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Voorwoord Inhoud
Beste lezer,

Deze presentatiegids van D.W.P. is 
jammer genoeg wat later op uw tafel 
verschenen dan dat u van ons gewend 
bent maar dit jaar hadden we te kampen 
met een krapte aan de schrijverskant 
hetgeen is opgelost door Jan Knijpstra 
en Jan Boender. Wimmy Hoekstra heeft 
zich weer ingezet om de vormgeving 
zo optimaal mogelijk te krijgen. Wij 
als ‘tijdelijke’ redactie hopen echter en 
gaan er ook vanuit dat er zich voor de 
volgende presentatiegids weer voldoende 
nieuwe redactieleden zullen melden om 
dit blad gestalte te gaan geven.
Deze gids staat weer boordevol (team)
foto’s en zal u hopelijk meer inzicht 
geven in onze mooie en nog steeds 
groeiende voetbalvereniging. Wij wensen 
u veel leesplezier en hopelijk hebben wij 
u enthousiast gemaakt voor de projecten 
die in de startblokken staan en/of voor 
het deelnemen in de redactie van dit 
blad. 

Via deze weg willen wij de adverteerders 
weer hartelijk danken voor hun bijdrage 
aan dit visitekaartje van de vereniging. 
De voetbalvereniging D.W.P. kan niet 
zonder uw hulp en steun!
Bij vragen, op- of aanmerkingen over de 
inhoud van deze gids, graag bericht naar 
info@vvdwp.nl

De redactie

@vvDWP

Facebook.com/vvdwp

Instagram.com/vv.dwp

www.vvdwp.nl
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We spelen nu voor het tweede seizoen op ons 
prachtige kunstgrasveld met een perfecte 
verlichting er omheen. Met de komst van 
het elektronisch scorebord is het hoofdveld 
eindelijk klaar.

Zoals eerder gemeld in de vorige 
presentatiegids, staat er alweer een ander 
project voor de deur en dat is de realisatie 
van extra kleedboxen, waaraan we hopelijk 
dit jaar kunnen beginnen. De stelling van 
het bestuur is: voetbal en alles wat daarmee 
te maken heeft behoord achter de hekken 
van het sportpark De Grie. We zijn nu in 
de fase van berekeningen, vergunningen 
en zien waar de muntjes vandaan kunnen 
komen. Het bestuur zal u hier zeker van op 
de hoogte houden want het wordt een project 
waar we weer gezamenlijk de schouders 
onder moeten zetten en met behulp van veel 
vrijwilligers moeten gaan realiseren. Dat dit 
mogelijk is, daar twijfel ik niet aan, gezien 
het enthousiasme wat ik ben tegengekomen 
bij de aanleg van het kunstgrasveld (SUPER 
en hartverwarmend!).

Op sportief gebied kunnen we terugzien 
op een redelijk succesvol jaar: het eerste 
elftal wist zich te handhaven, na een zeer 
moeizame seizoenstart, het tweede behaalde 
op een mooie wijze de nacompetitie. Het 
derde kon helaas geen potten breken maar 
wisten na een gezellig seizoen zich toch te 
handhaven. Het dames 1 team wist lang mee 
te doen om het kampioenschap maar moest 
haar meerdere erkennen in SVM, dames 2 
deed ook prima mee in de competitie. Ook 
op de prestaties van de diverse jeugdteams 
mogen we trots zijn. En dan bedoel ik niet 
alleen de teams die kampioen geworden zijn. 
Een team met plezier laten voetballen is ook 
een prestatie. Alle teams hierbij veel succes 
gewenst in het nieuwe seizoen.

Van de bestuurstafel
Op het trainersvlak valt nog te melden dat 
de A-selectie ook dit seizoen onder leiding 
staat van Anne Haven dit met een kleine 
aanpassing. Vanwege drukke werkzaamheden 
bij zijn nieuwe werkgever heeft Jos Knol zijn 
taken neergelegd en deze overgedragen aan 
Remco ten Hoeve. Jos bedankt voor je inzet 
van de afgelopen jaren en veel succes met je 
nieuwe baan. Remco welkom bij de staf van 
de A-selectie. Blij dat er weer een D.W.P.-er 
in hart en nieren opstaat om zijn steentje 
bij te dragen! De B-selectie staat weer onder 
leiding van Harry Pen om samen met de 
nieuwe leider Hotze Adema de strijd aan te 
gaan met de concurrentie in de reserve 2e 
klasse.  De dames hebben hun vertrouwen 
weer in handen gegeven van trainer/leider 
Jan Venema. Verder hebben zich voor de 
jeugd weer een mooi aantal trainers gemeld 
om de toekomst van de club weer naar een 
hoger plan te brengen. Hierbij zal door Jolle 
Jager en Henk Visser een nieuw jeugdplan 
ontwikkeld worden waarmee we hopen 
onze jeugd op een goede manier te kunnen 
laten doorstromen en trainers handvaten 
te kunnen geven om onze talenten verder 
te kunnen ontwikkelen en te behouden 
voor de club. Hiertoe is de steun van het 
trainerskorps onontbeerlijk.

Tenslotte wil ik iedereen die bij de club 
betrokken is, een leuk, gezellig en sportief 
seizoen toewensen. En de mensen die niet 
bekend zijn met D.W.P., zou ik willen vragen 
om een keertje langs te komen op ons mooie 
sportcomplex De Grie. Want daar is altijd wel 
iets te beleven.

Jan Boender, voorzitter vv DWP.
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Jolle Jager en Henk Visser zijn twee echte D.W.P.-
ers met, door de jaren heen, een behoorlijke 
ervaring binnen onze vereniging in verschillende 
functies. Ze zijn nu de ontwerpers en initiators 
van het vernieuwde jeugdplan bij D.W.P.

Jolle begon zijn carrière als trainer van A1 in de 
periode van 2006 t/m 2008, waarna hij trainer 
(zeer jeugdig) werd van het tweede elftal bij 
D.W.P. Dit deed hij 3 seizoenen, waarna hij werd 
gevraagd om bij vv Heerenveen in de jaren 2011 
t/m 2013 de A1 en de B1 te gaan trainen. In 
2013 begon het bloed weer te kriebelen en ging 
hij weer spelen bij D.W.P. 3 en de 35+, waarvan 
hij t/m heden speler/trainer is. Naast het derde 
traint Jolle ook weer de JO-19 (A1) bij D.W.P. Al 
met al, nu al, een mooie staat van dienst.

Henk rolde in de functies bij D.W.P. als ouder 
en ging vanaf dat moment verschillende 
functies binnen D.W.P. bekleden zoals: leider, 
jeugdbestuur, jeugdcoördinator E en F-pupillen en 
nu mededrager van het jeugdplan. In zijn rol als 
leider van F2, F1, MO-13 en thans leider van JO-
12 heeft Henk door de verschillende geledingen 
van D.W.P. een schat aan ervaring opgedaan, 
welke hij nu samen met Jolle kan toepassen in 
hun (ons) verbeterde jeugdplan. Net als Jolle is 
Henk nog actief speler in de 35+ en staat hij soms 
zaterdagsmiddags achter de bar in de kantine.

Jolle en Henk hebben de aftrap gedaan voor het 
hernieuwde leven van “Het jeugdplan D.W.P.” op 
dinsdag 16 oktober voor een grote groep trainers 
(m/v) en leiders (m/v). Op deze avond werd in het 
kort uitgelegd met welke boodschap zij door het 
bestuur op pad gestuurd zijn en op welke manier 
zij hieraan invulling willen geven.

Het blijft natuurlijk moeilijk om voor alle 
leeftijdscategorieën één passende aanpak uit 
te rollen, voor de categorie t/m 9 jaar gaat het 
erom dat er plezier in het spelletje is, hoe kan 
ik de kinderen met de gedachten bij de training 
en wedstrijd houden en ze toch ook een beetje 
basistechniek aanleren. Op latere leeftijd komt 
de uitbouw hiervan en een stukje spelinzicht 
en verdere opbouw/ uitbouw van de techniek. 
Bij de gevorderde jeugd vanaf 11-12 jaar gaat 
de discipline, het spelen in de taak etc. meer 
aandacht krijgen. Wat sowieso nodig is bij 
D.W.P. is een keepertrainer (of twee), er lopen 
leuke keepertalenten rond en die moeten we ook 
koesteren en verder ontwikkelen. 

Iedereen kan dit ook 
beschouwen als een open 
vraag of men interesse heeft 
dit op te pakken binnen 
D.W.P.
Ook zal gekeken worden naar welke spelstijl 
D.W.P. voor ogen heeft en hiervoor zal ook, 
indien mogelijk, in de jeugdelftallen reeds een 
basis worden gelegd. Natuurlijk valt of staat 
ieder systeem met de aanwezigheid van het 
spelersmateriaal, maar op iedere regel is altijd 
een uitzondering mogelijk. Er werd deze avond 
volop gefilosofeerd over verschillende teams en 
speelstijlen en discipline tijdens wedstrijd en 
training, want discipline en erkenning van de 
autoriteit van de trainer/coach is voor iedereen 
van groot belang. Hierbij komt ook een stukje 

Terug naar de tekentafel
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discipline en terughoudendheid van ouders 
(zijnde niet leider of trainer) om de hoek 
kijken. Laat de kinderen tijdens trainingen en 
wedstrijden in de handen van de trainers en 
leiders, zij hebben het beste met uw kind voor.

Na deze aftrapavond zullen Jolle en Henk weer 
naar de tekentafel gaan om te zien of zij hun 
opzet wat meer handen en voeten kunnen 
geven en hoeveel ondersteuning vanuit de 
leden ze daarbij nodig denken te hebben, want 
zoals met vele zaken: vele handen maken licht 
werk en het is ter verdere ontwikkeling van de 
spelers en de club.

Hoe kijken Henk en Jolle aan tegen de 
toekomst bij D.W.P.? “Er is genoeg aanwas 
binnen D.W.P. en goede doorstroom van 
spelers en speelsters, die er rijp voor zijn naar 
een hoger elftal door te gaan en uiteindelijk en 
hopelijk naar een eerste of tweede team binnen 
de senioren. Er loopt binnen D.W.P. genoeg 
potentieel materiaal rond voor een eerste team 
(mannen en vrouwen)”. Het technisch duo 
heeft niet voor ogen om een gigantisch dik 
boekwerk te gaan maken waar alle trainers zich 
aan moeten houden, wat zij willen is juist door 
gesprekken met trainers en leiders uitvinden 
waar dat betreffende team behoefte aan heeft 
op tactisch en technisch vlak en eventueel 
tips voor trainingen mee te geven. Er moet een 

wisselwerking op gang komen tussen hen en 
de leiders/trainers en deze ‘chemie’ kan alleen 
werken als er ook input komt vanuit de groep 
van leiders en trainers.

Er is ook niet aan te geven wanneer het proces 
klaar is, dit moet een continu proces zijn 
en blijven, dit is slechts een basis voor de 
toekomst en moet door de gehele vereniging 
gedragen worden.

Op mijn vraag of er regelmatig formeel contact 
is met de trainers van het eerste en tweede 
geeft Jolle aan dat dit, wat hem betreft, 
beter op informele basis na de wedstrijd 
kan plaatsvinden. ‘Voetbaldieren’ onderling 
spreken makkelijker met elkaar onder het 
genot van... Er is regelmatig contact tussen 
trainers van het 1e, 2e 3e en de A-junioren, 
korte lijnen dus. Zo kort zelfs dat ad hoc 
beslissingen makkelijk genomen kunnen 
worden, zonder daarbij over te veel radertjes 
te moeten gaan, soms kan dit ook niet gezien 
de tijdsdruk.

Veel succes mannen met jullie 
project!
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Het erelidmaatschap van D.W.P. is bij het afscheid 
van Anne Knol als voorzitter in 2013 nieuw leven 
ingeblazen. Tot 6 september 2013 hadden we 
maar 4 ereleden. Het bestuur had besloten om 
Anne op grond van zijn verdiensten tijdens de 
Ledenvergadering aan te dragen tot erelid. Aan-
wezige leden kunnen dit tijdens de vergadering 
aannemen. Zo werd Anne in 2013 erelid maar 
achteraf kwam het bestuur tot de conclusie dat in 
die tussenjaren nog vele anderen het erelidmaat-
schap hadden verdiend. Besloten werd als voor-
waarde te stellen dat men wel minimaal 15 jaar in 
het algemeen bestuur zitting moet hebben gehad. 
Zodoende werd tijdens de Ledenvergadering in 
2014 nog een inhaalslag gemaakt zodat er toen in 
totaal 11 ereleden waren. Het bestuur besloot later 
om deze voorwaarde los te laten omdat er ook vele 
vrijwilligers waren die zich voor D.W.P. hadden 
ingezet zonder een bestuursfunctie. 

Anne Brouwer 
(30-1-1911 - † 22-2-1993)
Anne Brouwer was dokter/ huisarts van 1943 tot 
1960 in Rotsterhaule. Had geen functie en was 
geen speler binnen de vereniging. Is het eerste 
erelid dat voor komt in de boeken van onze ver-
eniging, benoemd tot erelid in de Ledenvergade-
ring van 1951.

Wieger Ketellapper 
(11-3-1901 - † 7-1-1978)
Wieger Ketellapper had ook geen functie en was 
ook niet speler van D.W.P. Hij is eveneens be-
noemd tot erelid in de Ledenvergadering van 
1951.

Uilke Gongrijp 
(23-2-1920 / † 1-10-1991) 
Uilke Gongrijp was het eerste bestuurslid dat op 
grond van zijn vele jaren (30 jaar) bestuurswerk, 
terecht, erelid werd van DWP. Hij was secretaris 
van 1950 tot 1970 en daarna penningmeester van 
1970 tot 1987. Daarnaast nog jarenlang leider van 
het dameselftal van D.W.P. Benoemd tot erelid in 
de Ledenvergadering van 1987. Als penningmees-
ter werd hij opgevolgd door Eelke Westra.

Rinkje Visser-de Vries 
(29-03-1925 / † 27-5-1997 
Rinkje volgde haar man Arend op die 6 jaar secre-
taris was. Rinkje was secretaris van onze vereni-
ging van 1974 tot 1990 in totaal dus 16 jaar. Zij 
werd als erelid benoemd in de vergadering van 
1991. Als secretaris destijds opgevolgd door Jan 
Knijpstra.

Ereleden
Anne Knol 
(7-1-1958) 
Anne is begonnen als jeugdsecretaris (1997-1998) 
om daarna als jeugdvoorzitter de overstap te 
maken naar het algemeen bestuur (1998-2000). 
Zijn volgende stap was het onderdeel Technische 
zaken (2000-2006) om daarna van 2006-2013 
voorzitter te zijn van onze vereniging. Daarnaast 
heeft Anne een niet nader aantal functies gehad 
van jeugdtrainer, jeugdleider, trainer/leider da-
mes etc. Terecht werd de traditie in ere hersteld 
en is hij op 6 september 2013 benoemd tot erelid. 
Onder andere door het vrijwilligerswerk bij D.W.P. 
werd hij in 2012 benoemd tot Lid van de Orde 
van Oranje-Nassau.
 

Eelke Westra 
(7-10-1948) 
Eelke heeft diverse functies gehad. Hij was mede 
de grondlegger van een vast jeugdbestuur. In 
1978 samen met Jan Sloothaak (secretaris) begon-
nen als jeugdvoorzitter (1978-1984) Daarna voor-
zitter in diverse periodes (1984-1985 / 1986-1988 
/ 1990-2006). Penningmeester (1987-1990) en 
algemeen lid van 1993-1995. In totaal dus 19 jaar 
in het bestuur. Benoemd op 5 september 2014 
als erelid. Daarnaast maakte hij vele jaren het 
verslag van ons 1e elftal voor de Jouster Courant 
en behoort nog steeds tot de woensdagochtend 
klussenploeg.

Jan Haven 
(14-08-1944) 
Jan heeft twee periodes in het bestuur gezeten 
(1981-1993) en (1996-1998) als onderdeel Tech-
nische zaken. In totaal dus 15 jaar. Daarnaast is 
Jan jarenlang trainer geweest van diverse elftal-
len, zoon Anne heeft het dus niet van vreemd. 
Benoemd op 5 september 2014 als erelid. Tot 
vandaag de dag nog actief in de woensdagoch-
tendploeg.

Herman de Heij 
(8-2-1949) 
Na jarenlang leider te zijn geweest van 2e (1978-
1987) en later het 1e elftal (1987-1995) maakte 
Herman de overstap naar een bestuurlijke func-
tie. Van 1995 tot 2012 heeft hij in het bestuur 
gezeten met als onderdeel Algemene Zaken 
(onderhoud accommodatie, velden, sponsoring, 
materiaal, kantinebezetting etc.). In totaal 17 jaar. 
Benoemd op 5 september 2014 als erelid. Herman 
neemt al jarenlang tot heden de wasserij en het 
wekelijks kalken van de terreinen voor zijn reke-
ning. Hij is dan ook in 2009 met een Koninklijke 
onderscheiding geëerd voor zijn vele werkzaam-
heden. 
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Jan de Vries 
(7-2-1945 / † 22-6-2016) 
In 1990 nam Jan het penningmeesterschap over 
van Eelke. Als Rabobank directeur op het kantoor 
in Rotsterhaule was financieel inzicht en enige 
hervorming bij D.W.P. nodig, een logische stap. 
Jan heeft zelf nooit gevoetbald maar was een 
fanatiek supporter hij is tot 2005 penningmeester 
geweest, in totaal 15 jaar. Benoemd op 5 septem-
ber 2014 als erelid.
 

Gerrit Aalbers 
(12-12-1946) 
Gerrit heeft een drietal taken gehad binnen het 
bestuur. Van 1991 tot 1995 als algemeen lid met 
de portefeuille sponsoring, materiaal etc. Vanaf 
1996 tot 1999 is Gerrit voorzitter geweest van 
onze vereniging welke hij om gezondheidsrede-
nen moest opgeven. Daarna vanaf 2005 tot 2014 
ging Gerrit over de financiën als penningmeester 
onder hem werden de automatische incasso’s 
ingevoerd.  In totaal 17 jaar. Benoemd op 5 sep-
tember 2014 als erelid.

Jan Knijpstra 
(1-1-1957) 
Jan is in 1987 begonnen als jeugdsecretaris van 
D.W.P. om in 1990 als vervanger van Rinkje als 
algemeen secretaris toe te treden tot het hoofd-
bestuur. Het jeugdsecretariaat deed hij tot 1993. 
Het secretariaat tot 2005 en later nog een periode 
van 2008 tot 2013. Tussendoor was hij lid alge-
meen coördinator van 2005-2008 en 2013-2014. 
De ledenadministratie deed hij daarbij van 1990-
2014. In totaal 24 jaar. Ook de stimulator in 1985 
van het opzetten van het clubblad It Wite Pealtsje 
welke 8 seizoenen maandelijks is uitgebracht en 
vanaf dat jaar tot heden de fotograaf bij D.W.P. In 
2006 werd hij verrast met de benoeming tot Lid 
van de Orde van Oranje-Nassau en op 5 septem-
ber 2014 benoemd als erelid. Tot op heden is Jan 
webmaster en medeleider van D.W.P. VR1.

Geert de Jong 
(7-8-1953) 
In 1974 stopt voor Geert zijn actieve voetbalcar-
rière er werd hij leider van D.W.P. 3 wat duurde 
tot 1991, in totaal 17 jaar. Een gedreven leider 
welke daarnaast destijds voor vele teams nog 
sponsors voor tenues of trainingspakken binnen 
haalde zodat we er netjes bij stonden. Als opvol-
ger van Herman werd Geert in 1995 leider van het 
1e elftal. De voorbije 20 jaar was Geert tot 2016 
actief als leider van de A-selectie met een tussen 
pauze van 5 jaar. We kunnen hem omschrijven 
als een leider met passie, de rechterhand van de 
trainer die zorgt voor chemie tussen spelers en 
technische staf. Voegbedrijf Geert de Jong was 
jarenlang kledingsponsor van D.W.P. Geert is, als 
eerste niet bestuurder, terecht op 9 september 
2016 benoemd tot erelid van D.W.P. 

Wietze Toering 
(11-4-1947) 
Wietze maakte in 1977, op verzoek van trainer 
Gerrit Weide, de gevoelige overstap van Oudehas-
ke naar D.W.P. Het was eerst even wennen want in 
Sint Jût ging het er toch wat ruiger aan toe. Vele 
jaren speler van het 1e elftal en daarnaast jaren-
lang trainer van diverse elftallen. In 1984 vier jaar 
jeugdsecretaris om daarna nog vier jaar jeugd-
voorzitter te zijn. Wat hij daarna nog een keer 
deed van 2001-2006. Ook aan de jaren als speler 
van de 35+ beleefde hij mooie herinneringen ver-
telde hij. Sinds begin 2000 tot heden daarnaast 
nog als clubscheidsrechter aan D.W.P. verbonden. 
Al met al een dikke 40 jaar bij D.W.P. in diverse 
functies verdient natuurlijk het ere lidmaatschap 
waar hij uitermate trotst op is. Benoemd op 7 sep-
tember 2018 als erelid.

   Uilke Gongrijp      Rinkje Visser-de Vries        Anne Knol 

    Eelke Westra               Jan Haven             Herman de Heij 

     Jan de Vries             Gerrit Aalbers          Jan Knijpstra

    Geert de Jong           Wietze Toering
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MO 15-1

Boven v.l.n.r.: Rixt Lusink, Miriam Schat, Mirije van Zwol, Brecht Dikkerboom, Inge van der Wal, 
Sijtje Nynke Schotsman Midden v.l.n.r.: Geeske Otten (leider), Femke Schokker, Femke Talsma, 
Indra Zuidema, Maaike Groe Onder v.l.n.r.: Annelie Veuger (trainer), Laura van Zwol, Fardau 
Drenth, Coba Otten, Bregt Postma, Julia van Zwol, Miranda van Zwol (leider) Ontbreekt: Arjen 
Stoelwinder (trainer) 

MO 17-1

Boven v.l.n.r.: Sjirk Elzinga (trainer/grensrechter), Marit van der Wal, Gwenda Bijker, 
Femke Baas, Hans van der Wal (leider), Cheryl Hylkema, Maaike Mandemaker, Sanne 
Huitema, Elvira Dikkerboom, Thedo Mienstra (leider) Onder v.l.n.r.: Lisa Mienstra, Roelie 
van der Molen, Marrit Elzinga, Ilse van der Werf, Trudy Velthuis, Jennifer de Jong, Femke 
Hooijer Ontbreekt: Yvonne Mienstra-Noppert (trainer)

Jan Knijpstra fotografie©

Jan Knijpstra fotografie©
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Boven v.l.n.r.: Mindert Mulder (grensrechter), Silke van Slageren, Elvia 
van Slageren, Hieke Kramer (sponsor), Doutzen van Slageren, Jan Venema 
(leider/trainer), Alissa Hof, Tjitske Schreur, Selma Mulder, Melissa van 
der Vlis, Jan Knijpstra (verzorger) Onder v.l.n.r.: Lisa Oenema, Gerda 
Tuinier, Hilde Hoekstra, Iris Melein, Bianca de Boer, Bianca Huisman, Salina 
Knijpstra, Fenna Stoelwinder, Gea Oenema 
Ontbreekt: Sanne van de Berg (leider)
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DWP VR 1
Jan Knijpstra fotografie©
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Mini pupillen

Boven v.l.n.r.: Anno Holtrop (trainer/leider), Morris Osinga, Brent Smeding, Isa van 
Stralen, Fela Spoelstra, Eize Zandstra, Elmer Venema (leider/trainer) Onder v.l.n.r.: Karst 
Zandstra, Kay Holtrop, Daan van der Wal, Levi Venema, Rick ten Boom 
Ontbreekt: Sieco de Vries

JO 8-1

Boven v.l.n.r.: Homme Dijkstra (trainer/leider), Youri Sloothaak, Denny ten Hoeve, Friso 
Akkerman, Morris Osinga, Remco ten Hoeve (trainer/leider) Onder v.l.n.r.: Teije van der 
Vlugt, Luca Dijkstra, Lobke Agricola Ontbreekt: Sido Brouwer

Jan Knijpstra fotografie©

Jan Knijpstra fotografie©
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JO 9-1

Boven v.l.n.r.: Anna van der wal, Isis Zandstra, Afina Lageveen (leider/trainer), Fayan 
Hylkema, Arno van Stralen Onder v.l.n.r.: Luuk Roffel, Brecht Drenth, Jarno de Vreeze, 
Sem Koopmans Ontbreekt:: Jelmer Roffel (trainer)

JO 10-1

Boven v.l.n.r.: Raymond Spoelstra (leider), Sjirk Elzinga (leider/trainer) Midden v.l.n.r.: 
Jaimy Woldijk, Marc Brouwer, Kian Spoelstra, Jurjen Elzinga Onder v.l.n.r.: Sije van den 
Berg, Kim de Jong, Ailyn Mulder Ontbreekt:: Jorrit Visser (trainer), Willem Heeringa 
(trainer)

Jan Knijpstra fotografie©

Jan Knijpstra fotografie©
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JO 11-1

Boven v.l.n.r.: Wielko Lageveen (leider/trainer), Minne Modderman, Hidde Visser, 
Matthew Mulder, Thijmen Spoelstra, Jente Agricola, Nick Roffel, Volken Sloothaak 
(leider/trainer) Onder v.l.n.r.: Djurre de Boer, Jorrit Venema, Jorn Sloothaak, Jesse 
Roffel, Ruben Lageveen

JO 11-2

Boven v.l.n.r.: Noëlle Lankman, Klaas Elle de Boer, Aitze Hiemstra (leider), Hiltsje 
Talsma, Sabine Modderman, Riemke Hiemstra-Vierstra (leider), Jitse Hiemstra Onder 
v.l.n.r.: Wiebe Veldhuis, Minne Wietsma, Meinte Modderman, Jelmer Veldstra, Haylee 
Lankman Ontbreekt: Berta Modderman (trainer)

Jan Knijpstra fotografie©

Jan Knijpstra fotografie©
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JO 12-1

Boven v.l.n.r.: Feike Modderman, Rinse Velthuis (trainer),  Eelko Kruis, Jurre Knoops 
(trainer), Rick de Heij, Sterre Bos, Sophie van Stralen, Jildou Pasveer, Henk Visser (leider)
Onder v.l.n.r.: Jeroen Wiersma, Julian Punter, Anne Jitse Schutten, Marit Visser, Pim 
Hartjes

JO 13-1

Boven v.l.n.r.: Jan  Mulder (leider), Maurice Hylkema, Jouke Pieter Bakker, Gerrit 
Zuidema, Jacco Brouwer, Jarno Kroes, Sido Mulder, Geert de Boer (leider), Bas Lageveen, 
Dennis van de Ende, Betty Bijker (trainer) Onder v.l.n.r.: Youri de Jong, Henri de Vreeze, 
Sjoerd van de Molen, Mart de Boer, Rein Jan Mulder, Mart Bijker Ontbreekt: Jorn de Boer 
(trainer)

Jan Knijpstra fotografie©

Jan Knijpstra fotografie©
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JO 15-1

Boven v.l.n.r.: Pelle Wijnia, Gert Schutten(leider), Willem Heeringa, Andries Otten, Nick 
van der Meer, Marten Kruis, Martijn Vermaning, Hidde Portena, Thomas Hooijer, Tjerk 
van Slageren(leider), Rick de Jong Onder v.l.n.r.: Lars Akkerman, Geert Veldstra, Lute 
van Slageren, Gerco Schutten, Sjoerd Roffel, Jorrit Visser Ontbreekt: Rinse Veldhuis 
(trainer)

JO 17-1

Boven v.l.n.r.: Bertus van Zwol (leider/trainer), Remco de Jong, Melvin Dikkerboom, 
Tino de Jong, Jorrit Kerkstra, Bryan Schippers, Anne Jan Wind, Wietze Germ de Jong 
(grensrechter) Onder v.l.n.r.: Niels Schippers, Ambasajir Fiseha, Minze Schotsman, Hette 
Knoops, Jeffrey Pasveer, Henk Kruis, Lucas van Zwol Ontbreekt: Rinke Overwijk, Heero 
Schotsman (leider), Rintje Vaartjes (trainer)

Jan Knijpstra fotografie©

Jan Knijpstra fotografie©
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JO 19-1

Boven v.l.n.r.: Arjen Veenstra (leider), Mike van der Meer, Benny Bos, Erwin Akkerman, 
Dennis van der Wal, Jolle Jager (trainer/leider) Midden v.l.n.r.: Kevin Oord, Jeen 
Willems, Sven Laurens, Jurre Knoops, Gerben Veenstra Onder v.l.n.r.: Rinse Velthuis, 
Xander Hooijer, Jorn de Boer, Tim van de Berg, Jelger Mienstra, Hendrik Wind, Meinte 
Hiemstra Ontbreekt: Edwin Willems (leider) en Rowan Agricol

DWP 35+ 1

Boven v.l.n.r.: Peter Dikkerboom, Johan Darwinkel, Bonne Hylkema, Jan Venema, Klaas 
Huisman, Johannes Hogenberg (leider) Onder v.l.n.r.: Henk Visser, René de Jong, Wim 
van der Molen, Anne Bijker, Jan Drenth Ontbreekt: Tiemen Schreur (teammanager) Berno 
de Boer, Tjibbe Bos.

Jan Knijpstra fotografie©

Jan Knijpstra fotografie©
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DWP 35+ 2

Boven v.l.n.r.: Jan Dik Piersma, René van der Woude, Piet Koopmans, Arjen Krist, Lieuwe 
Huttinga, Remco ten Hoeve Onder v.l.n.r.: Jolle Jager, Bennie van der Wal, Johan Kok, 
Mangal Haringsma (leider) Ontbreekt: Mark Hulzebos (leider), Wiebe Roelof Lageveen, 
Oane Wierda

DWP 3

Boven v.l.n.r.: Lars Slump, Roel Klijnstra, Carlito Vervenne, Leonard Dayanan, Jeep Otter, Sven 
Mulder, Roel Bos, Frans de Haan (verzorger) Midden v.l.n.r.: Mangal Haringsma (leider), Erik 
Huttinga, Hilbrand Woudstra, Jolle Jager,   Xander Valkenburg Onder v.l.n.r.: Michiel van der 
Wal, Sake Mulder, Marco Hoonstra, Rintje Vaartjes, Robin Visser Ontbreekt: Jochum Meester, 
Gauke Dijkstra, Johannes Dijkstra, Mark Hulzebos (leider), Bernard Holtrop, Mike Olde Agterhuis, 
Tiemen Schreur (grensrechter), Niels Wilten, Bernd Woudstra, Rintje Jelle Schreur

Jan Knijpstra fotografie©
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Boven v.l.n.r.: Jelle Hoekstra, Erwin Roffel, Thijs Vaartjes, Joran Veenstra, Sjoerd 
Koopmans, Jordy van Drogen, Anne Jan Visser, Age van der Velde
Midden v.l.n.r.: Lieuwe Huttinga (assistent scheidsrechter), Jos Buijs, Brando 
Linders, Anton Holtrop, Rudolf Top, René Hulsebos, Rintje Jelle Schreur (verzorger) 
Onder v.l.n.r.: Sietse Drenth (teammanager), Leon Veenstra, Sietse van der Kamp, 
Anne Haven (hoofdtrainer), Marten Huisman, Wilco Jager, Remco ten Hoeve (leider)
Ontbreekt: Ewan Yska en Dennis Wiersma
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DWP 1
Marcels Passie Fotografie©
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Streek 36           

Tel:0513-551283   
Sintjohannega 

Mob:06-21 88 14 18 www.lmb-akkerman.nl  

Als voetbal je sport is 
=

DWP je club

Kom erbij en meld je aan via
www.vvdwp.nl

Voetballen bij De Wite Peal is o.a:
- Plezier in voetbalsport
- Voor jongens en meisjes
- Jaarlijkse Familiedag
- Eigen kledinglijn
- Eigen merchandising

Download de DWP club-app
Installeer de voetbalAssist ClubApp
naam vereniging: vv DWP
en stel je favoriete team in.

sportpark De Grie
De Grie 30

Voor de laatste info over 
bestuur, wedstrijdsecretatri-
aat, sponsoring etc ga naar: 
www.vvdwp.nl

8464 PB Sintjohannesga
0513-55 17 88
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Onderhoud

Reparatie

Verkoop

Gebruikte 
fietsen en 
scooters

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag: 10:00-12:00, 13:00-18:00 
Zaterdag van 13:00 tot 15:00 Zondags gesloten

Polle 7 8463TJ Rotsterhaule T. 0513-551117 

www.roffeltweewielers.nl

Vuurwerk

Portfolio & meer info
@wim_my

Wimmy Hoekstra
Mediavormgever

Art & Design
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0 
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 2
2 
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m
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y@
ho
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ail

.co
m

GARAGE

Tel.: 0513 - 55 15 60   WWW.GARAGEBIJKER.NL
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Deze groep bestaande uit gepensioneerde 
leden, spelers, bestuurders van 
D.W.P. zorgt er voor dat op de 
woensdagochtenden langs de velden van 
D.W.P. alles er weer spic en span uitziet.
Zo hebben zij ervoor gezorgd dat 
er bankjes kwamen langs het B-veld 
en het scorebord bij het B veld werd 
opgehangen. Daarnaast wordt er nog 
veel meer gedaan door deze groep, maar 
daar laten wij ze liever zelf over aan het 
woord. 

Een eerdere poging strandde maar in 
november 2011 kwam deze klussengroep 
toch van de grond op initiatief van de 
vrijwilligers van het eerste uur: Piet, 
Jan, Jan, Eelke, Atze Pieter en Minne. 
Na gesprekken met Herman werd de 
woensdagochtendploeg in het leven 
geroepen. Eén en ander vloeide eigenlijk 
voort uit de jaarlijkse klussendag, die bij 
D.W.P. meestal werd gehouden aan het 
einde van het seizoen. Dit moest maar 
een wekelijks terugkerende activiteit 
worden voor de gepensioneerden vond 
de groep zelf. Iedere week komen ze 
bijeen tussen half negen en twaalf uur 
om hun beste beentje voor te zetten voor 
de club.

Allerhand klusjes worden aangepakt en 
wekelijks zorgt deze groep er voor dat 
ons sportpark er mooi bij ligt (netjes 
aangeveegd, prullenbakken geleegd, 
etc.) Hiervoor ontvangen de mannen dan 
ook regelmatig complimenten van leden 
en bezoekende clubs. De meest recente 
klus, die door hen werd aangepakt is het 
aanleggen van een bestrating langs het 
B-veld, zodat de supporters met droge 
voeten naar de bankjes kunnen. Verder 
heeft deze ploeg vrijwilligers ook bij de 
aanleg van het nieuwe kunstgrasveld 
en de werkzaamheden eromheen haar 
bijdrage geleverd.

Van tijd tot tijd komen er weer leden 
bij, wat door de groep ook toegejuicht 
wordt, vele handen maken tenslotte licht 
werk. Vanuit de woensdagochtendploeg 
worden ook telkens weer nieuwe 
initiatieven naar voren gebracht die, na 
intern overleg, uitgevoerd worden. Dit 
wordt zoveel mogelijk vanuit het bestuur 
aangemoedigd en waar mogelijk ook 
ondersteund. Er komen echter wel eens 
momenten voor dat de ploeg wat minder 
te doen heeft, maar dan is een kopje 
koffie, een borreltje en even bijkletsen 
ook wel eens goed. 

De woensdagochtendploeg
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Op de vraag hoe men de toekomst ziet 
voor D.W.P. wordt eigenlijk volmondig 
positief gereageerd, voor een relatief 
kleine gemeenschap, staat de vereniging 
er qua ledental en financiën goed voor. 
Natuurlijk wordt er wel eens een kritieke 
kanttekening gemaakt bij een groot 
maatschappelijk probleem en dat is dat 
er toch af en toe wat minder beleving is 
als vroeger. Vroeger baalde men als er 
een wedstrijd werd afgelast, nu komt dat 
te vaak voor omdat een team niet genoeg 
spelers of speelsters heeft. Dit moet op 
de één of andere manier gekeerd worden.

Binnen deze groep vrijwilligers 
heerst ook een soort ongeschreven 
taakverdeling: er is een binnendienst 
(koffie verzorgen en klusjes in de kantine 
etc.) en een buitenploeg, die de mouwen 
opstroopt en buiten de boel onderhanden 
neemt. Een deel van deze ploeg komt 
ook bijeen op de donderdagavond om 
een kaartje te leggen, hier merkt men 
terecht op dat het mooi zou zijn dat er 

door bestuur en kantineploeg ook op die 
avond voor kantinebezetting achter de 
bar gezorgd zou worden. Beschouw dit 
als project onder constructie.

Tot slot zou de schrijver namens 
de vereniging graag zijn dank 
willen uitspreken, richting de 
woensdagochtendploeg, voor al het werk 
dat men reeds in D.W.P. heeft gestoken 
en voor wat men in de toekomst nog voor 
D.W.P. kan en mag betekenen in goede 
gezondheid!

Boven v.l.n.r.: Minne Modderman, Piet 
Lieverse, Jan Lageveen, Jan Haven,
Wiepie Krist 
Onderv.l.n.r.: Eelke Westra, Eibert Jager, 
Sjoerd de Wilde, Atze Pieter van Stralen

Pasfoto: 
Wander Kerkstra
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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 L.P. Bos  
te Rotsterhaule tel.nr. 0513-551074  

 
of  bekijk onze website:  

www.uitvaartsintjohannesga.nl 
 

Voor eieren  
en  

Kipproducten 
 
 

 
Th. Visser & Zn 

 
J. Veldstraweg 19 

Ouwsterhaule 
Tel. 0513-551369  

of 
Kadijk 12 

Rotsterhaule  
Tel. 0513-551732 

 
www.eierhandelvisser.nl 
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Het fenomeen kledingbeurs is altijd al 
wat onderbelicht geweest in het verleden, 
vandaar dat we in deze editie dit willen 
rechttrekken en de dames even in de 
spotlight willen zetten.

We hebben een gesprek met Hendrika 
Vermaning en Hendrika Heeringa, die 
afgelopen zomer hun taken hebben 
overgedragen aan Yvonne Mienstra en 
Jannie van der Werf.

Hoe kom je ertoe om de kleding binnen 
een voetbalvereniging te gaan beheren, 
is dit een roeping of een kwestie 
van geroepen worden? Zoals bij vele 
verenigingen is dit duidelijk een zaak 
van allereerst voorzichtig gevraagd 

worden, nadenken, nog eens overwegen 
en uiteindelijk nee denken en toch 
overgehaald worden door de ander, die 
ook benaderd is. Want de dames, zowel 
de voorgangsters, Hendrika en Hendrika, 
als de huidige kledingbeursdames, 
Yvonne en Jannie, zijn er op deze manier 
ingerold. Het bindmiddel dat de dames 
verbindt met de club is hun kinderen die 
bij D.W.P. spelen.

De dames merkten ook heel fijntjes op 
dat het aantal vrijwilligers nog wel zou 
mogen toenemen.    Als je ziet hoeveel 
ouders er bij D.W.P. rondlopen, dan 
kunnen er best nog wel een paar ‘de 
vrijwilligersfamilie’ versterken. Vele 
handen maken licht werk. 

Kledingbeurs
De dames van de 
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Om even een greep uit de verschillende 
functies te doen binnen de oude en 
nieuwe bezetting: Hendrika Heeringa 
was voorheen o.a. leidster en 
kaboutertrainster en Yvonne geeft nu 
ook nog training aan de MO-17. Hendrika 
Vermaning en Jannie van der Werf zien 
we af en toe ook in de kantine achter de 
bar. En dan toch nog een functie erbij?  
‘Ja, want het is best leuk om te doen’.

Als vereniging moet je het van deze 
mensen hebben, die vrijwillig taken 
binnen de organisatie willen vervullen en 
daar zijn we als vereniging natuurlijk blij 
mee en zeer zuinig op! Vandaar ook dat 
hun beleving en mening zeer belangrijk 
is voor de dagelijkse gang van zaken 
binnen hun takenpakket. 

En waar de dames het volmondig over 
eens waren , was het upgraden van de 
ruimte waar zij hun domein hebben, de 
massageruimte annex kledingopslag. 
Hier dient iets aan gedaan te worden, 
riepen ze in koor, alles ligt voor de 
‘graai’, niets ligt achter slot en grendel. 
‘We spreken hier wel over eigendommen 
van de club en die dienen niet zo maar 
weggenomen te kunnen worden’ aldus de 
dames. Hiertoe zal actie moeten worden 
ondernomen om ook dit deel van de club 
goed verzorgd neer te zetten.

Op de vraag of de dames nog wat toe te 
voegen hadden aan dit gesprek kwam de 
echte kern van het verhaal naar voren:

‘In eerste instantie vinden wij dat men 
met respect dient om te gaan met mensen 
maar daarnaast ook met respect moet 
omgaan met de spullen van de club, dus 
de tenues etc. Het past niet dat aan het 
eind van het seizoen men de tas van 
het team inlevert met deels ongewassen 
tenues en niet behoorlijk opgevouwen. 
Dit is een kleine moeite. Ook dienen 
tekortkomingen en schade aan de tenues 
direct gemeld te worden, om er adequaat 
op te kunnen reageren. Wanneer we een 
beetje samenwerken met z’n allen komt 
het allemaal wel goed’.

Als sluitstuk van het gesprek komen 
de dames ook met het idee om de 
merchandise van D.W.P. wat meer aan te 
prijzen middels een aangekleed model op 
film te zetten met alle koopwaar en deze 
in de schermen te laten ‘meelopen’. Ik 
zeg op mijn beurt; goed plan, uitwerken 
en aanpakken!

Dames, dank namens de vereniging 
voor jullie goede werk!

De werkwijze van de kledingbeurs:

De spelers (m/v, j/m) melden bij de leiding van het elftal wat er mankeert of wat 
ze nodig hebben. De leider of leidster moet dit terugkoppelen naar de dames van 
de kledingbeurs en die zullen op hun beurt ervoor zorgen dat de vraag ingevuld 
wordt. Aan het eind van het jaar worden de tassen en tenues weer ingenomen, ge-
inspecteerd en klaargemaakt voor het volgend seizoen. Tekortkomingen worden 
verholpen, tekorten worden bijbesteld. D.W.P.-sokken kunnen bij Paul Veldhuis 
of in de kantine worden gekocht ( de kosten hiervan zijn euro 10 per paar).
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Minne J. de Glee

06-13205228

0513-435919

info@administratiekantoordeglee.nl

www.administratiekantoordeglee.nl

Hoge Dijk 6A 8464 NP Sintjohannesga

ADMINISTRATIEKANTOOR DE GLEE
Voor al uw administraties en belastingaangiften

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 pupillensponsor van VV DWP

Waardoor de
hele club
wint.

Samen de
vereniging
supporten.

Pupillensponsor
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Begin jaren zeventig, gelijktijdig met de 
aanleg van ons sportcomplex, kreeg de 
voetbalvereniging D.W.P. een dameselftal. 
In 1974 was Uilke Gongrijp (1920-1991) 
de man van het eerste uur destijds tevens 
de penningmeester van D.W.P.  Het 
meisjesvoetbal deed zijn intrede in 1985 
met als fanatiek leidster Tineke van Hes. 
Mede door de ontwikkeling van de laatste 
jaren van het vrouwen en meisjesvoetbal 
kent onze vereniging een enorme 
groei mede dat er daardoor plannen 
worden gemaakt aan een noodzakelijke 
uitbreiding van de kleedgelegenheden. 
Al bijna 45 jaar 
is er dames- en 
meisjesvoetbal bij 
D.W.P. in 2019 een 
mooie gelegenheid 
om hier de nodige 
aandacht aan te 
besteden.

Ons vrouwenteam 
kende door de jaren 
heen ook de nodige 
kledingsponsors.

In het seizoen 
1997-1998 werd het 
damesteam door 
A.J. de Boer & Zn 

Sponsoring vrouwenvoetbal

Boven v.l.n.r.: Geert de Boer (sponsor 
trainingspakken), Johannes Kuipers, Rein de Jong 
(sponsors tenues), Miranda de Jager, Sjoerd van 
der Molen (leider), Richtje Elzinga, Hettie de Jong, 
Geertje Holtrop, Miranda Boukes, Geertje Yntema, 
Mariska ten Hoeve, Alex Hoks (leider/trainer), 
Gea Poepjes, Natasja Lupker Onder v.l.n.r.: Nellie 
Yntema, Pietje Koopmans, Hedwich Hof, Tineke 
van Stralen, Esther Alkema, Pietje Modderman, 
Afina Lageveen, Mirjam Lupker. 

Transport uit Scharsterbrug en Vleesvee-
handelsbedrijf de Jong en Kuipers uit 
Rotsterhaule in nieuwe trainingspakken 
en nieuwe tenues gestoken.

Jan Knijpstra fotografie©
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Boven v.l.n.r.: Sibbele Dijkstra (sponsor), Albert 
Hol (leider), Geertje Holtrop, Ciska Sloothaak, 
Marysia Meester, Jeliena van der Wal, Mariska ten 
Hoeve, Sjoerd van der Molen (leider), Wimmie 
Dijkstra (sponsor) Onder v.l.n.r.: Jenny Jager, 
Jannie Dijkstra, Alina Hogenberg, Annet van der 
Meer, Wietske Dijkstra, Ypie Dijkstra, Gesina 
Tuinier, Lucy van der Wal, Daphne Otter. Liggend: 
Bianca de Boer

Boven v.l.n.r.: Silke van Slageren, Elvia van 
Slageren, Doutzen van Slageren, Alissa Hof, 
Tjitske Schreur, Selma Mulder, Melissa van der 
Vlis Onder v.l.n.r.: Hilde Hoekstra, Gerda Tuinier, 
Iris Melein, Bianca de Boer, Bianca Huisman, 
Salina Knijpstra, Fenna Stoelwinder, Gea Oenema

In februari 2008 was er een tweede 
sponsor die bereid was D.W.P. DA1 geheel 
in het nieuw te steken, zowel tenues en 
trainingspakken werden aangeboden 
door Dierenpension De Wolvehoeve uit 
Rotsterhaule.

Ontzettend blij waren in oktober 2018 
de dames van D.W.P. VR1 met de nieuwe 
tenues en trainingspakken welke werden 
aangeboden door hun sponsor Hieke 
Kramer van Hieke.nl uit Joure het bedrijf 
voor grafische vormgeving en webdesign 
voor bedrijven. Teamfoto tenues op 
bladzijde 12-13. 

Jan Knijpstra fotografie©

Jan Knijpstra fotografie©
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Van minipupil tot 
D.W.P. is een rijke club wat betreft de 
jeugd, we hebben 5 juniorenteams, 7 pu-
pillenteams en mini pupillen of te wel de 
kabouters. Op zaterdagmorgen is het een 
gekrioel van jewelste. 

De kabouters die met heel veel plezier trai-
nen o.l.v. Anno en Elmer.

Toekomstbestendig beleid op de club bete-
kent ook dat er een heldere visie bestaat 
over de richting die de club op moet. Ui-
teraard geeft het bestuur en de jeugdcom-
missie hier al jarenlang concrete invulling 
aan. Toch is gemeend dat het ook anders en 
beter kan. Twee mensen houden zich op het 
ogenblik bezig met dit nieuw te ontwikkelen 
beleid. Zij verdiepen zich in de basis die no-
dig is om de jeugd van D.W.P. op te leiden 
met het doel uiteindelijk in het eerste elftal 
van de club te komen.  

Clinics

D.W.P. heeft in 2017 en 2018 clinics gehou-
den voor de jongere spelers en speelsters. 
Zij deden dat op vrijdagmiddag en -avond 
onder leiding van Nino Jevtic. Het was een 
groot succes. De jongens en de meisjes van 
de F-jes, E-tjes, D’s en C’s hadden heel veel 
plezier en hebben veel geleerd.

Als je nu langs de lijn staat, 
zie je meestal verfrissend 
voetbal en jeugd die veel 
plezier heeft in het voetbal.

Schalke 04

Op 23 Juni 2018 is een sportieve ploeg met 
aanhang afgereisd naar het stadion van 
Schalke 04 in Gelsenkirchen. Het is een van 
de topclubs in Duitsland, hoewel de club 
zijn succesvolste periode kende tijdens de 
jaren 30. We kregen daar een rondleiding 
onder leiding van Nederlandse CIOSers. 
Het is een prachtig stadion en iedereen wil-
de op de stoel van de trainer zitten.

De jeugdcommissie

De jeugdcommissie is er voor jullie, de jeugd 
binnen onze vereniging. 

Voorgaande jaren organiseerden we in de 
winter altijd eigen zaaltoernooien. Sinds vo-
rig jaar hebben we onze belangstelling voor 
de wintercompetitie en kersttoernooien door-
gegeven die vanuit de K.N.V.B. worden geor-
ganiseerd. Hier kan ieder team nu aan deel 
nemen, leiders zijn hierover geïnformeerd. 
De deelnemende teams aan de wintercompe-
titie van vorig jaar waren enthousiast. Zo kan 
ieder team in de winter ook lekker door voet-
ballen. 

Gastheer D.W.P.

Voor de zaterdagmorgen is Paul Velthuis de 
gastheer hij ontvangt bezoekende teams en 
zorgt dat de velden speelklaar zijn.

Vanaf april wordt er alweer begonnen met de 
indeling voor het volgende voetbalseizoen. 
Dit is erg vroeg, maar het is ook altijd een 
tijdrovende klus en het moet weer op tijd bij 
de K.N.V.B. worden aangeleverd.

In de wintermaanden worden de eerste voor-
bereidingen voor het schoolvoetbal al weer 
opgepakt en tot slot wordt er de nodige aan-
dacht besteed aan de organisatie van de tra-
ditionele familiedag. De familiedag was dit 
jaar een groot succes mede door de nieuwe 
opzet en het fantastische weer. Andere feest-
jes en leuke zaken komen tijdig op de web-
site. 

Namens de jeugdcommissie

het eerste elftal
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Hoofdbestuur

Boven v.l.n.r.: Hilbrand Woudstra, Ernst-Jan Lusink, Jan Boender, Minne Modderman 
Onder v.l.n.r.: Henry van Drogen, Jochum Meester, Thijs Vaartjes 
Ontbreekt: Hotze Adema en Wielko Lageveen

Jeugdbestuur

V.l.n.r.: Monique van der Wal, Wielko Lageveen, Trees Kruis-Jellesma, Sjirk Elzinga, Jurre 
Knoops, Jan Mulder, Paul Velthuis, Rintje Vaartjes. 
Ontbreekt: Theo Portena, Selma Mulder

Jan Knijpstra fotografie©

Jan Knijpstra fotografie©
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Sponsorcommissie

Boven v.l.n.r.: Jan Venema, Hotze Adema, Ernst-Jan Lusink, Mariska ten Hoeve, Remco 
ten Hoeve Onder v.l.n.r.: Sanne van de Berg, Mangal Haringsma, Melissa van der Vlis,  
Tetje de Vries Ontbreekt: Jordy Otter, Mark Hulzebos, Alissa Hof

Woensdagochtendploeg

Boven v.l.n.r.: Minne Modderman, Piet Lieverse, Jan Lageveen, Jan Haven, Wiepie Krist
Onder v.l.n.r.:  Eelke Westra, Eibert Jager, Sjoerd de Wilde, Atze Pieter van Stralen
Ontbreekt:  Wander Kerkstra

Jan Knijpstra fotografie©

Jan Knijpstra fotografie©
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Barpersoneel ochtend

Boven v.l.n.r.: Hendrika Heeringa, Gretha Visser-Slagter, Jolanda Nijholt Onder v.l.n.r.: 
Wimmy Hoekstra, Hendrikje Boersma, Irene Kalfsbeek Ontbreekt: Sanne van de Berg, 
Gretha Portena, Rianne Akkerman, Celina Hof, Ilse Mulder, Esmee van der Wal, Jeen 
Willems

Barpersoneel middag

Boven v.l.n.r.: Jan Heeringa, Sjirk Elzinga, Henk Visser Onder v.l.n.r.: Andrea de Vries, 
Aleida Tuinier, Jannie van de Berg-Haven, Ieke Visser-Jansma, Immy Greben

Jan Knijpstra fotografie©

Jan Knijpstra fotografie©
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Draai en Freeswerk Stuiver Lemmer
Eetcafé Rus’an Sintjohannesga
Installatiebedrijf H. van der Wal 
Sintjohannesga
Hieke.nl Joure
Metameric civiele techniek Wateren

100% BOB 0% op
A H Ploegstra Kraanverhuur 
Sintjohannesga
A. de Jong installatie en onderhoud 
Ouwsterhaule
Aannemingsbedrijf Bangma Sint 
Nicolaasga
Aardappelhandel Huttinga Rotsterhaule
Afwerkingsbedrijf W.A. Tiezema Joure
Agrarische dienstverlening  van der 
Velde & Kombrink Ouwsterhaule
Allround service Pieter Lolkema
Autoservice Jelmer Brouwer 
Heerenveen
Autoservice van Es Heerenveen
Boersma Adviseurs Sint Nicolaasga
Bouwbedrijf H. van Zwol Rotsterhaule
Bouwbedrijf H. Veenstra Oudehaske
Bouwbedrijf Roos Emmeloord 
Brasserie de Cuyper Heerenveen
Dierenpension De Wolvehoeve 
Rotsterhaule
Druktemakers Heerenveen
Dutsen.nl Autoverzekeringen Sneek
DBVH pallets HeerenveenBo

rd
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re
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Tenue-sponsoren

Aannemingsbedrijf Bangma Sint Nicolaasga
Administratiekantoor M. de Glee Rottum
Autoservice Jelmer Brouwer Heerenveen
Bouwbedrijf H. van Zwol Rotsterhaule
Eierhandel Visser Ouwsterhaule
Garage Bijker Rotsterhaule
Heineken Brouwerij Noord Nederland 
Drachten
Hotze Adema Transport Sintjohannesga
Kerstma-Heida Rotsterhaule 
Kinderopvang Madelief Delfstrahuizen
Kraak Installatiebedrijf Rotsterhaule
Mechanisatiebedrijf Akkerman 
Sintjohannesga
Metselbedrijf Brouwer Sintjohannesga
Mulder Schoonmaak Heerenveen
Paviljoen Camping Tjeukemeer Rohel
Praktijk Anja Boender Rotsterhaule
Roffel Tweewielers Rotsterhaule
Salon It Onlân Sintjohannesga
Schildersbedrijf M. Kampen Joure
Tuincentrum De Koning Rohel
Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o
Van der Heide Bouw Heerenveen
Voegbedrijf G. de Jong Sintjohannesga
Wiersma Banden Joure
Wimmy Hoekstra Mediavormgever Art & 
Design SintjohannesgaAd
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Draai- en Freeswerk Stuiver Lemmer

Hoofdsponsor

Muta Sport Leeuwarden

Verenigingssponsor

Rabobank Heerenveen

Pupillensponsor

Aannemersbedrijf A. Fekken Scharsterbrug
Administratiekantoor de Glee Rottum
Amster Bier (Heineken)  Drachten
Auto Joure XL Joure
Spar B. van Zwol Rotsterhaule
Bennie van Hes Metselwerken Rotsterhaule
Boss Classics Sintjohannesga
DBHV Pallets Heerenveen
Dikkerboom Milieuadvies Sintjohannesga
Henk en Nathalie de Jong Sintjohannesga
Huisartspraktijk Zwartsenburg Rotsterhaule
Klus- en Demontage Friso Bos Rotsterhaule 
Klusbedrijf Willem Jager Rotsterhaule
Metameric Civiele Techniek Wateren
Koeriersdienst T.M. Portena Heerenveen
Paviljoen Camping Tjeukemeer Rohel
Voegbedrijf H J Sloothaak Sintjohannesga
Wegrestaurant de Raket de Wijk/RogatBa

lsp
on
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Anne & Grietje Knol
Atze Pieter van Stralen
Atze van Stralen
Anne Wierda
Café de Kroeg
DJ Kramer.nl
Drukpunt Gorredijk
Eibert Jager
Erik Kramer
Eelco van der Heide
Eelke Westra
Ernst-Jan Lusink
Ewan Yska
Franke Sloothaak 
André Foppes
Gertjaap Blok
Geertje Holtrop & Bas Visser
Gretha Visser
Herman & Gientje de Heij

Eetcafé Rus’an Sintjohannesga
Eierhandel Visser Ouwsterhaule
Eproline Graveren & Belettering 
Heerenveen
Farm Supply Sintjohannesga
Fibre Max Joure
Friehof Hoveniers Joure
Fysiotherapie de Jong Joure
Garage Bijker Rotsterhaule
Heineken Noord Nederland Drachten
Het Luierhuisje Joure
Hoks Bouw Rohel
Holtrop Grondwerken Ouwsterhaule
Hooijer Food Ingredients 
Heerenveen
Inzet uitzendgroep Heerenveen
Joost Visser Infra Heerenveen
Jumbo Supermarkten Joure
Kapsalon Hanedan Heerenveen
Kerstma-Heida Rotsterhaule
Kinderopvang Madelief 
Delfstrahuizen
Koeriersbedrijf T.M. Portena 
Heerenveen
Klussenbedrijf W. Jager Rotsterhaule

Henk & Lucie van Hes
Hennie & Minne Modderman
Johan Kok
Jan & Leny Knijpstra
Jan Sloothaak
Jan Ype & Anno Holtrop
Jan & Anneke Lageveen
Jan & Hendrika Heeringa
Jochum Meester
Johan & Karin Bijker
Jolle Jager
Joran Veenstra 
Klaas & Jannie van de Berg
Mangal Haringsma
Mannen van de Haule zonder 
Sjoerd
Minne Modderman
Mindert Mulder
Peter HulzebosCl

ub
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Kraak Installatiebedrijf 
Rotsterhaule
Kybys-ing.nl Meppel 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
Rotstergaast
Mechanisatiebedrijf Akkerman 
Sintjohannesga
Metselbedrijf DUAN Joure
Mitra Duursma Heerenveen
Modderman Koekfabriek 
Rotsterhaule
Movieskoop Cinemas Emmeloord
Multiservice Hans Knol 
Sintjohannesga
NNRD Drachten
Piersma - Van der Ven Ouwster-
Nijega
Roffel Tweewielers Rotsterhaule
Pedicure salon It Onlân 
Sintjohannesga
Sjoerd van der Wal Administraties 
Nijehaske
Smit Staal Heerenveen
SolarZon techniek Heerenveen 
Spar B. van Zwol Rotsterhaule

Piersma-van der Ven BV
René Hulzebos
Remmelt Modderman
Sanne & Tim van de Berg
Sjirk & Jessica Elzinga / 
Lageveen
Sjoerd Koopmans
Siebe Poepjes
Sjoerd van der Molen
Spar Bertus van Zwol
Spelers DWP 2
Voegbedrijf B. van Stralen
Voegbedrijf H. J. Sloothaak
Voegbedrijf V. Sloothaak
Vrouwen 1 en Wimmy
Wietze Toering
Wander & Gerard Kerkstra 
Wietze & Renske Zwart

Technisch Bedrijf W. Minnesma 
Oudehaske
The Q-Dance Garden 
Sintjohannesga
Tichelaar schilders Heerenveen
Total Care Gevel Specialist Egbert 
Veenstra Sintjohannesga
Tuincentrum De Koning Rohel
Van der Hoek Heerenveen
Van Dijk Roggebrood 
Sintjohannesga 
Van Slooten Opticiens Joure
Van der Heide Bouw Heerenveen
Veldsink - Ferwerda Adviesgroep 
Joure
Voegbedrijf G. de Jong 
Sintjohannesga
Voegbedrijf H.J Sloothaak 
Sintjohannesga
Voegbedrijf S.V.S. Scharsterbrug
Vrienden van Ajax Sintjohannesga
Vrienden van SC Heerenveen 
Sintjohannesga
Wieger Ketellapper Sintjohannesga
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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 Wielko Lageveen (jeugdcommissie@vvdwp.nl)
H.J.Textorstrjitte 11, 8464 VS  Sintjohannesga

06-20038736

Accommodatie Zaken Hilbrand Woudstra (accommodatiezaken@vvdwp.nl)
Lark 20, 8446 Pl   Heerenveen

06-15679387

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

0513-852049
06-52415395

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

0513-852580
06-24592627

Jeugdcommissie

Jeugdvoorzitter Wielko Lageveen (jeugdcommissie@vvdwp.nl)
H.J.Textorstrjitte 11, 8464 VS  Sintjohannesga

06-20038736
338736

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 Mulder ( coördinator C jun. - D pup.)
Sjirk Elzinga (coördinator E - F pup.)
Jurre Knoops ( lid / toernooicommissie / VTON 
beheerder )
Paul Velthuis ( wedstrijdsecretaris jeugd 
/ coördinator jeugdscheidsrechters / 
toernooicommissie )
Vacature ( coördinator meisjes )
Vacature (lid)

06-81499384
06-22402930

Beheer velden/gebouwen

Hilbrand Woudstra (accommodatiezaken@vvdwp.nl)
Lark 20, 8446 Pl   Heerenveen 06-15679387

Contactpersoon beheer 
kantine / barvrijwilligers

Sjirk Elzinga
Streek 98, 8464 NG Sintjohannesga

0513-621556
06-10084427

Consul

Atze Pieter van Stralen
Kampweg 9, 8463 VD Rotsterhaule

0513-551276

Sponsorcommissie

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

Clubinfo
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Deze presentatiegids is een 
uitgave van voetbalvereniging 

DWP 

Verspreiding onder leden, 
sponsoren en huis-aan-huis 

Sintjohannesga e.o

Oplage 
+- 1.750 exemplaren 

Contact 
sponsorcommissie@vvdwp.nl 

COLOFON

Voetbalvereniging De Wite Peal

Redactie 
Jan Boender, Jan Knijpstra, 

Wimmy Hoekstra

Ondersteunend
Mark Hulzebos, Hotze Adema, 

Jordy Otter

Vormgeving 
Wimmy Hoekstra 
Mediavormgever
06 40 91 22 29 

Fotografie 
Jan Knijpstra fotografie

Archief(foto’s) 
Jan Knijpstra 

Drukkerij
Flyer Print Joure

Met dank aan onze 
adverteerders

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

0513-852049
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, balsponsors, etc.)

Verzorging

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

0513 - 551712
06-57780212

Informatie nieuwe leden

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

0513-852760
06-28053995

Aanmelding nieuwe 
leden

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

0513-852760
06-28053995

Kledingbeurs D.W.P.

Jannie van der Werf, Nieuwe weg 54, 8463VH 
Rotsterhaule

0513-551686

Yvonne Mienstra, H.J. Textorstrjitte 12, 8464 VS 
Sintjohannesga

0513-671698



 

• Stallenbouw     
• Betonwerken     
• Bedrijfsgebouwen   

   

• Prefab houtskeletbouw 
• Woningbouw     
• Verbouwingen   

   
www.bangmabv.nl 
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