfde dag 
en in hetzelfde jaar als de oprichting van DWP – de 
voordeur van hun woning in Joure. Tijdens de wandeling 
door de gang richting de woonkamer, vallen meteen de 
twee certificaten op de muur op. Bondsridder staat er 
geschreven op de een, Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau op de ander. Eén gezegde is wel heel erg van 
toepassing op Minne Modderman: hij is een bezige bij.  
 
Modderman – neef en naamgenoot van de huidige DWP-
wedstrijdsecretaris – is een liefhebber van het spelletje. 
Die liefde voor voetbal begon in Sintjohannesga, bij 
voetbalvereniging DWP. Als negenjarig jochie ging hij 
voor het eerst naar de voetbalclub, met in zijn broekzak 
een papiertje van zijn vader: Minne mag op voetbal. ,,Zo 

ging dat in die tijd’’, herinnert de inmiddels 69-jarige 
Modderman zich lachend. ,,Dat was de ‘inschrijving’ bij 
de voetbalclub.”  
 
Hij haalde het eerste elftal, maar een lange carrière heeft 
hij daarin niet gehad. Toenmalig voorzitter Oene Bijker 
vroeg de 23-jarige Modderman of hij vanwege een tekort 
aan scheidsrechters wellicht een wedstrijd wilde fluiten. 
Enkele cursussen later bleek hij talent te hebben. De 
combinatie tussen voetballen op zaterdag en fluiten op 
zondag bleek uiteindelijk niet mogelijk en dus richtte hij 
zich op zijn arbitersloopbaan. 
 
Minne floot zo goed dat hij promotie na promotie 
kreeg en op een telkens hoger niveau mocht acteren. 
Uiteindelijk leidde dit zelfs tot het betaald voetbal. 
,,Mijn acceptatievermogen was groot, ik durfde te laten 
voetballen, ik had een hoge handelingssnelheid, maar 
ook humor vond ik belangrijk. Nu is alles voor en na de 
wedstrijd veel te serieus.’’ Al in de warming-up keek hij 
welke spelers de leiders waren en wie er extra aandacht 
verdienden. ,,Beslissingen van een scheidsrechter kunnen 
erg veel impact hebben. Tegenwoordig kun je heel veel 
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terugkijken en zijn er ontwikkelingen met headsets en 
spuitbusjes. Wij waren destijds al blij met twee vlaggen 
voor de grensrechters.” 
 
Na zijn actieve loopbaan als scheidsrechter nam hij 
jarenlang zitting in diverse besturen en commissies van 
de Friesche Voetbal Bond en later de KNVB. Inmiddels 
is hij op 69-jarige leeftijd nog actief als coach van een 
aantal betaald voetbal scheidsrechters, zoals Dennis 
Higler. Ook is Modderman voor de UEFA werkzaam 
als Referee Liaison Officer, waarbij hij buitenlandse 
scheidsrechters begeleidt die in Nederland zijn voor 
internationale wedstrijden. 
 
Hij kijkt tientallen wedstrijden per jaar en bezoekt overal 
in het land grote stadions en karakteristieke sportparken. 
Maar of hij nou bij Roda JC in Kerkrade zit, in Groesbeek 
bij De Treffers of in Spakenburg bij IJsselmeervogels, het 
allereerste wat hij zaterdagmiddag rond half vijf doet, is 
kijken hoe het vlaggenschip van DWP heeft gepresteerd. 
,,En het doet me soms nog altijd wat als ik zie dat ze een 
makkelijke wedstrijd hebben verloren.’’ 

,,Bestuursfuncties bij 
andere voetbalclubs heb 
ik afgeslagen vanwege 
mijn DWP-hart.” 
 
Hoewel Modderman al vroeg koos voor een loopbaan in 
de scheidsrechterswereld, was hij ook bestuurlijk actief 
voor DWP. Zo nam hij zitting in de jubileumcommissie 
toen de vereniging 25 jaar bestond en was hij zelfs 
voorzitter van die commissie bij het vijftigjarig bestaan 
van DWP. ,,De saamhorigheid van de club is uniek, dat 
viel me toen op en dat merk ik nu bijvoorbeeld weer met 
het kunstgrasproject. Bij het vijftigjarig bestaan hielpen 
zelfs de ‘raddraaiers’ van de vereniging mee om het feest 
tot een succes te maken.’’ 
 
Bij DWP gebeurt alles samen, weet Modderman. ,,Al 
die vrijwilligers met elkaar, dat is prachtig. Ook hoe de 
woensdagochtendploeg het doet; ik vind het schitterend. 
De betrokkenheid die DWP heeft, is fantastisch. Ik kan 
door mijn drukke schema niet vaak naar Sportpark de 
Grie, maar als ik vrij ben en DWP moet voetballen, dan 
ben ik er bij. De club zit al een paar jaar in de lift. Ik vind 
dat het momenteel heel goed gaat met de club. Ik denk 
dat DWP op dit moment bezig is aan de beste periode uit 
de historie.’’ 
 

Modderman kreeg van allerlei clubs en verenigingen 
aanbiedingen om zitting te nemen in besturen. ,,Maar dat 
kan ik simpelweg niet. Dankzij DWP kon ik bereiken, 
wat ik uiteindelijk heb bereikt. DWP is mijn club. Ik vind 
dat jonge mensen de kar moeten trekken. Ik wil nog wel 
af en toe adviseren, maar ik ga op mijn leeftijd niet meer 
als voorzitter aan de slag. Dat hoeft ook niet, want de 
club draait nu uitstekend. Ik heb een groenwit hart en dat 
verandert nooit.’’ 
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HARRY VISSER (aanvoerder 1977-1978)

,,Ik weet weinig meer van mijn aanvoerderschap bij DWP’’, bekent Harry Visser, die net als 

zijn ouders zeer begaan was met de vereniging. ,,Ik weet nog wel dat ik vanaf mijn vijftiende 

tot mijn 28ste in het eerste elftal heb gespeeld. Daarna ben ik door knieproblemen gestopt. 

Ik was niet altijd de aanvoerder toen ik in het eerste elftal speelde. Bij DWP was het altijd 

goed. Het was altijd gezellig. Er waren wel eens wat discussies in het veld, maar na afloop 

van de wedstrijd was dat altijd voorbij. We wonnen de Freonskipsbeker en dat was toch wel 

het hoogtepunt. Ook de resultaten in de competitie waren prima. We werden nooit kampioen, 

maar konden altijd goed meekomen. Nu kom ik nooit meer bij DWP, maar ik volg de uitslagen 

nog wel elke week.’’

KLAAS SNIJDER (aanvoerder 1976-1982) 
,,Ik was in de zeventiger jaren aanvoerder van het vlaggenschip’’, vertelt Klaas Snijder. ,,In totaal een jaar of zes, onder trainer Gerrit Weide. Het was mooi om aanvoerder van DWP te zijn. Ik had nooit problemen of ruzie met mensen. Als er tussen anderen problemen waren, werd ik er bij betrokken om een beetje te bemiddelen. Later toen ik naar Delfstrahuizen ging, werd ik weer aanvoerder. Misschien kwam dat door mijn uitstraling. Ik was een harde werker op het middenveld. Spelers hadden een slechte dag als ze bij mij stonden. Ik bleef maar lopen. Ik heb een mooie tijd gehad bij DWP en had het altijd goed naar mijn zin daar.’’ 

JAN HAVEN (aanvoerder 1970-1976) 
,,Ik werd aanvoerder onder Henk Zoetendal’’, vertelt Jan Haven, de vader van huidig hoofdtrainer Anne Haven. ,,Ik was daar zeer content mee. Ik was een speler die de kar trok. Het spel van destijds is niet te vergelijken met het huidige spel. Toen speelden we met vier en soms zelfs vijf man voorin. Onder Henk Prinsen, de volgende hoofdtrainer, bleef ik aanvoer-der. Ik vond dat mooi, want aanvoerders worden vaak als goede spelers gezien. Als aanvoerder nam ik de ballen ook mee als we een training hadden. Dat was anders zoals nu, want toen hadden we maar drie ballen en daar moesten we het mee doen. Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn tijd bij DWP.’’ 

Historie van aanvoerders 
Het zijn de leiders van het voetbalteam. Het verlengde van de trainer. De aanvoerders. Een aantal van de aanvoerders vertellen 
over hun rol als kapitein van het vlaggenschip van DWP. Aanvoerders van vroeger en van nu.
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HENK VAN HES (aanvoerder 1989-2004) 
,,Ik ben Willem van der Wal opgevolgd als aanvoerder’’, herinnert Henk van Hes 
zich. ,,Vijftien jaar lang mocht ik de aanvoerdersband dragen en dat beschouwde ik 
zeker in het begin als een eretitel. Een hoop jongens wilden dat en ik voelde me toch 
een soort uitverkorene. Het was voor mij een hele eer, want als aanvoerder ben je 
zowel binnen als buiten de lijnen het uithangbord. In totaal heb ik een jaar of achttien 
in het eerste elftal gespeeld en was toen ook jeugdtrainer en vrijwilliger bij de vereni-
ging. Later ben ik ook nog hoofdtrainer van de club geworden.  Ik heb een heel warm 
gevoel bij DWP en ik vind het een prachtige club.’’

RENÉ HULZEBOS (aanvoerder 2015-heden) 
,,Ik weet niet anders dan DWP. Ik kom er al sinds mijn vijfde en ik zal er ook altijd blijven. Ik voetbal hier al mijn hele leven. Het aanvoerderschap heb ik zo’n twee jaar geleden van Sjoerd Koopmans overgenomen. Destijds was ik tweede aanvoerder. Ik ben supertrots om aanvoerder te zijn, maar het is soms wel lastig. Ik overleg veel met de trainer en weet soms ook al op donderdag wie er niet of wel spelen. Spelers die er dan naast komen te staan zijn teleurgesteld. Daar probeer ik zo goed mogelijk mee om te gaan, door de situatie met de betreffende speler apart te bespreken. Op zater-dag moet het gebeuren. Ik stuur dan meestal in de app-groep even een motiverend berichtje om de spelers op scherp te zetten. Op trainingen en op wedstrijddagen pro-beer ik de ploeg op sleeptouw te nemen qua inzet en coaching. Ook in de kleedkamer vind ik het belangrijk om enkele spelers tijdens één op één gesprekken te helpen.’’ 

SJOERD KOOPMANS (aanvoerder 2008-2015) 

,,In de jeugd ben ik nooit aanvoerder geweest. Pas in mijn tijd bij SC Joure waar ik vijf 
jaar heb gespeeld, ben ik op mijn 22ste aanvoerder geworden. Toen ik op mijn 25ste 
terug bij DWP kwam werd ik ook vrij snel aanvoerder. Ik ben iemand die fanatiek is en 
graag mijn ploeggenoten coacht en motiveert. Ik heb het altijd leuk gevonden om die 
band te dragen. Het maakt me ook wel trots. Het mooiste moment is toch wel het beha-
len van het kampioenschap. De titel was een teamprestatie maar als aanvoerder mag je 
de schaal in ontvangst nemen; dat doet wel wat met je. Het aanvoerderschap gaat verder 
dan op zaterdag in de wedstrijd. Ook op trainen eis ik van de jongens dat ze volle bak 
gaan. Als aanvoerder heb ik een prachtige tijd gehad. DWP is ‘mijn club’.”  

KLAAS VEENMA (aanvoerder 1984-1987) 

,,Ik ben een jaar of drie aanvoerder geweest’’, herinnert Klaas Veenma 

zich. ,,Dat was soms best hectisch. We waren niet een lieve ploeg en 

daarin moest je als aanvoerder soms verantwoordelijkheid nemen. Je staat 

er niet alleen om de toss te winnen en om een kant te kiezen, maar je moet 

sturing geven, want er zaten wat heethoofden tussen die je moest bescher-

men. Ik werk als politieman en was destijds geplaatst in Sintjohannesga. 

Als aanvoerder kreeg ik vaak de complimenten van de tegenpartij, omdat 

wij als Duitsers speelden. We gingen tot de laatste minuut door. Niemand 

werd in de steek gelaten. De mentaliteit bij de spelers was ontzettend 

goed, dat was zelfs op trainingen zo.’’ 
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Aannemersbedrijf A. Fekken BV
ADG montageservice
Administratiekantoor MJ de Glee
Attent B van Zwol
B. van Hes Metselwerken
Boss Classics
DBHV Pallets
Dikkerboom Milieuadvies
Henk en Lucie van Hes
Henk en Nathalie de Jong
Hiemstra Metaal BV
Huisartspraktijk Zwartsenburg
Kapsalon Trijnie
Klus en Demontage Friso Bos
Klusbedrijf Willem Jager
Metameric
Portena koerierdienst
S. P. Auto Joure BV
Schoonheidssalon Petra Bijker
Tjeukemeer Camping
Voegbedrijf H J Sloothaak
Wegrestaurant de Raket de Wijk/
Rogat

A H Ploegstra kraanverhuur
A. de Jong installatie en onderhoud
Aardappelhandel Huttinga
Akkerman Mechanisatiebedrijf
Assurantiekantoor Ferwerda
Attent B van Zwol
Autoservice Jelmer Brouwer
Autoservice van Es Heerenveen
Bangma Aannemingsbedrijf
Boersma Adviseurs
Bouwbedrijf H. van Zwol 
Rotsterhaule
Bouwbedrijf H. Veenstra
Bouwbedrijf Roos Emmeloord 
Brasserie de Cuyper Heerenveen
de Wolvehoeve Dierenpension
Druktemakers
Duan Metselbedrijf Bo
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Akkerman Mechanisatiebedrijf
Aktiviteitenboerderij Fjouwerhusterpleats
Autoservice Jelmer Brouwer
Bijker Garagebedrijf
Bouwbedrijf H. van Zwol
Fa Kerstma-Heida
Heineken Brouwerij Noord Ned
Kapsalon Anja 
Kapsalon Trijnie
Kinderopvang Madelief
Kraak Installatiebedrijf
M. de Glee administratiekantoor
Mulder Schoonmaak
Praktijk Anja Boender
Roffel Fietsen
Salon it Onlân
Schildersbedrijf M. Kampen
Schoonheidssalon Petra Bijker
Tjeukemeer Camping
Tuincentrum De Koning
Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o
Van der Heide Bouw
Visser Eierhandel vof
Voegbedrijf Geert de Jong 
W. K. Koek Bakkerij B.V.
Wiersma Banden
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A. & G. Knol
A. P. van Stralen
A. van Stralen
A. Wierda
Attent B van Zwol
B. Algera
de Kroeg café
DJ Kramer.nl
Drukpunt Gorredijk
E. Jager
E. Kramer
E. van der Heide
E. Westra
Ernst Jan Lusink
Ewan Yska
F. Sloothaak
Feike Dijkstra 
Foppes
G. Blok
G. Holtrop & B. Visser
Gretha Visser
H. & G. de Heij
H. & L. van Hes
H. M. Modderman
J. Kok
J. L. Knijpstra
J. Sloothaak

Dutsen.nl autofersekering
Eetcafé Rus”an
Eproline Reclame
Fa Kerstma-Heida
Fibre Max
Friehof Hoveniers
Fysiotherapie Joure de Jong
Heineken Noord Nederland
Het Luierhuisje
Hoks Bouw Rohel
Holtrop Grondwerken BV
Hooijer Food Ingredients BV
Inzet uitzendgroep
Joost Visser Infra Heerenveen
Jumbo Joure
Kapsalon Hanedan
Kapsalon Trijnie
Kinderopvang Madelief

J. Y. & A. Holtrop
Jan en Anneke Lageveen
Jan en Hendrika Heeringa
Jochum Meester
Johan en Karin Bijker
Jolle Jager
Joran Veenstra 
Klaas & Jannie, 
M. Haringsma
M. Modderman
M. Mulder
P. Hulzebos
Piersma-van der Ven BV
R. Hulzebos
R. Modderman
S. J. Elzinga / Lageveen
S. Koopmans
S. Poepjes
S. van der Molen
Sanne & Tim vd Berg
Spelers DWP 2
Voegbedrijf B. van Stralen
Voegbedrijf H. J. Sloothaak
Voegbedrijf V. Sloothaak
W. Toering
Wander en Gerard Kerkstra 
Wietze en Renske Zwart 
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Klusbedrijf Egbert Veenstra
Klussenbedrijf W. Jager
Kraak Installatiebedrijf
Loonbedrijf Gebr. de Vries
Mitra Duursma Heerenveen
Modderman Koekfabriek
Movieskoop Cinemas
Multiservice Hans Knol
NNRD
Piersma - Van der Ven BV
Roffel Fietsen
Salon it Onlân
Sjoerd van der Wal 
Administraties Heerenveen
Smit Staal
Solar zontechniek BV
Supporters van Ajax
Supporters van SC 

Heerenveen
Technich Bedrijf W. Minnesma 
BV
The Q-Dance Garden
TM Portena Koeriersbedrijf 
Heerenveen
Tuincentrum De Koning
Van der Hoek Heerenveen
Van Dijk Roggebrood 
Sintjohannesga 
Van Slooten opticiens Joure
Vd Heide Bouw Heerenveen
Visser Eierhandel vof
Voegbedrijf Geert de Jong
Voegbedrijf H.J Sloothaak
Voegbedrijf S.V.S
W.A. Tiezema Afwerkingsbedrijf
W.K. Koek Bakkerij B.V.



Accomodatie

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

0513-551788

Algemeen

E-mail D.W.P.
Website

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

BB-BC-25V
40.000.531

Bestuur

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

0513-552506
06-20736424

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

0513-552205
06-50672692

Penningmeester Thijs Vaartjes (penningmeester@vvdwp.nl)
Streek 62, 8464 ND Sintjohannesga 06-36463265

Algemeen coördinator
(ledenadministratie)

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

0513-852760
06-28053995

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

0513-551764
06-15496899

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

0513-552345
06-15966750

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

0513-551883
06-22721191

Commerciële Zaken Hotze Adema (commerciëlezaken@vvdwp.nl)
De Grie 17, 8464 PA Sintjohannesga

06-52415395

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

0513-852580
06-24592627

Jeugdcommissie

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

0513-552345
06-15966750

Jeugdsecretariaat Trees Kruis en Monique van der Wal (jeugdcommissie@vvdwp.nl)
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)
Jurre Knoops ( lid )
Paul Velthuis ( wedstrijdsecretaris jeugd )

Beheer velden/gebouwen

René van der Woude (accommodatiezaken@vvdwp.nl)
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



Deze presentatiegids is een uitgave 
van voetbalvereniging DWP 

Oplage 
+- 500 exemplaren 

Contact 
sponsorcommissie@vvdwp.nl 

Redactie 
Gerard Kerkstra en Wout de Jong

Ondersteunend
Lolke Jan Holtrop en Jordy Otter  

COLOFON

Voetbalvereniging De Wite Peal

Vormgeving 
Wimmy Hoekstra 

Mediavormgever Art & Design 
06 - 40912229

Fotografie 
Lucie Knol – Van der Wal 

Echt Fotografie 
Voor de echte foto – 06 – 100 925 31 

Wendy de Jong 
06 – 422 133 85 

Jan Knijpstra Met dank aan onze adverteerders

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

06-52415395

Informatie sponsoring

Sponsorcommissie (zie hierboven)

Contributie

meer informatie: www.vvDWP.nl of penningmeester

Websiteredactie

webmasters@vvdwp.nl

Bankrelaties

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

Verzorging

Dinsdag / donderdag Rintje-jelle Schreur
Jetze Veldstraweg 93, 8514 CN Ouwster Nijega

0513 - 551712
06-57780212

Informatie en aanmelding 
nieuwe leden

Senioren en Jeugd Jochum Meester (ledenadministratie@vvdwp.nl)
Streek 122, 8464 NH Sintjohannesga

0513-852760
06-28053995

Kledingbeurs D.W.P.

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

0513-552525

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

0513-551285

Archief(foto’s) 
Jan Knijpstra 

Drukkerij 
CDB.nu 

Streek 133 
8463 NG Rotsterhaule 

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



Onze inzet wordt uw succes!

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

CDBlnu verzorgt snel en correct:  l   Drukwerk

 l   Printwerk - Kopieerwerk

 l   Relatiegeschenken

 l   Foto’ s op bijv dibond of hout

 l   Signing en grootformaat

 l   Ontwerp/design en advies

 l   Promotiemateriaal 
 

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

Wij zijn verhuisd!
Sydtakke 10 | 8461 LK  Rottum  | 0513 55 11 12
06 24 18 26 72   |  info@cdb.nu  | www.cdb.nu 

Wij printen jouw mooiste foto op 

canvas, dibond, forex of hout. 

 Wij leveren ook relatiegeschenken, 

reclamedoeken, vlaggen en banners


