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Ook dit boekje is digitaal gedrukt en gemaakt door C.D.B 

Centrale De Bijekoer 
Streek 133 
Rotsterhaule 
tel./fax 0513 - 551112 
e-mailadres: 
centraledebijekoer@het net.n1 

Het adres voor: 

C.D.B. 

CENTRALE DE BIJEKOER 

• digitaal drukwerk en grafische afwerking 
kopieeren v.a. 7 cent 

• ruime keuze uit collectieboeken 
geboorte-, huwelijks- en wenskaarten 
• wij zijn een baby welkoms drukker 

• familie en handelsdrukwerk 
• waarom ver weg als het dichtbij ook 

goed en goedkoop kan  

,if wife pealtsje'  
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In- en verko.  
Tuning  

APK Keuringen 
Restauraties  

Dee!  restauraties 
Cabrio ombouw 



Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden 

schoonmaakbedrijf 
DE HAAN 

Heerenveen 
tel. 0513 - 62 41 74 

voegbedrijf  

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

Technisch bedrijf 	 

14/Y14141Wina 
Schotel. 
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Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zet! doen 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C.V. 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Apperhof 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804  

Wolter  Sloothaak 	Franke Sloothaak 
Kantoor 	 Privé 
Tel. (0513) 411 609 	Tel. (0513) 414 872 
Fax (0513) 411 623 	Autotel. 06 53166279 
Autotel. 06 51501507 

Firmawei 11 - 8501  XL  Joure 
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
• uithakken oud voegwerk -restauraties 

get.  04:342 c.C.W 

Octliteadireet.4 ~Vt.' 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

Wir."1109~ 

SMIT BV 
BESTRATINGS- TUI N- EN HOUTCENTRUM 

BIESDUKE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesdijke 
25 jaar! 	• Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

HEERENVEEN • De loads 8 • Bedrifrenterrein  Kanaal  • 8447 GP Heerenveen 
• Tel. (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 

BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
CRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhorne 
tel. 0513-418458 	http://www.wiersmabanden.n1  
fax_ 0513-417467 	email: infe@wiersmabanden.n1  
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Sportief 

van huis uit! 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 

Polderbosdyk 13a, Postbus 35, 8500 AA Joure 
Tel. (0513) 48 48 48 - Fax (0513) 48 48 49 

"Vega- 
litellapper 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord 

Voor jong en oud en voor de grote of kleine trek. 

FVA LVE RWERKI NC S- 
TECH NIEKEN 

riff7/77A/ 	

Zorgt voor moderne gescheiden 
inzamelsystemen voor al 

uw afvalstoffen 

Postbus 969, 8440 AR Heerenveen 
Tel.: 0513-671545 
Fax. 0513-671500 

• EEN 
OPGERUIMD 
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be1etterin6 
eborden 

etters 
SCHWARTZENBERGSTR. 20 TEL. 0513 - 432661 
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VOETBALVE REM fict,ING  

Sportpark "De Grie" 
Sintjohannesga 

Verenigingscode  BB-BC-25V 

De Grie 30 
8464 PA Sintjohannesga 
Tel. 0513 - 55 17 88 
bgg. 0513 - 55 17 85  

Bankrekening 
v.v. D.W.P. 33 07 07 590 
Aktiekomité 33 07 05 695 

Redaktieadres 
Ringfeart 6 
8464 PD Sintjohannesga  

Druk 
Centrale De Bijekoer 
Rotsterhaule 

'11 erspreiding 
Diverse vrijwilligers 
van D.W.P. 

Wat gaat de tijd snel, denk je voor het nieuwe 
jaar er weer even van af te zijn met het maken 
van een clubblad of de kopie van het volgende 
nummer moet al weer worden ingeleverd. 
Over de druk van het vorige nummer was de 
redactie niet tevreden, bladzijden stonden niet in 
de juiste volgorde en ook over de kwaliteit waren 
we niet echt tevreden. In overleg met Centrale 
De Bijekoer willen we tot een beter eindproduct 
komen. 
Een winterperiode waarin het veldvoetbal een 
"winterstop" heeft, onze gedachte was eerst ook 
dat we dan weinig stof tot schrijven zouden 
hebben. 
Niks is minder waar getuige dit wederom dikke 
clubblad met genoeg informatie. Omdat het 
clubblad voor iedereen is, dus ook voor de 
jongste jeugd die nog niet echt goed uit de 
voeten kunnen met lezen, ook voldoende 
aandacht voor deze leeftijdscategorie. 
SJORS bereidt iedereen alvast voor op 
romantische tijden, valentijn, bij de jeugdsoos 
ontstaan de nodige romances getuige de 
verslagen. 
Veel leesplezier. 

Clubblad  
It  Wite Pealtsje wordt 
verspreidt onder de leden, 
donateurs, sponsoren van de 
voetbalvereniging D.W.P. 
Toegevoegd een uitgave van 
SJORS. 

Oplage 400 boekjes 

Ook voor 2001 zijn wij, en u dus ook, 
gebonden aan deadlines wat betreft 
het inleveren van kopie. 

Inleveren in de kopiebus of 
redactieadres 

Uiterste inleverdatum 14 april 
Distributie clubblad 21 april 



S: ik ben zwanger 
en ik weet niet van 
wie, wat nu? 

/ 	\ 

< J: lk ben op 
zoek naar een 
leuke vriendin! 

M: lk heb besloten 
single te blijven. 

grk.• 

C: ik eet niet meer omdat 
Ik luduvudu heb en "moet 

afvallen". 

VAN DE BESTUURSTAFEL VALENTIJN 2001  

   

Tussen het laatste clubblad en nu heeft het hoofdbestuur van D.W.P. een tweetal 
vergadering gehad. Tijdens deze vergaderingen kwam de volgende onderwerpen aan 
bod: 
— bij de gemeente werd gevraagd naar de vrije uren in de gymzaal op de Streek zodat 

de jongste jeugd (E en F pupillen) hier kan trainen. Uitvoering jeugdcommissie. 
— Gezocht wordt naar diverse shirtsponsors (le  en 2e  elftal), daarnaast voor de A 

junioren en C junioren (volgend jaar B junioren) Enkele contacten zijn gelegd doch 
zijn (nog) niet concreet geworden. 

— Onduidelijkheid was er binnen het bestuur omdat men formeel niks wist of de 
feestavond in de Oudjaarsnacht in de kantine wel door zou gaan. Wonderlijk dat van 
SJORS geen enkele reactie is gekomen. 

— Zo in de maanden november begint elk jaar weer de trainers carrousel, zo ook bij 
D.W.P. Klaas Wittermans inmiddels bezig aan zijn derde seizoen bij D.W.P., het 
voldoet Klaas prima bij onze vereniging en ook van de kant van leider en 
hoofdbestuur staat zijn plekje niet tot discussie en wilden we 
graag nog een seizoen met hem doorgaan. 
Vanuit de spelersgroep kwamen echter signalen dat men toch de 
voorkeur had voor een wisseling van de wacht. 
Klaas is hier van in kennis gesteld en inmiddels heeft hij voor 
volgend seizoen een (supervet) contract getekend bij Sleat. (een 
ploeg die we volgend jaar tegenkomen) 
D.W.P. moest daarna op zoek naar een nieuwe trainer, naar 
aanleiding van de advertentie kwamen er vier schriftelijke reacties binnen. 
Hieruit is een keuze gemaakt, wederom een Klaas, nl. Klaas Kuiper uit Balk. 
Klaas toch een bekende voor D.W.P. want hij trainde 3 jaar lang N.O.K. uit Oude- en 
Nieuwemirdum, daarvoor 4 jaar H.J.S.C. Van oorsprong komt Klaas uit Elahuizen en 
heeft een De Walde achtergrond. Meer nieuws over de "nieuwe" Klaas volgt in de 
komende clubbladen. Eerst wensen we de "oude" Klaas nog veel sportief succes 
voor onze vereniging, inmiddels is de weg goed ingeslagen en bestaat de 
mogelijkheid tot een periodekampioenschap. 

— Rolladeparty is gehouden, een 85 rollades werden besteld bij de plaatselijke 
Meermarkt en verdeelt over de vrijwilligers als dank voor hun bewezen diensten. 

— De D.W.P.-nieuwjaarsinstuif op zaterdag 6 januari was wat minder druk dan normaal 
doch wel zeer gezellig. 

— Een gedeelte van het gebouw werd geschilderd door de heer Brouwer als dank 
hebben we hem een enveloppe met inhoud doen toekomen. 

— Het achterste gedeelte van ons kleedgebouw is aan vernieuwing toe, Herman de 
klussenman heeft nieuwe ramen, kozijnen e.d. besteld welke na de winter zullen 
worden geplaatst zodat alles er weer pico bello uitziet. Nu lijkt het wat minder fraai. 

— Een beleidsplan wordt momenteel uitgewerkt zoals ook al in ons vorige clubblad, 
nadere informatie volgt binnenkort omdat nog niet alles is doorgenomen. 
Overleg volgt binnenkort tussen D.W.P. en de N.C.S.U. welke de vereniging 
begeleidt. 

Jan Knijpstra (secretaris) 

Liefdesproblemen die spelen bij bezoekers van SJORS 

L: ik heb een 
probleem want 

alle leuke 
meiden zijn 

bezet. 

J: ik heb vlinders 
in mijn buik, ik 
ben sinds kort 
verliefd op W. 

"5--V 

N: Wij houden ontzettend veel van elkaar, hebben wij nou een probleem? 

R: ik word regelmatig lastiggevallen met berichtjes, wat moet ik nu? 
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laat de bokkenpruik eens op het 
nachtkastje liggen de komende 
tijd. Rust eens lekker uit, je zult 

merken dat het je goed 
doet.(Leonie) 

steenbokwaterman 
. 	 , 

, 	. 	...„ 

draag niet te veel water naar de 
zee, zo spaar je een heleboel 
energie. Je zult merken dat je 

dan tijd hebt voor leuke dingen. 
(Afina) 

_,,.,,..,-,, 

vissen 
pas op dat je niet achter het net 
vist. Sla niet de eerste de beste 

aan de haak, want als je 
eenmaal beet hebt laat je niet 

meer los.(Wiebe, Jettje) 

ram 

dram niet zo door, probeer de 
komende tijd eens rustig te 

praten met je geliefde, dan kom 
je er op een prettige manier uit. 

(Marijke, Daphne) 

. 
.!.'-...,-1  

_ft  S L-,  er 
ontwijk de komende tijd de kleur 
rood, probeer nou eindelijk eens 
wat anders, je zult zien dat het je 

veel leuker staat en dat je er 
rustiger van wordt.(Nils) 

:, 	•,-.77....,r, 	. 

tweeling 
ook jij bent uniek, kijk eens wat 
vaker in de spiegel en zie hoe 

mooi je bent, zeker als je je 
onderscheid van anderen. 

(Monique, Rigtje, Cisca, Joost) 

— 
, 

kreeft 
probeer jezelf in bedwang te 

leeuw maagd 

houden. Geef je geliefde de kans grote mond, klein hartje, dal gaati doe eens iets wat niet volgens de 
eens door je harde pantser heen voor jou echt op. Je hoeft echt regels is, je zult je bevrijd 
te breken, je zult versteld staan! niet zo te brullen, ze horen je I 	voelen. Leef je lekker uit! 

(Rianne, Mariska) heus wel. (Annie) (Jelmer, Nellie, Sake, Bauke) 

-'i •':,/ 	 -:,.::: -...,...-' ;_-_, ' 	•,. 	: 	' 	..',.. „.'.6_ C't .i. .. 	;• 	1',  q 	' .. 	... 	, 	... 	_._ . 
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weegschaal schorpioen , 	boogschutter 

Neem nou eens een beslissing Raak niet te snel geprikkeld, Hou de boog niet te lang 
op je gevoel, dat scheelt een probeer je te ontspannen, dan gespannen, je wordt er alleen 

hoop tijd. Zo hou je tijd over voor gaat er een wereld voor je open. maar moe van. Vertrouw op 
leuke dingen. (Hans, Dorine) (Susan) ' 	jezelf. (Fokje, Wytske) 

Nieuws van de ieugdcornmissie.  

Een clubblad zonder kopij is hetzelfde als DWP zonder P, niet volwaardig. In dit 
clubblad de eindstanden van alle jeugd- 7 en elftallen tot aan de winterstop. 
Als we alle teams onder de loep nemen kunnen we constateren dat er verdeeld is 
gescoord als het dm de ranglijst gaat. 
Wat meespeelt is natuurlijk de wisselingen als we een nieuw seizoen ingaan. Na de 
zomer zijn er verschillende teams door elkaar gehaald omdat we gebonden zijn aan 
leeftijd. 

-n kampioen team kan, door dergelijke wisselingen, opnieuw haar draai moeten 
_eken. Dit hebben we dan ook terug kunnen vinden bij enkele teams. Dit is 
natuurlijk geen ramp, we worden er alleen maar sterker door, al is het niet altijd zo 
als we graag willen. Wat dit eerste deel van de competitie boven alles uitsprong 
binnen de teams is het behalen van het kampioenschap door de C en de A junioren. 
De C junioren liepen vanaf het begin mee in de top samen met De Blesse welke 
steeds op 3 a 4 punten volgde. Twee wedstrijden voor het einde stonden de C 
Junioren nog aan kop, maar De Blesse moest thuis nog verslagen worden om 
kampioen te kunnen worden. Dit mislukte grotendeels door onderschatting. 
De jongens meenden dat het kampioenschap al binnen was voor er gespeeld was. 
Een 1 — 3 nederlaag was dan ook de domper die verwerkt moest worden. Opnieuw 
hebben we 2 keer getraind, om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen, en de 
laatste wedstrijd tegen Renado moest de beslissing brengen. 
De uit wedstrijd in ST — Nicolaasga werd druk bezocht door de aanhang, nl, de A 
junioren waren meegekomen om de C junioren aan te moedigen. 
De eindstand 0 — 10 was een duidelijke afspiegeling van de wedstrijd. 
Het was een prima wedstrijd, waar weer met hart en ziel werd gespeeld. 

C junioren, plus leiders, Rienk &  Rene  van harte gefeliciteerd met het behaalde 
kampioenschap.  

,mens de jeugdcommissie, 
,,ane Knol. 



Nieuws van de jeugdcommissie.  

Dit jaar geen B junioren, maar wel degelijk een A junioren elftal. 
We zijn als leiders en trainer de competitie ingegaan met de veronderstelling, 
dat er voor de middenmoot gestreden zou moeten worden. 
Dit is wel wat anders uitgevallen, we deden al snel mee met de "besten". 
Het leek er in de oetenwedstrijden niet op, maar iangzaam kreeg de groep greep op 
het eigen spel, en natuurlijk op het spel van de tegenstanders. 
Wat hier de oorzaak van is, is de hechtheid van het team, welke door de geweldige 
opkomst tijdens de trainingen, steeds beter is geworden. 
Hier en daar heeft men wel eens een steekje laten vallen, maar als de nood aan de 
man kwam stond een ieder voor zijn teak, zowel binnen als buiten de lijnen. 
De laatste 4 wedstrijden waren allerminst makkelijk te noemen, omdat deze allemaal 
tegen ploegen waren welke allemaal nog kans op het kampioenschap hadden.  
CAB  uit Bo!sward was een wedstrijd waar het echte voetbal aard naar boven kwam. 
Hier in deze uitwedstrijd kwamen we op een 2-0 achterstand, wat niet alleen aan 
eigen onkunde was te wijten, maar er waren factoren waar we weinig zeggenschap 
in hadden. 
Waar  CAB  de rust niet kon bewaren, lukte dit DWP wel, en er werd een dik verdiende 
2-3 overwinning uit het vuur gesleept. 
Er volgden na het eind signaal dingen waar wij het hooft goed bij hielden, zodat we 
met de voile poet naar huis konden gaan, zonder andere prijzen op te lopen. 
Wat ons nog te wachten stond, was de uitwedstrijd tegen Warga, die beslist van ons 
moesten winnen om kampioen te worden. 
DWP had hier aan een gelijk spel genoeg, om zich kampioen te mogen noemen. 
Een harde wind in de rug, in de eerste helft zorgde voor een verdiende 2-0 
voorsprong voor de groen/wit hemden uit Sint —Jut, maar er moest nog 45 minuten 
tegen de wind in gevoetbald worden. 
Dit zorgde voor vele taferelen, voor het doel van Jos, waar menigéén die was 
meegereisd bijna een hart verzakking van kreeg. 
Hier nog even op terug te komen, het was hart verwarmend zoveel supporters er 
mee waren gekomen. 
Toch kwam Warga terug naar 2-2, en de scheidsrechter meende dat er 9 minuten 
extra tijd bij moest voor het eind signaal klonk. 
Waar er anders grote jongens en mannen met elkaar omgaan waren er nu toch hier 
en daar wat vreugde tranen te zien. Dit geeft aan hoeveel we naar dit 
kampioenschap hebben toegewerkt met ons  alien  prachtig! 
Dik en dik verdiend is dit kampioenschap te noemen, en er werd dan ook contact met 
de thuisbasis genomen, waar bij aankomst het fris rijkelijk heeft gevloeid. 
Jongens, Jan& Albert van harte gefeliciteerd met het kampioenschap, en de tweede 
helft van het seizoen gaan we er weer volop tegenaan met ons allen hoop ik. 

Namens de jeugd commissie, 
Trainer Anne 

PROFICIATH !!!  

Er helaas wel een fiets voor haar huis gestolen is. 
Wij Rigtje nu pas echt leren kennen 	 
Zij een w.c. heeft zonder deur..... 
Zij er niet mee zit in gezelschap haar behoefte te doen. 
Het paasvuur dit jaar met pasen is. 
Tjitsche, Rigtje en Bauke hele bijzondere dingen met eten doen. 
Het SJORS-kamp helaas niet doorgaat 	 
Er te weinig deelnemers waren.... 
Nellie nu in haar remi wil gaan kamperen! 
Sake een verborgen talent heeft.... 
Hij bijzonder goed kan meefluiten met muziek 	 
Hij dit op de disco's duidelijk laat merken. 
Wiebe en Jelije elkaar al een hele tijd aardig vinden.... 
Ze nu eindelijk een stelletje zijn.... 
Zij dit wel heel duidelijk laten merken. 
Nellie gelukkig niet zo sterk is als ze denkt.... 
Zij vaak meisjes op het gezicht slaat... 
Die meisjes dan met blauwe ogen en een bloedneus naar school moeten. 
Marijke ook vaak afgebeuld wordt. 
Cisca vindt dat ze heel goed kan zingen 	 
Zij altijd heel hard meezingt met de muziek 	 
Zij er veel voor doet boven de anderen uit te komen. 
Er brandalarm was in SJORS...... 
Er naar Dorine gebeld werd voor het nummer van de brandweer 	 
Dorine SJORS belde om te zeggen dat ze snel  near  de brandweer moesten 
bellen 	 
Het sneller was geweest als ze dat zelf gedaan had. 
Monique en Roberd op 11 mei gaan trouwen 	 
Iedereen welkom is in het stadhuis en de kerk.... 
Het feestje later komt 
Wij ze hieraan zullen helpen herinneren. 
Wytske en Fokje een nieuwe baan hebben.... 
Zij vaak geen zin hebben om te werken.... 
Het verdienden geld toch wel handig is. 
Het oud- en nieuwfeest zeer geslaagd was. 
De meiden van SJORS kwartjes en dubbeltjes hebben opgeraapt tijdens de 
disco.... 
Dit is bestemd voor een kinderwagen voor Rigtje 	 
Wij hier graag meer van willen weten. 
Wij altijd nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken. 

- 	Jeugd vanaf 12 jaar van harte welkom is. 
- Wij met z'n  alien  een geweldig feest hebben georganiseerd. 

VALENTIJN 2001 



Groetjes, Jelmer. 

Nellie - freagle 
Marijke - maxi 
Daphne - minimoes 
Wytske - watsen 
Rianne - Ryen 
Jelmer - dop/Jelmie 
Sake - Sjemmie/MCIlleh 

Fokje - fox/planet 
Jeltje 	Jelt 
Denise - dweby 
Jos 	- zieke kip 
Volken - Volleken 
Mariska- Max 

Hans- ganz 
Wiebe-reade 
Cisca- duif 

tenn_ soezen 
Rigtje-Richie/bigje 
Joost-Joopie  

MRS Top-10 
1 Hammerhouse 
2 Outkast 
3 	Paul van Dyk 
4 Mauro Picotto 
5 	Can't fight the moonlight 
6 	Public Domain 
7 Delerium 
8 Wu-Tang clan 
9 Eminem 
10 Limp Bizkit 

The Jumper 
Ms. Jackson 
We are alive 
Komodo 
Leann Rimes 
Operation Blade 
Silence 
Gravel Pit 
Stan 
Rollin'  

Februari 2001 

SJORS WIST JE DATJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mensen halen , want bij de eerste disco waren er 125 personen en zij deze ongeveer 60. We 
willen dit graag verbeteren en de gezelligheid goed opkrikken, dus nodig zoveel mogelijk 
mensen uit om op 24 februari naar de carnavals-disco in v.d. Zwaag te komen. 
Wij rekenen op een grote opkomst. 

e winterstop. 

De lange winterstop is voor vele voetballers een periode waarin men voetbal mist. 
Er is dus door de jeugdcommissie besloten dat we zovel mogelijk voor akkleineren 
binnen onze vereniging in de zaal in Sint Johannesga zouden voetballen. 
Hier zijn we natuurlijk wel gebonden aan de tijden, dat deze zaal vrij is. 
Geert Bos en Arjen Veenstra hebben voor de jeugd een eigen competitie opgezet, 
Waar de jeugd commissie erg blij mee is. Er deden teams mee, met namen waar 
men U tegen mag zeggen, Spaans, Italiaans, het was niet van de lucht. 
verschillende zaterdagen is er gevoetbald, en volgens de verhalen werd er altijd 

Dor grote aantallen voetballers aan mee gedaan. 
De jeugd commissie wil Geert & Arjen dank zeggen voor de tijd die zij hier in hebben 
gestoken. 

Tijdens het schrijven van deze stukjes voor ons prachtige clubblad, is er door 
verschillende teams mee gedaan aan het negen dorpen toernooi in de zaal. 
Hier is met veel inzet gestreden door de teams van DVVP. en in later stadium zullen 
wij in een te volgen clubblad de stand van zaken uit de doeken doen, zodat we 
kunnen zien wat er aan resultaten mee naar DWP is genomen. 

Er is door de jeugd een rondleiding bezocht in het ABE — Lenstra stadion te 
Heerenveen. De jeugdleden hebben het mooi gevonden evenals de begeleid(st)ers. 
Er volgde na afloop nog een compliment van de mensen van het stadion, ze hadden 
nog maar weinig ploegen binnen gehad waar de jeugd zo goed luisterde naar de 
aanwijzigingen die werden gegeven. 
Dit zijn complimenten waar we alleen maar voordeel uit kunnen halen. 
Kinderen, deze complimenten hoeren jullie toe, geweldig. 

De jeugd commissie. 

Joost het moeilijk heeft als  Ajax  speelt 	 
hij gaat hyperventileren als ze een doelpunt tegen krijgen. 
Cisca erg vaak bij Jos zit...... 
Wij dit heel verdacht vinden 	 
Jos het volgens ons niet erg vindt. 

- Jos vaak sjacherijnig is..... 
- Hij even later niet meer bijkomt van het lachen. 
- Rigtje een nieuw huis heeft.... 
- Wij haar graag helpen met opknappen en verhuizen..... 



Datums om te noteren 

Zaalvoetbaltoernooi D.W.P. (alle jeugdteams en dames) 
Bespreken definitief beleidsplan met NCSU 

Start competitie jeugd (veld)  
Uitwedstrijd Cl jun. tegen  ESC  Elburg Cl, 19.00 uur (vertrek 17.00 uur) 
Rondleiding in Amsterdam door de  AJAX  Arena voor de D pup en A jun. 

voegbedrijf van Wijk & de Vries voetbaltoernooi 
Op sportpark De Grie te Sintjohannesga voor A junioren en F pupillen 

D.W.P.-familiedag op sportcomplex De Grie 
Voetbaltoernooi te Nieuweschoot voor D1, El en E2 en Fl pup. 
Zevendorpen-toernooi op de diverse sportvelden 

10 feb. 
27 feb. 

03 mrt 
05 mrt 
06 mrt. 

30 apr 

19 mei 
24 mei 
26 mei 

09 jun. 

SJORS-krant 
Hoi lezers, 

Op 7 en 8 januari hadden we weer het jaarlijkse dart-toernooi bij SJORS. 
De opkomst was redelijk goed. Er waren bij de dames 2 groepen en bij de heren 4 
groepjes. Bij de dames moest je aftellen vanaf 301. Ze hoefden niet dubbel uit te gooien. 
De heren moesten wel dubbel uitgooien en dan vanaf 501. 
Susan, Nellie, Wytske en Rigtje zaten bij elkaar en 1 groepje. Hier gingen Susan en 
Nellie door. Fokje, Marije en Denise zaten in een ander groepje en hier gingen rIfiariska 
en Fokje door. Bij de jongens waren er ook verschillende groepjes. Jaap, Wiebe, Leo, 
Joke, Yme, Franke,  Nils  en Volken waren door naar de volgende ronde. 

De 	>lagen waren: 
Dames 	 Heren 

1. Susan (mafia sister) 	1. Jaap (Japio) 
2. Nellie (freagle) 	 2. Joke 
3. Fokje (Fox) 	 3. Wiebe (Robbie) 

Rigtje en Marijke. 

FIETS GESTOLEN 
Damesfiets met 3 versnellingen. 

Kleurdonkergroen met paars 
Deze fiets stond op 26 januari 

voor 't huis op Ringfeart 3 
Wie heeft mijn fiets gezien?? 

Voetbaltoernooi bij WZS (Sneek) voor Cl, E2, Fl, F2 en F3 

9 Dorpen toernooi Langweer. 

Nellie Ytema, tel. 551425 
Goeie minsken, 

Zaterdag 20 januari was er weer een disco met drive in. show Lightingbolt. 
Om 18.30 uur kwamen de eerste kinderen binnen bij de kinderdisco. 
Er ziin ongeveer 30 kinderen op de disco afgekomen. De kinderen waren (net zoals anders) 
we 	eel  gezellig. De meeste kinderen waren over het algemeen fan van Britney  Spears  en  
Jody Bernal.  Op het nummer "que si, que non »ging de zaal helemaal onderste boven. 
De jongens stonden op de tafel te dansen, wij vragen ons af of Louw daar wel blij mee was. De 
kinderen waren zo enthousiast, ze wilden op het einde niet eens weggaan. (goed teken) En 
toen was het afwachten wat er bij de gewone disco zou komen. Het was 21 uur, en het was niet 
druk. Om 21.15 uur kwam Leo (zoals gewoonlijk) als eerste binnen, en om 21.30 uur kwamen 
er nog een paar binnen, en toen bleef het maar rustig. 
Louw werd op een gegeven moment heel erg ongeduldig. Het was 22.15 uur en ja hoor, 
eindelijk drukte, en het werd eindelijk gezellig. 
Om 0.00 uur was er een feestelijke gelegenheid. Het nummer  "always"  van Bon Jovi werd 
gedraaid en 2 mensen in de  zeal  voelden zich aangesproken, en dat waren Fokje Vaartjes en 
Jelmer Roffel, want die hadden toen precies 2 jaar verkering. 
Toen draaide het tot het einde. Het laatste nummer werd gedraaid en de zaal liep langzaam 
leeg. Na die tijd was het best nog wel gezellig in de kroeg. 
Toen gingen we naar huis en toen is Wiebe Lageveen nog met Jeltje Vaartjes geweest en ze 
zijn nog steeds op elkaar verliefd. Oh ja, nog een melding, wij willen graag een record aantal 

Zaterdag 27 januari zijn wij om 14.30 uur vertrokken  near  Langweer. 
Met goede verwachting begonnen we de eerste wedstrijd. 
We waren met 6 mannen en 1 meisje El en E2 waren door elkaar gemixt. 
Bij mij in het team zaten Jannie,Richard,Roei,Jens,Jurrit,Sjoerd en ikzelf. 
De wedstrijden hebben we als volgd gespeeld; 
C.V.V.0.—D.W.P. 0-2 Richard 2 
D.W.P.—F.F.S. 	1-0 Richard 1 
D.W.P.—Oudehaske 2-0 Age-ellert 1. Richard 1 
D.W.P.—C.V.V.O. 2-0 Richard 1. Age--ellert 1 
F.F.S.--D.W.P. 	0-2 Age-ellert 2 
Oudehaske --D.W.P. 0--1 Age-ellert 1 
Dus zoals u kunt zien zijn we ongeslagen KAMPIOEN geworden. 
Na afloop kregen we allemaal een vaantje. Er was geen beker, 
dat vonden we allemaal erg jammer.Maar verder was het een leuk toernooi_ 

Afz.Age-eilert. 



SJORS don 01 februari 
zat 03 februari  
din  06 februari 
don 08 februari 
zat 10 februari 
rijn 13 februari 

3n 15 februari 
zat 17 februari  

din  20 februari 
don 22 februari 
zat 24 februari 

zat 03 maart 
zat 10 maart 
(voorjaarsvak.) 
zat 17 maart 
zat 24 maart 
zat 31 maart 

zat 07 april 
zat 14 april 
zat 21 april 
zat 28 april 
(tulpenvak.) 
7_at 05 mei 
.ulpenvak.) 

SPEELSCHEMA 1E  ELFTAL D.W.P. 

D.W.P. 1 	- Creil 1 (oefen) 19.30 
D.W.P. 1 	- Hielpen 1 (of inhaal) 14.30 
trainen A en B selectie 19.15 
D.W.P. 1 	- R.E.S. 1 (oefen) 19.30 
Q.V.C. 1 	- D.W.P. 1 (of inhaal) 14.30 
trainen A en B selectie 19.15 
trainen A en B selectie 19.15 
D.W.P. 1 	-  Arum  1 (competitie) 14.30 
Nijland 1 	- D.W.P. 1 (of oefen) 14.30 
trainen A en B selectie 19.15 
D.W.P. 1 	- Oldeboorn 1 19.30 
Delfstrahuizen 1 	- D.W.P. 1 (of inhaal) 14.30 

Tollebeek 1 	- D.W.P. 1 14.30 
Bant 1 	- D.W.P. 1 14.30 

D.W.P. 1 	-• J.V.C. 1 
inhaal/beker 

14.30 

Woudsend 1 	- D.W.P. 1 14.30 

D.W.P. 1 	- Sneek 1 
inhaal/beker (paasweekend) 

14.30 

Sc Joure 1 	- D.W.P. 1 14.30 
D.W.P. 1 	- Sc Flamingo 1 14.30 

W.W.S. 1 	- D.W.P. 1 14.00 

zat 12 mei t/m 9 juni evt. nacompetitie 

De kampioen van de 5e klasse A promoveert naar de 4e klas. 
Te behalen drie periode-kampioenschappen wat recht geeft op 
nacompetitie. Na afloop van de reguliere competitie worden 
nacompetitiewedstrijden vastgesteld in het weekend en op avonden in de 
week. Iedereen een plezierige vervolg van de competitie toegewenst. 

Geert de Jong en Klaas Wittermans 

7e4ewie 2001 



ONDERHOUDS EN VOEGBEDRUF 0.0E JONG 
00K VOOR UITMIKKEN OUD VOEGWERK 
EN OPNIEUW INVOEGEN 

Molenstelle 17 
8464 NL Sint Johannesga 
Telefoon /Telefax (0513) 55 10 02 
Autotelefoon 06-29518874 

Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  J. Veldstraweg 35 
8513 CK Ouwsterhaule 

Wilt u uw zomerse tint behouden,neem dan nu 
Een zonnebankkaart !!! Voor maar FI.75,- 

• Rustige familiecamping 
•Veilig zwemwater 

• Dé surfscek bij uitstek 

• Bruiloften en partijen 
• Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

CAMPING 
TJEUKE MEER 

Meerweg 34,8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 13 41. b.g.g. (0513) 55 14 09 

Glezszsz  
6-eckeot- ed,t tueg-~" 
GEBR. DE KONING 

Meerweg 3-5, 8507 CA ROHEL - (0513) 551 331 

BOUWBEDRIJF 
Fa. H. Fabriek en Zonen 

Streek 59 - Sintjohannesga - 551207 

Voor nieuwbouw 
en 
Onderhoudswerk 

Al fan 1912 qbakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 
earst 	• H. van Dijk 
démei M. & R. van Dijk 
no 	H. &T. van Dijk  IT  0513-551208 

 

as jojo bóleguod helje 

 

Plantencentrum Van Rijs 
Alle vaste planten, 
heesters en 
coniferen 
uit de volle grond. 

Naast Binnendijk 85 
ROTTUM 

6)7 (94 67 

9ntdek de weg naar uw  ii  
eigen 

Vakman 	R A D I O TV 
Bavel 

TV WASMACHINE  

J. Veldstraweg 37:7.  awsterhaule 0513-551069  

'Wei1a/ 
21t~. cs)/ - Oottam. (J-rJ) 06M -6-2 .9(529 

,ranzeizaz9met 



NIYN LIBBEN 
Doe't ik berne waerd, wie ik nog hiel jong, Us het en mem wienen net 
thás, die wienen oan't earappelsykjen. Dat lán wie net fan  ás,  mar wij 
hellen der altyd wol earpels wei. Wij wienen bij t:!s thtís mei sa,n 20 bern, 
10 jonges en 8 famkes en een  twilling  en de léste is altyd de jongste 
bliuwn. Wij sliepten rneienoar op ien sliepkeamer rnei gasmaskers op. De 
handdoek stie rjocht op achter de doar. Omdat we mar ien bed hienen 
moast  it  wol wat oerlein wurde. De lytsen waerden earst op béd lein en as 
se slepten, waerden se der CA belle en tsjin de muorre oan set, sa gie 't 
troch oan't de hiele meute tsjin de muorre oan stie te sliepen. Mei 't 
wekker wurden kaem 't net sa krekt. 
Ze ha mij es trije dagen stean liften foar se in 't yn de gaten hienen. 
Us wekker wie een amer, as er fol wie wie 't seis oere, behalve as  ás  heit 
de faorige jouns besopen wie, dan gie er foar. Wy wienen allegearre wol 
knap. ien van myn broers is keunstner.  Hy  giet yn in aide jas nei 't café en 
komt der mei een nijenien wer wei. 
Ruften spiele  hat  us mem nea dien, want we binne grut brocht mei 
molkpoeijer. Se koe Us moarns sa even títskodsje.1,-Uij moasten wol 
stínich libje, htlskepapier moasten wij oan twa kanten bráke en dan gie 't 
nei de stomerij. Us heit koe net sa best hearre, wij hienen  him  de earen 
fan de kop fretten. Bij  ás  waerd nea mei mes en foarke iten, dat wie de 
waffel los, mem mikte der wat yn en heit snoarre us de bek wol wer. 
De jongens hiten allegearre Jan, behalve Sjoerd, die hyt fan  Germ.  
len fan myn susters is tige goed  by.  Lést wie se nel de merke, der kocht 
se 6 kopkes en pánijes foar in knaak, mar thtís krige se earst yn de gaten 
dat de earkes oan de binnenkant sieten. 
No  hat  se forkering mei een fint mei ien  each.  En as se mekoar  finder  4 
eagen wat te sissen ha,  moat  ik er altyd bij wéze. 
As  ás  heit een sigaar rookt,  hat  hij der twa kear wille fan. De iene  hate  
rookt er en de oare helte fret er op.  
hi  oare broer seurt altyd oer  pine  yn 't 111f. Us mem seit dan, do moast 
biiid wéze as 't in lijf  haste,  as 't gjin liif hiest,  foe{  de bólle dy sa yn de 
broek. Myn áldste broer is 59 jier, hij  hie  60 wéze kint, mar  hat  een jier  silk  
west. Wij hawwe ek een suster dy is skeet. Der ha wy san hekel oan, want 
de carbonade yt se  át  in  oar  syn panne en as se gûlt, rinne de triennen 
har oer 't skouder. Mei 6 per kaem ik op skoalle. !k koe goed mei de 
meesters opsjitte, ik ha forskate klassen twa kear troch roun. De oaren 
moasten elk jier nei in oaren ta. Meester frege in kear oan  my,  ast 12 
goune skuld  hest  bij de bakker, 10 goune bij de slachter en 3 goune bij de 
molkboer, hoefolle skuld  hest  dan? ik sei dat wit ik net meester, want as 
wij sa folie skuld ha, forházje wij meastal. 
Dan  ás  Hendrik, doe't dy fan skoalle  óf  kaem, die  Lk  heit  him  nei de smid. 
Die lei een gloeijend stik izer op 't aambeeld en joech  him  een moker. 
Hij sei, as ik knik moast do slaen. No, hy  hat  mar ien kear knikt. 
ar no  moat  ik wer nei hus ta om mem te helpen, kofje sette en al sa meer, 
want wij ha thás 20 bern, 10 jonges, 8 famkes en een  twilling.  

CLUB VAN 100 ' CLUB VAN 100 *** CLUB VAN 100 *' 

)e CLUB VAN 100 is een groep van personen en/of bedrijven die fl. 100,—
beschikbaar stellen voor speciale doelen ter verbetering van de accommodatie 
van de v.v. D.W.P. Daarnaast zullen andere faciliteiten ten behoeve van de 
leden uit deze bijdragen gefinancierd kunnen worden zoals vrijwilligers-
avonden, jeugdtoernooien, wedstrijdballen e.d. 
Van overheidswege worden ook steeds meer verplichtingen aan verenigingen 
opgedragen met eisen als kantinebeheer in het kader van de Drank- en 
Horecawet, milieu-eisen, legionella-bestrijding e.d. waardoor de (on)kosten 
van verenigingen enorm stijgen. 
Kortweg gezegd zullen de binnengekomen financiële middelen voor allerhande 
doeleinden worden ingezet om een vereniging als D.W.P. (financieel) 
draaiende te houden en dit is zeer zeker nodig. 
Voor slechts fl. 100,— per jaar bent u al lid en steunt u de Club. 

Steun v.v. D.W.P. en wordt massaal lid I!! 

Na betaling is men een jaar lid van de CLUB VAN 100. 
Bij toetreding wordt de naam van de gever, of die van het desbetreffende 
bedrijf, vermeld in het clubblad en gedurende het jaar van deelname zal de 
naam worden vermeld op het CLUB VAN 100 bord, in de kantine van D.W.P. 

deze periode kan men deelname verlengen voor telkens 1 jaar, tegen 
betaling van opnieuw fl. 100,-- 

De bijdrage kan ook worden overgemaakt worden op bankrekeningnummer 
33.07.07.590., t.n.v. v.v. D.W.P. met vermelding Club van honderd. 

Voor nadere informatie en opgave voor deze CLUB VAN 100 kunt u zich 
aanmelden bij onze penningmeester Jan de Vries, tel. 0513 - 55 16 89 of bij 
één van onze bestuursleden. 

CLUB VAN 100 CLUB VAN 100 CLUB VAN 100 *** 



EVEN BUURTEN BIJ 	 

Toaniefforiening " de Reidkraach " 

Dizze is oprjochte op 31 desimber 1981.  It  earste stik waerd spile op 
3 april 1981 en wie: "Jo binne troud as net"  Cinder  lieding fan Yme 
Dikkerboom. De spilers wiene: 
Jan Akkerman 	Ynstekker Martje de Jong  
Bonnie  de Boer 	Grime en regie Yme Dikkerboom 
Gepke Boek 
Henk Boek 
Jan Bakker  

Nei  ófrin fan de Citfiering krige de toanielploech Ut namme fan de 
doarpenmienskip St.Johannesgea en Rotsterhaule in slCifke mei ynháld ut 
hannen fan Thijs Maat. As startkapitael bidoeld foar in toanielforiening. 
We hawwe no 21 leden en rippetearje op moandeitojoun yn de seal fan  it  

café.  It  binne meast geselliche jounen hwer't wat  &lake  wurd. 
We spylje twa kear yn't jier in stik en rippetearje dan sa'n 13 wiken per 
stik. Liket  it  jo ek wol wat??? Kom dan ris láns op in rippetysjejoun. 
We binne yn 1987 lid wurden fan  it  boun Fryske toanielselsskippen. 
Hjirfan krije wij in kritysk ferslach. Dat kin t"is wer helpe bij  it  folgjende stik. 
Sa Ut en troch geane wij ek wol ris fuort to spyljen. Dat is leuk foar de 
spelers mar ek foar de kas. We hawwe al 35 toanielstikken spile en binne 
no dwaende mei  it  stik: " Oan de kant fan de poel" 
Dit sil spile wurdde op 17 maert yn de seal fan café van der Zwaag. 
Kom allegearre dan ha wij in moai folie seal. 
Oan't sjen op 17 maert om 8 ure. 

Jonge sport vrienden; 

Hierboven zien we een onderdeel van het 
gereedschap van voetbal(st)ers. 
Deze zal jullie vast niet passen, maar wil jij graag 
bij DWP voetballen, is er vast wel een passende 
maat voor jou te vinden! 
Meisjes en jongens zijn van harte welkom bij onze 
vereniging DWP. Meld je dus aan als je graag wilt 
sporten. 

SPORTGROETEN VAN DE JEUGDCOMMISSIE. 
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D.W.P. OVERWINTERT 

 

Dat de leden van D.W.P. zich niet alleen beperken tot de groene velden blijkt uit 
de foto's van de  Jouster  Courant. D.W.P. een club van "doeners" en van 
"denkers", voldoende kwaliteit voor de toekomst zou je zeggen. 
Vele leden waren actief op de ijsbaan terwijl Jelle (DI) en Mark (El) zaten te 
zweten achter het dambord. Is hier misschien indirect de invloed van onze 
damesleider Sjoerd van der Molen (tevens voorzitter damclub) merkbaar?? 
Het damteam van De Trieme werd 2e bij het kampioenschap van Friesland en 
mag deelnemen aan het kampioenschap van Nederland. Een prima resultaat, 
proficiat. 

Op th ijsbaan Sintiobannes,a kwani een eToot deal van de bevolkinz bileen voor de prachtige 
gradde'baan. 

82 

• 33 

Onder de brug van Aken 
zat een krokodil. 

Jantje wou hem pakken 
maar hij beet hem in zijn bil. 

Jantje pakte een latje, 
sloeg hem op zijn gatje: 

aa-ie-au, 
Z' n hele gat zag blauw: 

aa-ie-ij, 
Jij bent vrij. 

52 	46 
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Maak  de tekening  af en jk ziet 
wat  ik ben.  Zet de zwevende  

letters  op  de juiste plaats en jk 
weet  hoe ik heet.  
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De Trieme naar Nederlands damkampioenschap 

Het dam te in; tmvea  Mir:  Mart jke .1<mg et: ROCirlf .  Jelle Hork,tt, 	,11.1,* fltzt,redm. 
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Welkont hij 	 

wonor  MD  

ooetbaiverettigiag 

Inticktingen: 

de bloempjes wit 
de blaadjes groen 
de bloemsteeltjes groen 

   

(j  

  

   

   

   

   

   

KOM VOETBALLEN 
kinderpagina 

In de tuinen bloeien al sneeuwklokjes. 
Bekijk een sneeuwklokje. 

Vul in of zoek uit: 

Het bloempje van een sneeuwklokje heeft 
zes bloemblaadjes. 
De drie buitenste zijn (geel, groen, wit). 
De drie binnenste zijn ook 	, maar 
hebben ieder een (geel, groen, wit) vlekje. 
Helemaal in het midden zitten (gele, 
groene, Witte) puntjes. 
De bloempjes (staan rechtop, hangen). 
De blaadjes hebben (een lange, een korte, 
geen) steel. 
De blaadjes zijn (breed, smal). 

Teken en kleur: 

kinderpagina 

senioren 

jeugd 

reclameborden/ 
advertenties 
clubblad 

Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 -5520 07 

Wiepie Krist 
aktiekomité 
0513 -55 19 54 

bloem 
bloemknop 
bloemsteel 
blad 

1= 	 
2= 	 
3= 	 
4= 	 

• 

: 	Henk Mulder 
jeugdsecretaris 
0513 -55 12 55 



KAMPIOENTJES 	 UIT DE PERS 	 

Winters gekwakkel 
Weersverwachting: vanmid-
dag en vanavond bewolkt en 
mogelijk perioden met 
sneeuw of ijzel. Kans op 
gladheid. Maxima van 3 gra-
den in de kuststrook tot om 
het vriespunt in de zuidoost 
hoek. In de nanacht enkele 
opklaringen en minima iets 
onder het vriespunt. Morgen 
Vrij veel bewolking en en-
kele (natte) sneeuwbuien. 
Meer over het weer op pa-
gina 22. 

Gurbe: Der fund in spcmr-
boekje Par de ok.Ves 
komme. 

Heropend café Rotsterhaule 
na week al weer gesloten 
Van een onzer redacteuren 
ROTSTERHAULE — Na alleen het afgelopen weekeinde open 
te zijn geweest is Geertjens Café in Rotsterhaule al weer gesto-
ten. Uitbaatster Geertjen Prophitius (27) uit Amersfoort besloot 
er deze week mee te stoppen. omdat het horecawerk haar minder 
beviel dan ze had verwacht: 
Geertjens ouders kochten het pand aan de Langedyk vorig jaar. 
Geert Bos runde er van 1948 tot 1991 een café. Het vroegere ca-
fégedeelte had Geertjen Prophitius weer ingericht als café. Vo-
rige week vrijdag kwamen tientallen mensen af op  dc  opening. 
..Ik hoop op een vaste, gezellige kern gasten". sprak de uitbaat-
ster toen. ,.En dat mijn droom uitkomt.'" 

C junioren D.W.P. 

Wie denkt dat het veteranenvoetbal 
een sportieve en gemoedelijke zaak 
is komt doorgaans bedrogen uit. 
Het gaat er onder de oudjes door-
gaans nogal fel aan toe, misschien 
wel omdat de benen niet meer zo 
willen en het verbaal des te beter 
gaat. zo blijkt ook uit een stukje in 
het clubblad van HJSC. De veteran-
encombinatie HJSC/TOP loopt als 
een machine zonder smeersel. „De 
resultaten binne no net fuortenda-
liks vet cool te neammen", zo lezen 
wij...Akkoart,  it  meidwaan is wich-
tiger as  it  winnen. mar persoanlik 
hak noch alle kearen wer de smoer 
yn as wy ferlern ha", schrijft  good 
old  Henk van der Veer. 

Hij haalt een onuitwisbaar sportief 
dieptepunt uit het afgelopen half 
jaar aan.  „Mapper -fan de reeks oant 
no ta wie fansels de wedstryd tsjin 
de Wite (bloed'oan'e)  Peal.  Vn  nega-
tive  sin wol te ferstean. Mei 6-1 fer-
fleze mei noch hinnebruie, mar as 
in groep bejaarde fuotballers noch 
letterlik meimekoar op 'e  fast  giet, 
is dat gjin reklame foar de sport. 
Mar earlik is earlik,  it  iinferjitlike 
bvid fan as spinfuotsjende Wite 
Tornado T.B. dy't troch  it  Manster 
fan Sint Jut yn  it  nekfel grypt waard 
en in heide minat tusken himel en 
ierde sweefde wie achteraf bes.ioen 
bést wol komys.- 

Gemeenten willen 
samen sportproject 
JOURE — Vier gemeenten in 
Zuidwest-Friesland willen sa-
men een sportproject uitvoeren 
om meer mensen aan het sporten 
te krijgen en om sportclubs te 
ondersteunen. 	Heerenveen. 
Sneek, Skarsterlán en 1,-...mster-
land vragen hiervoor gezamen-
lijk subsi-die aan bij hei-  ministe-
rie van sport. Het zes jaar du-
rende project kost f4,9 miljoen. 
Als gemeenten samenwerken. 
betaalt het rijk 55 procent van de 
kosten. Een gemeente alleen kan 
hoogstens 50 procent krijsten. De 
rest komt voor rekening van de 
gemeenten zelf. 
Het project, Breedtesport gehe-
ten, is vooral bedoeld om sport-
clubs bestuurlijk te ondersteu-
nen. Daarvoor moet er onder an-
dere één loket komen waar zulke 
verenigingen terecht kunnen 
met vragen. Ook is het de bedoe-
ling consulenten aan te stellen 
.om op basisscholen het bewe-
gingsonderwijs te verbeteren. 

A junioren D.W.P. 

SINT JUT IN BEWEGING 

  

  

    

Ik had voordat het clubblad uit zou komen al een mooi stukje 
klaar met de kop "SintJut" in beweging want het oude café van Geert Bos zou 
weer open gaan. Een locatie waar vroeger het hart van D.W.P. lag, vanwaar men 
vertrok naar uitwedstrijden, waar de jaarvergaderingen werden gehouden, waar 
men jaarlijks een (feestelijke) uitvoering had enz. Een eerbetoon aan Geert Bos 
daarnaast wilde ik Geertjen veel succes toewensen, doch alom verbazing want na 
2 dagen was het café alweer gesloten. 



F2 in het nieuws 
De najaars competitie ligt alweer een stukje achter ons,deze is voor de 

F2 pupillen redelyk succesvol verlopen. 
Na 10 wedstryden waarvan 6 gewonnen 3 gelyk en maar  lx  verloren stonden 
We met 33 goals voor en 7goals tegen op een mooie tweede plaats. 
Voor de laatste wedstryden kregen we er nog twee nieuwe spelers  by  dat waren 
Anton Holtrop en Herman Heida ook zy hebben het net al gevonden. 
Vanaf november trainen we lekker in de zaal wat er soms heftig aan toe gaat. 
Ook de zaalcompetitie die er dit jaar voor het eerst is draait lekker daar worden 

Van alle F teams door elkaar wtotdta 6 zaal teams gemaakt. 
Dit is een leuk toernooitje in de saaie winterstop als er geen ys is 
Ook zyn de E en de F teams naar het  Abe  Lenstra stadion geweest daar hebben 
Ze een rondleiding gehad ,dit maakte goote indruk op de jongens en meisjes 
Vooral het krachthonk. 
Alleen jammer dat we niet even 2p het veld mochten dat had wel leuk geweest. 
Het is voor de jan met de pet suprorter toch behelpen als je ziet hoe dure heren 
Er lekker warm  by  zitten in het pluche,maar ja dat kost dan ook iets meer. 
Tot slot Jan Vaartjes is gestopt met voetballen gaat verder met judo,we wensen 
Hem daar veel succes mee. 
De voorjaars competitie gaat 3 maart weer van start ,ik hoop dan op mooi weer 
En mooie doelpunten maar vooral veel plezier voor tydens en na de wedstryden. 

Naar het abe lenstra stadion. 
De es en de fs gingen naar het abe lenstra stadion. 
We gingen met de auto er heen. 
Toen we er waren , zagen we het beeld van abe lenstra. 
Toen haalde een man ons op. 
Toen kwamen we in het museum ,daar stonden de bekkers en oude foto's. 
En toen werden we in groepjes verdeelt. 
We moesten een hele hoge trap op. 
Toen waren we op de 4e  verdieping het was een prachtig overzicht over het veld. 
En er waren 3 restaurants. 
Toen gingen we naar de 3e  verdieping ook daar was het mooi. 
En daarna gingen we naar de 2e  daar moesten de toeschouwers zitten. 
Er waren 14000 plaatsen. 
En toen gingen we naar de kleedkamers daar waren ze aan het trainen. 
En toen gingen we naar het veld. 

JEUGDTRAINERS EN -LEIDERS 

Op bovenstaande foto wordt het jeugdkader van D.W.P. 
letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. 

Staande 	Jan Venema (leiderF2), Pierkje Vaartjes (leidster F2), Geert Bos 
(leider Fl), Anne Knol (jeugdvoorzitter en leider Al en Cl), Albert Hol (leider Al), 
Roelof van der Wal (leider Dl), Robert Spcelstra (leider E2), Jan Spoelstra (leider 
Al), 1Jmkje van der Velde (leidster El), Jelle de Boer (leider F3) en Jan Vaartjes 
(leider El) 
Zittende v.l.n.r.: Henk Mulder (jeugdsecretaris), Arjen 
Veenstra (leider Fl), Jappie Otter (leider F3),  Durk  Jager 
(leider Dl), Sjoerd Douwe Seffinga (trainer Fpup), Jan 
1Jpe Holtrop (trainer Fpup) en Sake Mulder (trainer 
Fpup). 
Ontbreken: Alex Hoks (trainer E pup), René Krikke en 
Rienk Visser (leiders Cl), Ellie Sloothaak (leidster E2) en 
Remco ten Hoeve (trainer Dl) 

Jurjen Krikke (F2) 

Nagekomen berichten: 
De redactie kwam op het allerlaatste moment ter  ore  dat Sjoerd van der Molen 
enkele weken geleden is geopereerd aan een hernia. Het pake-schap viel hem 
zeker zwaar. Inmiddels gaat het de goede kant uit. Sjoerd beterschap. 
De begeleiding van het damesteam kent moeilijk tijden want ook leider/trainer Alex 
Hoks, een ervaren timmerman zou je zeggen, is nog niet ervaren genoeg om met 
een cirkelzaag om te gaan, getuige de verwondingen. Alex eveneens beterschap 

Pjirkje Vaartjes 
Jan Venema 



Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruilof ten 
vergaderincen 
ocurmet/fondue  
-etc.  

EETCAFE-SLIJTER IJ 

Streek 116 
8464  NH  St. Johannesga 
tel. 0513-551210 

Tevens  vow,  uw lunches,  plates,  snacks, 
salades of een lekker glaasje bier c.d. 

Zondags open v.a. 16.00 uur. 's Maandags gesloten. 

all 

E-mail: 

Lichte  16 
8464 PE Sintjohannesga 

Tel. 0513 - 551695 
Fax 0513 - 551682 

hulzebos-assurantienrcDplanet.n1 

*I  b4  TEN BOOM 
VOE -  EK) 

Ut7:'~  agtr.  	 rg«'2" 	 L1,1 pay=  

-2( - 

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 541 590 

Handelswei 14 
8501 XJ Joure 
Telefoon (0513) 419 293 
Telefax (0513) 414 239 

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

Heide 11 
8521 DE St. Nicolaasga 
Telefoon (0513) 432 334 
Mobiel (0651) 501 796 

Verzekeringen, Hypotheken, Beleggen en Sporen 
.0,0d5 .0 .05,50105  ,1110, f0LI,C0CrAil  ' 10/1  

Hufzebas 

05I3-6E5086 
CHARLOTTE "---; 

Croissanterie 
%/laaierie 

ruime sortering belegde broodes 
• vlooien 
* open van maandag  Ifni  zaterdag 
* vraag de bestei[iisten aan 
* donderdagavond geopend 

trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sinijohannesga 

tel. 0513 -55.21.06 
email: buijs@worldonline.nl  

Suzenaar 

Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

met vlees, salades en een 
professionele gasbarbecue, ook 

diepvries vleespakketten 
informeer naar onze 

mogelijkheden! 

Vleesvee- en Veehandelsbedrijf 
rms. DE JONG — KUPERS 
Rotstc2--ircieG. 

a.-17 T . 	 4'` 531252 
Autotc-tL 06-22923945  

tior0,11„jiute  
IESVANA 

Sydtakke 1 Rottum 
Tel. 0513-631429 

Verkoop nieuwe en gebruikte motoren, 
onderhoud, reparatie, verhuur (ook 25  kw).  

Financiering mogelijk 

met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

Heerenveen 
Kattebos 162 (0513) 62 21 00 
Internet wwvv.siton-suzenaar.n1 

enige winkel die stopt voor uw deur met alle dagelijkse boodschappen, brood, 
groente- en fruit, zuivelprodukten en gebak van bakker Breimer Ons eigen merkt Spar 

uitstekende kwaliteit tegen lage prijs. Ook belangstelling voor deze unieke service? Bel.. 

ta-EaJÏ1.-GL 
Rotsterftaule, teri Cif -5 = 55 17 07 

KOIVIPLETE WONINGINRICHTING 

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

ERsivLAIRKT 

muta`asport teamsport speclalist 

Sportkleding in uw eigen siij1 en kleuren, ontworpen door de studio van Muta Sport 

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf 7 stuk na te bestellen op ieder gewenst moment 

U bent verzekerd van een blijvende eigen identiteit en uniformiteit De Sponsornamen en num-

mers warden geheel in de stof verwerkt 

Leeuwarden. Kaiverdijkje 77c, 8924 JJ Tel.: 058 2660375 

Internet: www.inutasport.ni 	E-mail; yerkoopemutasport.n1 



K. Waterlander  
haarden & kachels 

In- & verkoop van gebruikte 
hout- & gaskachels 
schcorsteenvegen en kachelreparatie 

8oerestreek 1 
863 TH Rotsterhauie 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 CO114ellik  

W& V  
Voor al uw voegwerk 

zowel nieuw als renovatiewerk 

voegbedrijf 
van Wijk & de Vries 

Scharsterbrug 
tel. 06 - 22 37 97 51 

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPOKTHUIS 
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

• Grote sortering sportprijzen • Eigen graveerinrichting 

Naa/thipial,&K ,Z4", al/Le 40D4e.4 €4,‘, 41".ale41 

  

I( KRAAK 

Installatietechniek 

Kadijk 9, 8463 VC Rotsterhaule  
telefoon  (0513) 55 19 65 

 

C.V-ketel vervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

De RaPobank s een tank  ire:  een idee. Het 
idee dat je :amen sterk  Dent.  De Rabobank 
heeft als neen  ender  een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 

een tank van inenten  vow  mensen. 
Qat merc a al snel in her persoon- 
lijke contact_  She  2atomank 
star midden .n ce sarnon- 

Daarom zijn we 
vaak betrokken big activi- 

teiten in her beraids- 
leven. verenigingen en 
scholen. We weten war 

er leek ook als het nier 
om baniczaken gut Kart- 
OM, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurtals u. 

Rabobank 
Rotsterhaule 
We zijn net zo thuis in de buurt als u... 

Rabobank 
Rotsterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

,k'fin ttnxk- 

Pr. W. Alexanderstraat 86 
8501 ME Joure 

Tel. 0513-415090 
Fax: 0513-412313 

Mobiel: 06-53173764 

MéérMartkt biedt u een 
uitgebreid assortiment kruide- 
nierswaren en rijkgesorteerde versafdelingen. 

Bij MéérMarkt doet u gezellig en voor- 
delig al uw dagelijkse boodschappen. 

(.6.11-521ƒ2irtY".= 
B. Van Zwol 
Streek 131 
Rotsterhaule 
Tel. 551494 

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 

Akkerman  
Mechanisatiebedrijf 	\i/  \./ 

rilAssEY FERCuSON 

Ie C513-551233.55"! 239 
Fax 0513-551352 
Mcbiel 06-53673441 

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 



PUZZEL MEE ME7 D.W.P. 

'n Ofskie is swier as "r  magi  west her, 
mar ik bi/uw alryd  by  dy, 
do libbest yn myn hert fierder. 
Reine 
Tige hommels is ferstoarn myn  leave  man, 
Us heit en pake 

TiNUS HOL 

* Oranjewáld 	 t De Jouwer 
26 maart 1952 	 18 desimber 2000 

Het leek allemaal zo moor 
We hadden het zo goed met elkaar 
Je was zo levenslustig en zo lief 
en we hadden nog zoveel plannen 
Velen heb je in je vriendschap laten delen 
We zullen je vreselijk missen. 

Intens verdrietig, maar heel dankbaar voor z'n 
liefde en •zorgzaamhe:d, moeten wij veel te vroeg 
afscheid nemen van mijn lieve man, hij was mijn 
alles, en onze lieve papa 

JAN 
* 28 december 1959 	 t 2 jan.uari 2001 
Hij werd siechis 41 jaar. 

VERSTOPTE MUZIEK-
INSTRUMENTEN! 

Tussen al deze letters staan 
10 muziekinstrumenten 
verborgen. 
Ze kunnen vekri links naar rechts 
staan en van boven naar 
beneden. 
Maar ook andersom: van 
rechts naar links en van 
beneden naar boven! 
En om het nèg moeilijker te 
maken, staan er ook een paar 
schuin naar boven of schuin 
naar beneden. 
Schuine woorden dus eigenlijk. 
Doe je best! 

Dan ontvingen we nog geboorte-kaartjes van twee meisjes: een lyts Bosje werd er 
geboren op de Skoalekers , BERBER als dochter van Geert (jeugdleider Fl) en Gea. 
Op 23 januari kregen Douwe en Hendrika (verzorgster DWP) er een dochter bij 
genaamd: HILDE. in de wandelgangen kwam de redactie ter  ore  dat ook Andries de 
Vries en Miriam Oost een zoon hadden gekregen. Bij navraag op 28 december 2000 
werd MARTUN geboren. Heiten en memmen allemaal gefeliciteerd. 

Mei  tankberens en blidens dogge wy tinge fan de berte 
fan Os famke en suske 

_Berber  
Leef je leven en kou vast 
aan de weg die bij jou past 
lcdcréén zijn  ate?:  waarde, 
maakt een mens tot mens op aarde. 

Geert en G-ea  Bos-de Jong 
Klaas 
Roel 
Jelmer 
Sjoerd 

9 jannewaris 2001 

Skoalekers 7 
8464 PG St. Jansgea 

Till.: 0513-552164  

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter 
en ons zusje 

9-(dcle  
DOUWE en HENDRIKA NOPPERT-BANGMA 
JOHAN 
MARTEN 
ANNET 

23 januari 2003. 

Roazebosk 22 
8517 HB Scharsterbrug 

Tel. 0513-412908 

D.W.P.- FAMILIEBERICHTIM 
Dat verdriet en vreugde heel dicht bij elkaar ligt tonen de 

familieberichten van dit clubblad. Als redactielid is het dan moeilijk om in een paar 
korte zinnen alles op papier te zetten, je wilt er zoveel meer bijschrijven. 
Op 2 januari overleed JAN HOEKSTRA, vader van ons lid Jelle-Bart na een val door 
het dak. Hij wilde een paar golfplaten vastzetten toen hij zijn evenwicht verloor. Hij viel 
door de golfplaten heen en kwam met zijn hoofd terecht op de voerhekken in de stal. 
Zwaargewond werd hij naar het ziekenhuis van Zwolle gebracht, daar is hij aan zijn 
verwondingen overleden. Anja, Jelle-Bart, Maureen en Aranka als gehele vereniging 
wensen wij jullie heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen. 

Vrij snel na het overlijden van vader Jan Hol 
overleed TINUS HOL, eveneens wensen wij de familie 
veel sterkte met dit veel te vroege verlies 

E I OWML  EG.  
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Slagen ze allemaal? 

Wietze reikt de bloemen uit. 

VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER5 
Tijdens de maanden november en december 2000 is er in de 

kantine van D.W.P. de cursus verenigingsscheidsrechter gehouden (zie verslag) 
De prima organisatie was in handen van jeugdsecretaris Henk Mulder. De cursus 
stond onder leiding van betaald voetbalscheidsrechter Herman van Dijk, in totaal 
deden er 19 cursisten aan mee, 12 waren lid van D.W.P., allen slaagden. 

Proficiat 

Anne namens het bestuur 

(Jolanda; waarschijnlijk vernoemd naar een van de spelersvrouwen van D.W.P. 
2) te bevrijden uit de uitkijktoren en hiermee was het survivalparcours 
beëindigd; de jonkvrouw was helaas niet uit het cassettebandje te 
verwijderen.Na afloop hebben we ons weer begeven naar het restaurant waar 
eerst de schoenen schoongemaakt werden dan wel vervangen en we onder het 
genot van een biertje van onze eerste schrik een beetje konden 
bijkomen.Druppelsgewijs kwamen ook de andere groepen binnen en de 
ervaringen werden al snel uitgewisseld, ook het door merg en been trekkende: 

;elp me, help me no!" van de jonkvrouw werd geregeld ten gehore 
gebracht.Natuurlijk was er ook weer een persoon die het nodig vond om in de 
bagger te gaan liggen (we noemen geen namen hoor: Johannes K. dus, ook op 
het veld geregeld uitglijdend, die hier natuurlijk niet kon achterblijven; komt 
waarschijnlijk door die zeebenen van je, Johan!).Toen de groep weer compleet 
was kon er gegeten worden maar wel op eigen risico want je wist het immers 
nooit zeker met al die uitgebeende schedels.Maar dit was allemaal dik voor 
elkaar en er werd dan ook volop gegeten, gekletst én gedronken .Ook werd 
bijna het hele team onderworpen aan een leeftijds-, slappewas- en lengtetest 
door 5 Triviant spelende dames (lees: oma met dochter en drie kleindochters) 
uit het land van "Maas en Waal" in het aangrenzende restaurant, die op zoek 
waren naar een echte Friese voetballer voor éen van de jongedames, en met 
name Klaas kwam goed uit de test en dan vooral door met een stalen gezicht te 
verkondigen dat hij 24 jaar was maar dit werd alweer snel teniet gedaan door 
Arjen die het niet kon laten even "maal 2" te vermelden, helaas ClauslAan het 
eind van de gezellige avond bedankte de trainer/coach van het tweede YmIcje 
en Esther namens iedereen voor de georganiseerde avond en dat werd 
natuurlijk met luid gejuich begroet.Na het laatste Amsterdammertje werd 
-dereen vriendelijk door Esther verzocht zich naar de taxi's te begeven en na 

"ja mem" van Ype stapten we allemaal weer in de auto's.Terwij1 we 
richting Sint Jut reden werden er diverse liedjes meegezongen van de radio 
(o.a.:  "so this  is  Christmas"  van John  Lennon  en  Yoko Ono,  hoe 
toepasselijk),In Sint Jut (en  it  Fean) aangekomen kon een ieder zijn eigen weg 
weer gaan en zo kwam er een einde aan het zeer geslaagde uitje -dat zeker voor 
herhaling vatbaar is- van D.W.P. 2 naar Gaasterland en dus ook aan dit zeer 
compact geschreven verslag want ja er moet ook nog hard getraind worden om 
zo te proberen de koploper in te halen; of heb ik het nu mis trainer 	 

Groeten van de nummer 11. 



Teambuildingsavond met D.W.P. 2. 

En ja hoor, 16 december was het dan eindelijk zover, het heerlijke 
teambuildingsavondje was weer aangebroken.Iedereen was natuurlijk super 
nieuwsgierig naar wat de twee dames van de feestcommissie deze keer 
bekokstoofd hadden, in ieder geval zou er wel niet gezwommen worden werd 
stellig aangenomen.Na een beetje kennis gemaakt te hebben met elkawr gingen 
we om 19.00 uur met 23 man sterk op pad met twee taxibussen voorop en met 
de heer Drenth daar weer achteraan rijdend zodat iedereen een zitplaatsje 
ha& "We  glen  nei Aldemirdum" meende Johan beslist en ook Jan en Arjen 
hadden deze verwachting. De reis ging inderdaad naar Oudemirdum, naar 1?--
Restaurant/Hotel Boschlust om precies te zijn, waar we tot onze verbazing ti 
groep personen geboeid zagen vertrekken; dat voorspelde al niet veel 
goeds.Met name Sietse was direct al een beetje zenuwachtig gezien het 
rondlopen in de zaal ons wijzend op de vele schedels die tentoongesteld 
stonden.Na een paar Amsterdammers werden we opgeschrikt door twee 
opgegraven Oudemirdumers die ons een kruidenbittertje kwamen aanbieden 
maar zij werden al snel tot de orde geroepen door de plaatselijke boswachter 
(de Oudemirdumse uitvoering van Jan Vayne) die hen —middels het afvuren 
van zijn geweer— weer terug naar hun grafjoeg.Aardig in de stemming 
gekomen werden we verdeeld in 4 groepen en elke groep moest ge-hand-boeid 
(goed voor de teambuilding natuurlijk) een parcours afleggen.Dit.bracht ons al 
snel in het donkere bos van Gaasterland en dit ging dus heel voorzichtig en met 
name omdat het pad door alle regen behoorlijk drassig was geworden en dus 
velen een paar "smarige poaten" aan dit tochtje overhielden."En ik mut joun ek 
nog nei  it  Fean" aldus Harmke die dit dus niet zo kon waarderen gezien ook de 
bij voorbaat tot haar knieën opgetrokken broek (maar Sjoerd zal als echte 
gentleman haar schoenen vast wel even schoongemaakt hebben) en ook Laura 
(spelersvrouw van L.J.) maakte even met haar knie contact met de 
Gaasterlandse grond.Het bos was voorzien van heuse dwaallichten (veelal 
uitgeblazen) en lintjes zodat we bijna niet konden verdwalen.Af en toe werden 
we opgeschrikt door plaatselijke lieden met toeters en voorbij vliegende spoken 
en wat al niet meer en met aan het hoofd van elke groep twee dames gaf dit 
natuurlijk de nodige hilariteit (Esther gilde zo hard dat ze het zelf niet in de 
gaten had maar de oren van Harry suisden na afloop nog na) en ook de heren 
maakten redelijk veel herrie, ahumm, dit valt helaas niet te ontkennen.Ook de 
opmerking van iemand in een doodskist op de vraag van Harry of dit de spits 
van NOK 2 was n.l.: " nee fan C I " zorgde voor de nodige lachbuien.Tot slot 
hebben we geprobeerd de gevangen genomen jonkvrouw van Oudemirdum 

Curcus verenigingsscheidsrechter bij  vv  D.W.P.  

Begin september is het weer tijd om de neven activiteiten voor de wintermaanden in 
te vulen. Het was vijf jaar geleden toen we de laatste keer een curcus ver. Sch. 
hebben gehouden op ons complex en dacht dat zou ook wel eens aardig kunnen 
zijn. ik diverse personen benaderd en er werd hier wel prijs opgesteld, mede door het 
hoofdbestuur. Na enkele keren contact gehad te hebben met de stichting 
Opleidingen met mevr./mej. Vonk is het ons gelukt een datum en het aantal 
deelnemers te krijgen wat vrij snel in orde was. Als docent werd aangewezen dhr. 
Herman van Dijk betaald scheidsrechter. Voor de curcus hadden zich 22 personen 
opgegeven, maar er vielen gelukkig maar drie af vanwege de verkeerde avond. 
De curcus die Herman heeft geleid was zeer plezierig en zeer direct met zeer veel 
goede informatie, de leerlingen waren in deze ook zeer goed geinteresseeerd en 
oplettend. Tijdens de curcus is er een wedstrijd gevoetbald waarbij verschillende 
leerlingen moesten arbitreren en fungeren als  ass.  scheidsrechter. De anderen 
werden door Herman begeleidt om aan te tonen wat anders of goed gedaan werd. 
Na de wedstrijd werd hierover nog gevalueerd. De curcus werd gehouden van 13 
nov. tot en met 18 dec. De laatste avond werd de eindtoets gehouden en zaten er 
toch een paar mensen een beetje zenuwachtig op hun stoel te draaien. 
Herman van Dijk kwam gelukkig met verlossende woord dat iedereen was geslaagd. 
De leerlingen hadden voor Herman en de twee vrijwilligers achter de bar en 
organisatie een bloemetje gekocht die werden uitgereikt door dhr. VVietze  Touring  en 
heeft namens de iedereen Herman van Dijk van harte bedankt voor de door hem 
gegeven lessen en hadden hier veel lof voor. Hierna heeft Herman zijn bevindingen 
over de leerlingen en de organisatie die gelukkig zeer goed was gelopen bedankt en 
hoopt in de toekomst nog eens van deze ver. Sch. in het veld te zien. Het hoofd 
bestuur heeft namens Anne Knol Herman ook nog eens bedankt en na het 
overhandigen van bloemen en een leuke attentie zijn er nog groepsfoto's gemaakt en 
werd er een consumptie namens het hoofdbestuur aangeboden. Al met al Herman 
verder succes en de leerlingen zullen proberen je in te halen. Wytze  Touring  had 
voor DVVP de hoogste score met 87.5 punten, Sake Mulder was tweedde met 73 
punten, ikzelf heb buiten mededinging meegedaan maar om de curcisten toch de 
waardering te geven dat ze goed hun best gedaan hebben heb ik maar een paar 
foutjes gemaakt, dus 79 punten. 

De Jeugdsecretaris 

Maar liefst 12 van de 12 DVVP mannen geslaagd 

Van harte gefeliciteerd. 

< < 	< 
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Even Voorstellen 

Naam, 	Durk  Jager 
Geboren, 	Ja, op 25 Apr. 1965 
Burg. St., 	Getrouwd met de lieve Janneke 
Kinderen, 	3 
Woonachtig, Rotstergaast 

1. Welke sport beoefen je; 
2. Mooiste herinnering; 
3 	Slechtste herinnering; 
4. Wat heeft je ertoe gedreven om 

leider te worden; 

5. Wat is je indruk op dit ogenblik; 
6. Sterke punten; 
7. Zwakkere punten; 
8. Drinkt; 
9. Rookt; 
10. Hobby's; 
11. Heeft bewondering voor; 
19. 	Wie wordt betaald voetbal 

kampioen dit jaar; 
13. Heerenveen of Cambuur; 
14. Haalt Heerenveen weer 

Europees voetbal; 
15. Trainers idool; 
16. Muziek; 
17. Literatuur; 
18. Merk auto; 
19. Totale indruk DWP 
20. Wat ik verder kwijt wil; 

Voetbal 
Promotie DVvT1 1986 
Geen idee 

Om de jeugd wat voetballen bij te brengen wat 
niet altijd lukt. 
Goed 
Doorzettingsvermogen en fanatiek zijn. 
Meestal ja te zeggen, mijn vrouw zegt altijd... 
Ja 
Eveneens 
Voetbal en werk 
Laros. speler van Vitesse 

PSV 
Heerenveen 

Ja, natuurlijk 
Louis van Gaal 
Nederlandstalig 
Playboy en Donald  Duck 
Volvo  en  Mercedes  

Iedereen een en gezond en sportieve 
En sportieve tweedde serie. 

Eerste steen gelegd 
Door  

Durk  jager 

AANGEBODEN DOOR 	 
Al weer enige tijd geleden is het damesteam van D.W.P. in nieuwe 

trainingspakken gestoken door Transportbedrijf de Boer uit Scharsterbrug. 
Destijds was er geen duidelijke foto gemaakt van de vrachtwagens van dit bedrijf. 
Om alle wagens van dit bedrijf op de foto te zetten lukt al lang niet meer ook de 
ruimte hier op ons complex ontbreekt. Om twee wagens naast elkaar te krijgen lukt 
met enig passen en meten en wat stuurmanskunst. 
Duidelijk te zien is dat Geert de Boer in zijn element is tussen al deze dames. 
Geert nogmaals bedankt. 
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Standen bijgewerkt t/m 27 januari 2001 

HE SCHEIDS WAT DEED JE NOU 

   

  

' 	COMPETITIE-OVERZICHT SE  KL. 

    

1. 	De doelverdediger vangt de bal in zijn doelgebied. Na plm. Tien meter 
hiermee gelopen te hebben laat hij de bal na 5 sec. vallen en loopt met de bal aan de 
voet verder. Wat moet de scheidsrechter beslissen als de doelverd. Ook na 15 sec. 
nog steeds de bal aan de voet heeft en ook geen aanstalten maakt om de bal weg te 
spelen, bovendien in zijn zestien meter gebied? 

A 	Gewoon door laten spelen 
B 	Het spel onderbreken en het spel hervatten met eenindirecte vrije schop voor 

de tegenpartij. 
C 	Het spel onderbreken, de doelverd. Een gele kaart geven en het spel 

hervatten met een indirecte vrije trap voor de tegenpartij. 
D 	De scheidsrechter zal de doelverd. manen de bal te laten weg te trappen. 

2. 	Na een beslissingswedstrijd moeten er strafschoppen worden genomen 
worden. De thuisspelende ver. beéndigt, door blessures en een speler met 
een rode kaart de wedstrijd met negen man. Hoeveel spelers moeten zich nu 
tijdens het nemen van de strafschoppen in de middencirkel bevinden. 
A 15 sp. B 17 sp. C 18 sp. D 19 sp. 

3. 	Omdat zijn partij met 1 — 0 voorstaat, trapt een verdediger bij herhaling de bal 
ver buiten het speelveld. Wat beslist de scheidsrechter die natuurlijk de 
verloren tijd bijtrekt? 

A 	Hij vermaant de speler en laat het spel hervatten met een inworp 
B 	Hij geeft de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een inworp 
C 	Hij geeft de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte 

vrije trap vanwaar de bal werd getrapt 
D 	Hij geeft de speler een gele kaart en geeft de tegenpartij een indirecte vrije 

trap waar de bal over de zijlijn ging 

4. 	Een aanvaller schiet bij een indirecte vrije trap de bal rechtstreeks op het doel. 
Een verdediger (niet de doelman) weet de bal echter nog over het doel te 
slaan. Wat beslist de scheidsrechter? 

A 	Rode kaart voor de verdediger en het spel wordt hervat met een hoekschop. 
B 	De verdediger krijgt een gele kaart en het spel wordt hervat met een 

strafschop. 
C 	De verdediger ontvangt een rode kaart en het spel wordt hervat met een 

strafschop 
D 	Gele kaart voor de verdediger en het spel hervatten met een hoekschop. 

Bij het nemen van een strafschop, loopt van beide partijen een man te vroeg 
toe. Wat beslist de scheidsrechter als de bal naast wordt geschoten? 

A 	Hij laat de strafschop overnemen. 
B 	Het spel wordt hervat met een doelschop. 
C 	Hij laat de strafschop overnemen en geeft beide spelers een gele kaart 
D 	Het wordt hervat met een doelschop en beide spelers ontvangen beide een 

gele kaart. 



5. Wat is je indruk op dit ogenblik; 

6. Sterke punten; 
7. Zwakkere punten; 

8. Drinkt; 
9. Rookt; 
10. Hobby's; 
11. Heeft bewondering voor; 

bestuur van B.C.V. te Burgum 
voetbal vereniging Kollum 

(3e klasse KNVB) 

DE TRAINERS-CARROUSEL 

 

Het is gebruikelijk dat ongeveer vanaf november in het 
voetbalwereldje de vacatures van trainers weer loskomen. Vooruitkijkend naar het 
nieuwe seizoen, ontwikkelingen, resultaten alles wordt weer onder loep genomen en 
een besluit genomen of wordt doorgegaan met de huidige trainer of moet er een 
nieuwe komen. De trainerscarrousel ook wel genoemd. D. W. P. neemt na 3 jaar 
afscheid aan het einde van het seizoen van Klaas Wittermans (naar Sleat) en heeft 
Klaas Kuiper uit Balk (nu NOK) aangetrokken voor het nieuwe seizoen. 
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voor training op de dinsdag- en donderdagavond
en begeleiding le elftal op zaterdag 

Informatie over deze functie is te verkrijgen bij: 
Eelke Westra, 0513 - 41 59 11 

Belangstellenden worden verzocht hun sollicitaties 
te richten aan het secretariaat: Ringfeart 6, 

8464  PD  Sintjohannesga 

v.v. D.W.P. uit Sintjohannesga 
(5e klasse KNVB) 

zoekt voor het seizoen 2001-2002 een 

hoofdtrainer 

-- het  seizoen  2001-2002 
- 	• .5  I& 	eg 	'114tA /1 	• le  elftal  

• 04/  

‘fdtrainer 
pnmelden hij de serretaris 

P.F. de Vreeze 
A. Rampionstraat 32 
8574  SL  Bakhuizen 
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Naam, 
Geboren, 
Burg. St., 
Kinderen, 
Woonachtig, 

1. Welke sport beoefen je; 
2. Mooiste herinnering; 

3. Slechtste herinnering; 
4. Wat heeft je ertoe gedreven om 

leider te worden; 

12. Wie wordt betaald voetbal 
kampioen dit jaar; 

13. Heerenveen of Cambuur; 
14. Haalt Heerenveen weer 

Europees voetbal; 
15. Trainers idool; 
16. Muziek; 

17. Literatuur; 

18. Merk auto; 
19. Totale indruk DWP 

20. Wat ik verder nog te melden heb;  

Paardensport 
Het deelnemen en het halen van de eindstreep 
van de elfstedentocht 
Het lange wachten tot de hernia operatie 

Het is niet wat je heeft gedreven maar omdat 
Alex nog jeugdleiders zocht en omdat Wytze in 
F2 zat was het contract snel afgesloten. 
Leuk om te doen en met plezier, het is alleen 
jammer dat de heren doof worden als de 
scheidsrechter heeft gefloten, volgens mij ken 
hem. 
ik blijf lang rustig. 
Zwak puntje is dat ik altijd voor de winst ga en 
ben ik dus een 'slecht' verliezer, maar wel reëel 
na afloop van de wedstrijd van de wedstrijd. 
Drinkt met mate. 
Ik rook één sigaar met oud en nieuw. 
Recreatief fietsen. 
Alle vrijwilligers die bij verenigingen en 
scholen helpen. 

Feyenoord. 
Heerenveen, maar liever  Ajax.  

NEE 
Louis van Gaal. 
Het meeste wat op de radio te horen is en zo nu 
dan keihard. 
De leeuwarder Cour.lang lezen heeft geen zin 
last van de ogen. ( ze vallen dicht)  
Mazda  323 
Goed georganiseerd van onderen bij de jeugd te 
beginnen. 
Alle teams van DWP een goede tweedde 
periode toewensen en maar hopen dat Henk van 

der Meyden van het jeudbestuur er niet te veel 
aan gaat veranderen. 	Tuurlijk niet. 

Even Voorstellen 

Jan Venema 
23 Dec. 1960 
Getrouwd met  Janke  
3 
Rotsterhaule 



DE AUTO VAN; 

Merk 
Prijs 
Topsnelheid 

vw golf  III  
plm. 35.000 
geen idee 

compleet 
Nee, een claxon 
Nog geen 10.000 
Ja best wel 

nee 
Langzaam rijden of stilstaan 
Er zit geen c.d.speler in 
Ja deze 

Bellen in de auto? 
Hoeveel kilometer per jaar rijd je? 
Ben je een sportieve rijder? 
Krijg je veel bekeuringen? 
Wat doe je in de file? 
Wlke cd ligt er altijd in jouw auto? 
Heeft je vrouw ook een auto? 

Van 0 tot 100 kilometer per uur in... 	Geen idee 
Wat was je eerste auto? 	 Opel  kadett uit 1982 
Welke auto's heb je nog meer gereden? 	E kadett en  Opel  astra 
Is een auto een statussymbool? 	nee , een hulpmiddel om van A 

naar B te komen 
Wat hangt er aan je spiegeltje? 	Niks , vind ik oubollig 
Welke eisen stel je aan een auto? 	Netjes , sportief uiterlijk, 

Wat is je grootste ergernis op de weg? 	Bejaarde vrouwen 
Wat is jouw droomauto? 	 Camaro  /Audi TT  
Wat wordt jouw volgende auto? 	Golf  IV  

HERMAN 
Eig 

NATASJA 
VAN ZWOL 

Natasja dacht te kunnen 
zwemmen met de vorige auto. 
Toen ze merkte dat dit niet ging 
moest er een nieuwe auto 
komen . Zie hier het resultaat. 



SINTJOHANNESGA - Voet-
balvereniging DWP uit Sintjo-
harmesga heeft een goede 
jeugdbezetting. Alle negen 
jeugdteams zijn bezet met 
twee leiders. De naaste begelei-
ding wordt door henzelf gere-
geld en ook voor het vervoer 
naar uitwedstrijden zijn de 
meesten van hen bij de trainin-
gen van de jeugd aanwezig. 
Indien nodig springen reser-
veleiders vrijwillig bij. 

Door de toevoer van nieuwe 
jeugdleden komt er waar- 

schijnlijk nog een F4-team bij. 
DWP beschikt over acht jeugd-
trainers, allemaal vrijwilli-
gers. Het (jeugd)beleidsplan. 
wat op dit moment wordt her-
schreven, komt hierbij goed 
van pas. Al het materiaal en 
attributen om de voetbalsport 
goed te bedrijven zijn bij de 
vereniging aanwezig. In een 
plezierige sfeer vergaderen de 
jeugdleiders één keer per 
maand. Het resultaat van dit 
alles is zaterdags terug te vin-
den  on  het voetbalveld. Tijdens  

de winterstop worden veel ne-
venactiviteiten door de jeugd-
commissie georganiseerd. zo-
als: zaaltrainingen en zaal-
voetbaltoernooien. een rond-
leiding door het  Abe  Lenstra 
stadion en zelfs een rondlei-
ding door de Amsterdam 
Arena. De jeugd van DWP is 
dus de hele winterstop bezig. 

Reden voor de jeugdcommis-
sie alle jeugdleid(st)ers en trai-
ners eens in het. zonnetje te 
zetten. 

ZION 11  

Jeugdleiders DWP in het zonnetje gezet  

.301, JOSWiji 
Marrs ~ISM 

.i73/1~0,  
~O. 

=IL 

gebo-wonen 
.Compkte woninginnkliting 

,otsterfiauk 

De schijnwerper op 	 

 

Gebo Complete Woninginrichting ruimer van opzet 

ROTSTERHAULE 
Gebo Complete Wo-
ninginrichting aari  de 
Streek 180 is onlangs 
voor een groot ge-
deelte verbouwd. Er 
zijn een aantal nieuwe 
afdelingen 	gereali- 
seerd en andere on-
derdelen van het be-
drijf zijn ruimer van 
opzet gemaakt. Zo is 
er ondermeer een veel 
ruimere afdeling met 
gordijnenstoffen bin-
nen het woningin-
richtingsbedrijf ge-
maakt, waar de klant  

aan een grote tafel op 
zijn gemak uit een 
veelheid van gordijn-
stoffen een keuze kan 
maken. Dit gedeelte is 
ontstaan na het afsto-
ten van de textielafde-
ling, waardoor veel 
ruimte is ontstaan. 
Tevens is de ont-
vangst bij de balie per-
soonlijker geworden. 
Iedere klant wordt di-
rect opgevangen en 
begroet en desge-
wenst doorverwezen. 
De nieuwe laminaat-
hoek geeft een beter  

inzicht in alle produc-
ten en ook de afdeling 
Marmofloor, het ant-
woord op parket, is 
heel overzichtelijk op-
gesteld. Artikelen op 
het gebied van zonwe-
ring zijn in de nieuwe 
opzet ook overzichte-
lijker opgesteld. 
Geheel nieuw is de 
Woonvisie hoek op het 
gebied van matrassen 
die onder de noemer 
,Een andere kijk op 
slapen' aan het pu-
bliek wordt getoond. 
Gebo is de enige leve- 

Streek 180 
Postbus 3 
8463 ZJ Rotsterhaule 
tel. 0513-551310 
fax. 0513-551296 
www.2.ebo-wonen.nl   

rancier in Friesland 
van dit merk, dat 
staat voor hoogwaar-
dige kwaliteit. 

Naast deze verande-
ringen is er een ge-
heel nieuw plafond 
aangebracht en is de 
opzet in zijn alge-
meenheid veel ruimer 
geworden. Bovendien 
sluit het nieuwe ge-
deelte naadloos aan  
bij de andere moderne 
afdeling van Gebo. 
Geïnteresseerden 
kunnen van al deze 
wijzigingen kennis 
nemen tijdens de 
kerstshow die wordt 
gehouden op 22 en 23 
december en van 26 
tot en met 30 decem-
ber. Tijdens de kerst-
dagen is het bedrijf 
gesloten. Wie dan 
toch, eens wil. kijken 
hoe de vernieuwde 
Gebo ér uit ziet, kan 
op de eigen'website al-
vast een kijkje in de 
keuken nemen van 
het 	woninginrich- 
tingsbedrijf. 
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