
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: 

• 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 
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AGENDA: 

1. Opening 

2. Notulen 

3. Mededelingen 

4. Presentatie en vaststellen beleidsplan 

5. Verslag secretaris 

6. Jeugdverslag 

7. Verslag penningmeester 

8. Verslag actiecomité 

9. Verslag kascommissie 

10. Benoeming kascommissie 

11. Bestuursverkiezing: 
aftredend: Minne Modderman, Herman de Heij 
en Anne Knol (allen herkiesbaar) 
voordracht bestuur: Wietze Toering 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

BEDANKT 
Heerenveen, juni 2001 

Bij het afscheid van mijn werkzáme leven 
als huisarts te Rotsterhaule/St. Johan-
nesga heeft u er  alien  aan bijgedragén 
dat het voor mij, mijn vrouw en kinderen 
een heel bijzondere ervaring is gewor-
den met zeer veel genoegen kijken wij 
op deze dag terug. 

Op de uitnodiging van het bestuur van de 
dorpengemeenschap heeft u massaal 
gereageerd zowel schriftelijk als telefo-
nisch. Velen van u waren aanwezig op 
de receptie. Ook werden we zeer royaal 
met cadeaus bedacht. 

Het was allemaal hartverwarmend voor 
ons, onvergetelijk. 

We wensen u het allerbeste toe. 

Heer en mevrouw van der Zijpp 

Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhaule 
v.v. D.W.P. 
sportpark "De Grie" 
tel. Ci513155 17 88 

Jaarvergadering 
op vrijdag 14 september 2001 
aanvang 20.00 uur 
in de D.W.P. - kantine 
te Sintjohannesga 

HET BESTUUR 

Briefjes met tegenkandidaten kunnen tot een half uur vóór de vergadering 
worden ingeleverd bij het secretariaat: Ringfeart 6 te Sintjohannesga. 

Hoofdsponsor voor het komende seizoen 
voeg- en onderhoudsbedrijf Geert de Jong 

Sintjohannesga 
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E RE IDAKTE1 ETMEL 

,,ortpark "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 

Redactieadres  
Ringfeart 6 
8464 PD Sintjohannesga  

Druk 
Centrale De Bijekoer 
Rotsterhaule 

spreiding 
Diverse vrijwilligers 
van D.W.P. 

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

Oplage 400 boekjes 

VOETBALVEREN le INC 

MODDERMAN BV, Streek 192, 
8463 Ni ROTSTERKAULE 

ET D 

Aan het einde van het seizoen bedanken we hier de adverteerders van ons 
programmaboekje welke bij elke thuiswedstrijd van ons eerste elftal werd 

gemaakt door Jan Knijpstra, de druk werd gedaan door: 
centrale De Bijekoer uit Rotsterhaule. 

garagebedrijf 

E_ 
R.EiliKER. Rotsterhaule 

We zijn net zo thuis in de buurt als u... 	 Streek 130. 
9.  iff~ 

Tei. (0513) 551 644 
Fax (0513) 551 767  

Het loopt alweer tegen de vakantie. 
Iedereen die geslaagd is voor zijn 
diploma van harte gefeliciteerd!! ! ! 
En veel succes alvast met de plannen 
die je hierna hebt. 

Het leek ons een leuk idee om 
iedereen te vragen ons een leuke 
vakantiekaart te sturen. De meest 
originele kaart wordt beloond met een 
leuke attentie.. .Ook mogen jullie een 
kort maar krachtig verslagje geven van 
jullie vakantie. We zijn benieuwd..... 

Verder nog even jullie aandacht 
voor het volgende 	 
Wij zouden als redaktie blij zijn als er 
eens wat meer reaktie kwam van de 
leden en de leiders. Het kan toch niet de 
bedoeling zijn dat wij steeds het boekje 
moeten vullen. 

Groetjes Gelske 

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 13 oktober 
Distributie clubblad 20 oktober 

Nit 	130012  

Rabobank 

8463 NG Rotsterhaule  

tel 0513-551560 



14. Waar houdt je niet van 
15. Wie zijn je  !eiders  
16. Van wie heb je trainen 
17. Ajax,  Feyenoord, PSV of ... 
18. Beste voetballer 
19. Beste trainer 
20. Wat vind je leuk bij D.W.P. 
21. Je beste vriend of vriendin is 
22. Welke muziek vind je het leukst 
23. Welke muziek vind je niet mooi 
24. Waar ga je het liefst heen met vakantie 
25. Wat zou je nog willen vertellen 

4. In welk elftal speel je 
5. Favoriete plaats 
6. Op welke school zit je 
7. Wat vind je het leukste op school 
8. Wat wil je later worden 
9. Je favoriete eten 
10. Leukste programma op T.V. 
11. De mooiste auto is 
12. Wat zijn je hobbies 
13. Laatst gelezen boek 

25 VRAGEN AAN 

1. Naam 

2. Leeftijd 

3. Geboorteplaats : 

Douwe van der Meer 

13 jaar 

Heerenveen 

D.W.P. Cl 
middenveld 
S.B.O. 
techniek 
automonteur 
patat 
sport 
porche 
voetbal 
dat kan ik me niet 
herinneren 
van verliezen 
Rienk en René 
Anne Knol 
Heerenveen 
Albeck 
Foppe de Haan 
wedstrijd voetballen 
Loike-Jan 
rock 
klassiek 
Italië 
Dat D.W.P. een super leuke 
club is. 

Het seizoen 2000/2001 zit er weer op. 
Het eerste eftal is na een jaartje in de 5e klasse 
gepromoveerd na de 4e klasse. 
Werkelijk een prima prestatie. 
Wat opviel was dat alle periode-winnaars uit de 5e klasse 
A promoveerden naar de 4e klasse. 
Tevens werd in mei weer de jaarlijkse D.W.P.-familiedag 
georganiseerd, welke mede door het goede weer prima is 
verlopen. 

Het mix-toernooi werd, in verband met deelname aan de nacompetitie deze keer 
losgekoppeld van de familiedag, maar gezien het aantal deelnemers leeft dit mix-
toernooi bij vele leden. 

Tevens werd dit jaar gestart met het opstellen van een beleidsplan. 
Met hulp van een medewerker van het NCSU heeft een werkgroepje 
van een 4-tal (bestuurs)leden zich hierover gebogen. Het concept-
beleidsplan zal als agendapunt worden opgevoerd voor de jaarlijkse 
ledenvergadering, zodat een ieder hier kennis van kan nemen en 
over uit kan spreken. 

Ook hebben we afscheid genomen van onze hoofdtrainer, Klaas Wittermans, welke 
drie seizoenen bij onze vereniging gewerkt heeft. Klaas gaat nu proberen Sleat weer 
naar de 4e klasse te krijgen. In het nieuwe seizoen gaan we verder met een "verse" 
trainer, weer een Klaas, te weten Klaas Kuiper uit Balk. 

Zoals al menigmaal eerder vermeld kan een vereniging niet bestaan zonder een 
enthousiast vrijwilligerskorps. Voor vele werkzaamheden zijn vrijwilligers bezig en 
vullen hiermee een deel van hun vrije tijd. Voor het nieuwe seizoen zijn echter nog 
diverse vrijwilligers nodig. Gaarne roep ik mensen die hier voor voelen zich te 
melden bij de bestuursleden. 

Tot slot wens ik een ieder een goede en zonnige vakantie toe. 

Eelke Westra 

Van de bestuurstafel 

In een werkgroepje hebben Eelke Westra, Jan Knijpstra, Anne Knol en Henk Mulder 
bijna een jaar gedaan om een een concept-beleidsplan voor de vereniging D.W.P. 
samen te stellen. Samen met Gerwin van Dijk (een vertegenwoordiger van de 
NCSU) is dit concept inmiddels klaar. Dit beleidsplan zal in eerste instantie voor 1 
jaar zal geiden, een soort proefjaar waarna we dit voor meerdere jaren gaan 
uitbreiden. Zodra de trainingen beginnen is er voor de leden en geïnterreseerden 
een exemplaar om mee te krijgen ter inzage. Op de komende ledenvergadering zal 
het beleidsplan worden gepresenteerd en verder worden vastgesteld. Op- of 
aanmerkingen van de leden zijn daarbij altijd welkom. Middels deze weg willen we 
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Ronald Waterreus verwierf kort na de Amstel Cup-finale een nieuwe bijnaam: 
Flatereus. De volgende morgen was het al Katerreus. 

Vreemd dat geen enkele journalist na de  Champions  Leagua-finale voreg of 
scheidsrechters ook niet gecontroleerd moeten worden op het gebruik van  
nand  rolon. 

Schaap stopt als scheidsrechter. Dan zullen er binnenkort 
wel meer volgen. 

Edgar Davids over de 2-1 tussenstand bij Estland-
Nederland. Dat was wel even slikken. 

Tijdens de jaarlijkse traditionele boottocht van Radio 
Rijnmond waarbij de voetballer van het jaar van de regio 
Rotterdam wordt uitgeroepen, waren slechts drie 
Feyenoorders present: Jean-Paul van Gastel, Ferry de Haan en Paul Bosvelt. 
Ook Kees van Wonderen, uitgeroepen tot de beste speler ontbrak. Bert van 

Marwijk, die wel aanwezig was: Ach we zijn na de winterstop 
nooit compleet geweest. 

Louis van Gaal: Z, dat Estland staat na het Songfestival nu 
ook weer met beide benen op de grond. 

De aak van  Ajax  op Anderlecht is zoet. Nadat de Belgische 
club de jeugdspelers  Melvin  Fleur en Sherjiil  McDonald  uit 
Amsterdam weghaalde, troefde  Ajax  Anderlecht af door 
Ahmed Hossam vast te leggen. 

Een opvallend spandoek tijdens Estland - Nederland: 
"Nandroland". 

Het  Ajax-museum wordt voor de helft gesloten, Co Adriaanse: 
"Volkomen juist". Wij moeten met  Ajax  alleen naar de toekomst 
kijken". 

Mateja Kezman heeft voor zijn huwelijk op 9 juni met Emiija een 
pyama gevraagd met zijn naam achterop. "Voor het geval ik thuis 
scoor". 

Volgens Louis van Gaal staat het Nederlands voetbal al dertig jaar 
aan de top. Zou de bondscoach de ontwikkelingen van de afgelopen 
vijf jaar soms gemist hebben? 

T WERELDJ E. 	C7 0 Gerwin, alsmede de gemeente Skarsterián voor het beschikbaar stellen van de 
financiele middelen bedanken voor hun medewerking. 

 

Het bestuur heeft in voegbedrijf Geert de Jong uit Sinijohannesga een nieuwe 
hoofdsponsor gevonden voor de komende seizoenen. Ook de Geert de Boer, van 
het transportbedrijf de Boer uit Scharsterbrug heeft toegezegd de tenue-sponsring 
op zich te nemen. Daarnaast heeft vooral Herman de Heij veel bedrijven benadert 
met het verzoek om een shirtsponsor-contract aan te gaan met de v.v. D.W.P. 
Een tweetal bedrijven hebben dit nog in overweging. 
Enkele teams zijn nodig aan tenue-vervanging toe dus elke 
sponsoring is welkom. In het eerste clubblad van het nieuwe 
seizoen zal ruimschoots aandacht worden gegeven aan de 
tenuesponsors van onze vereniging. 

,jdens het familiefeest hebben we Warnsteiner bier kunnen proberen. Het bestuur 
zal hierover binnenkort een beslissing nemen of door gaan met Amstel of het duitse 
merk Warsteiner introduceren. 

Druk zijn we met het jeugdbestuur bezig geweest met de nieuwe komende 
indelingen van het volgend seizoen. Wie speelt waar, hoe laat zijn de 
thuiswedstrijden, past alles goed in elkaar  etc.  Toch is het zoeken nog naar: een 
leider bij het 3' elftal, een leider bij de 35+ alsmede een aanvulling als jeugdleider bij 

Bl. Voor de trainingen van de C-selectie en de 35+ op de 
woensdagavonden is ook nog geen kandidaat gevonden. Dus 
degene die zich geroepen voelt kan contact opnemen met de 
voorzitter. 

De verenigingen in Nederland worden de laatste tijd getroffen door 
extreme regelgeving waaraan weer de nodige kosten zijn verbonden. 
Was er eerst de Sociale Hygiene binnenkort moeten we een nieuwe 
vergunning Drank en Horeca aanvragen door de vernieuwde 
regelgeving. Wat betreft de legionelle moeten we voor 1 oktober 
2001 de nodige acties hebben ondernomen. Een keuring dient er te 

gebeuren door een erkent bedrijf welke onze waterinstallaties geheel nakijkt 
eventueel met het maken van een beheersplan. Als vereniging zijn daar weer grote 
bedragen mee gemoeit. 

Tot slot willen we iedereen bedanken, van leider, trainer, supporter, vrijwilliger, 
kaderlid, sponsor, enz. die hebben meegewerkt het afgelopen seizoen om een 
vereniging als D.W.P. draaiende te houden. Teveel personen om op te noemen, 
wanneer we dit proberen vergeten we er vast iemand. 
De (jeugd)leiders, hoofdtrainer en leden die zijn gestopt bedankt voor al jullie inzet. 
Nieuwe jeugdleden zijn er bij gekomen en ook zijn er middels overschrijvingen 
versterkingen binnengehaald. (Daniel en Gesina Rottiné en Martin Sietzema.  
Bonne  Hylkema en Leo de Jong trainen al het gehele seizoen mee maar deze 
overschrijvingen werden door de KNVB niet geaccepteerd. Alle nieuwe leden 
hartelijk welkom en veel voetbalplezier. 
Tot slot wensen wij iedereen een plezierige, zonnige en machtige vakantie toe. 
Pas goed op jezelf en wees voorzichtig. Bestuur v.v. D.W.P. 



JEUGDVERSLAG VOORJAARS COMPETITIE PUZZEL MEE MET D.W.P. 

  

Als eerste willen wij wij als jeugdcommissie 	het eerste elftal van D.W.P. 
feliciteren met hun promotie naar de vierde klasse na één jaar in de vijfde klas 
gespeeld te hebben, grote klasse. Wij als jeugdcommissie en al die fans die 
meegeweest zijn naar V.V.T. en op de thuiswedstrijd aanwezig waren de ploeg 
gesteund en luidkeels en aangemoedigd hebben, waar de boel leuk was versierd met 
ballonnen en speciaal voor deze wedstrijd uitgezochte muziek en groene petjes, 
hebben twee prachtige dagen opgeleverd. Wij wensen Klaas Wittermans veel succes 
bij /met zijn nieuwe vereniging,  vv  Sleet. 

Het seizoen is alweer snel voorbij gegaan en de vakantie's staan alweervoor de deur. 
We hebben wat het weer betreft het niet altijd getroffen, hopelijk volgend jaar beter, 
Maar wat voetballen betreffend waren de jeugd teams toch allemaal in voetballend 
opzicht de beste maar sommige teams hadden last van het bayern mnchen 
syndroom de tegen stander had wat meer geluk. De eindstanden met de 
desbetreffende foto's staan elders in dit clubblad. 

Na wat stoppen en ziekte van verschillende leiders hebben Gjalt jager, Hans Buijs, Hessel 
Veldhuis, Henk van Hes, Patrick de Jong en Jitske Mulder meegeholpen om de wedstijden 
toch door te kunnen laten gaan, hierbij onze hartelijke dank hiervoor. 
Wat betreft de voetballende kwaliteiten zijn de trainers zeer tevreden steeds meer inzicht en 
speelstijlen worden goed opgepikt, ook wat betreft de jongsten. 

Trainer fis Anne 	Kennis >4'il.4,41,1* A-jun 10.-~ Kennis 

Met name de trainers van de F jeug die door de A-junioren wordt verzorgt was keurig, 
jongens bedankt. 

De A-jun. Hadden dit voorjaarsseizoen wat meer tegenstand omdat ze na hun 
kampioenschap wat zwaarder waren ingedeeld, maar waren in alle opzichten absoluut niet 
de mindere in deze klasse en hebben uitstekend gespeeld. (Klaas Kuipers, mocht je spelers 
van de A-jun moeten gebruiken zul je diep in de buidel moeten tasten jongen) 
C-jun. Werden wederom kampioen ondanks de zwaardere indeling die ze kregen. 
El werdt in een zenuwslopend spannende eindstrijd kampioen van hun reeks, Ymkje had er 
bijna slapeloze nachten van. 
Fl -pup zijn ook kampioentjes in de voorjaarsreeksen geworden en wonnen het F-
pupillentoernooi er nog bij op de dag van het Van Wijk en de Vries Toernooi. 
De  !eiders  van de andere teams zijn toch dik tevreden omdat de voetbalkwaliteiten en de 
ploegen goed speelden maar soms net dat kleine beetje misten wat de tegenstander wel had 
en dat zijn van die kleine dingen waar je weinig aan kan doen op zo'n moment. 

Het nieuwe seizoen gaan we weer met een opgeheven hoofd de strijd weer tegemoet, 
iedereen een prettige vakantie en tot op de eerste training. 
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Horizontaal: 1 huidplaatje v.e. vis; 6 groep wielrenners; 8 
kleur; 9 duivenhok; 11 keukengerei; 12 grootvader; 14 
toverheks; 16 landbouwwerktuig; 17 anders genaamd; 18 
waterstand; 19 vloeibare lijm; 21 wandversiering; 22 
drank; 23 afgunst; 25 zangstem; 26 onachtzaam; 29 rij- 

Vertikaal: 1 tennisterm; 2 inhoudsmaat (afk.);3 militair 
ziekenhuis; 4 grondtoon; 5 platvis; 6 puntig staafje; 7 
buiging; 8 spoorwagen; 10  Egypt.  waterlelie; 11 wig; 12 
Spaanse uitroep; 13 speelkaart, 14 kleefmiddel; 20 delf-
plaats; 22 splinnewebdraad, 24 deel v.e. huis; 25 nog 
eens; 27 m-,:zieknoot; 28 voorzetsel. 



Dit is Erik Huttinga uit 
Rotsterhaule. Op vader-
dag wordt hij 4 jaar. Nu 
mag 	mantsje eindelijk 
naar juf Berber van de 
grutte skoalle. Erik, gefe-
liciteerd en in dikke tilt 
fan heit, mem en dyn sus-
ke Iris. 

Wy sille dy rést gunne 
al is fol drewens Os hert. 
Dyn lijen oansjen, dy net 
helpe kinne 
dat wie Cis grutste smert.  

Nei  in drege tiid is dochs noch hommels 
ferstoarn myn  leave  man en Us heit 

RIEUWERT VIS 
Rudy 

yn 'e  &dens  fan 57 jier; nei in lokkich houlik fan 
33 jier. 
8513 CK Ousterhaule, 13 juny 2001 
J. Veldstrawei 45  

Margie  Vis-Dam 
St. Jansgea: Fokje en Klaas 
De Jouwer:  Durk  en Janet 

Myn man en Us heit is opbierd, Streek 70a, 
St. Jansgea. 
De betinkingstsjinst sil hálden wurde op moandei 
18 juny om 14.00 oere yn  it  doarpshUs 'De 
Hichte' te Ousterhaule, wèrnei de beYerdiging 
plakfine sil op  it  h6f te Oldeouwer. 
Thd ta roubeklach in  heal  oere foar6fgeande  can  
de betinkingstsjinst. 
Dyjingen dy't gjin roubrief krigen hawwe, kinne 
dizze advertinsje as Utnoeging besk6gje. 

verder en daar blijft Pjirkje bij. Zo hopen we dat we na de 
vakantie weer met de nieuwe teams gezellig kunnen gaan 
voetballen. 

Als laatste nog even 	 
********Gevonden voorwerpen******** 

*****spijkerbroek maat: 128 
blauw met diverse zakken 
opdruk:  aboard  workwear. 

*****paar sokken wit geel zalm gekleurd 
opdruk: muis in karretje. 

*****paar badslippers opdruk:  Beach Fun  

Deze spullen liggen bij Pjirkje tel. 551145. 

Wij willen iedereen alvast een goede vakantie met veel zon toe 
wensen !! En we hopen jullie weer op de trainingen terug te zien 
op woensdag 20 augustus. 

Jan Venema 

Pjirkje Vaartjes 

1 	D.W.P. - FAMILIEBERICHTEN 

Afscheid hebben we moeten 
nemen van een trouw D.W.P.-er, 
één van de mannen met een echt 
groen hart en nauw betrokken 
geweest bij onze vereniging. 
Na eerst zelf actief te hebben 
gevoetbald werd Rudie leider 
toen zoon  Durk  begon te voetballen. 

Tevens is Rudie een drietal jaren 
voorzitter geweest van onze vereniging. 
We zullen hem nooit vergeten. 

Namens de geheel voetbalvereniging 
D.W.P. wensen wij Margje, Fokje en Klaas,  
Durk  en Janet heel veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 

Op donderdag 21 juni was het 50 jaar geleden dat 
Hendrik en Loltje de Jong in Joure met elkaar in het huwelijk 
traden. Deze dag werd uitbundig gevoerd op de Badweg te 
Rottum. De volgende werd dit gelijk feest gelijk voortgezet 
want pakesizzer 
Henk de Jona trad met zijn Nathalie in het huwelijk. 
Beide bruidsparen gefeliciteerd. 

Zowel Egbert van Hes als Gelske van der Wal hebben enige dagen in het ziekenhuis 
Tjongerschans gelegen. Egbert met een vreemde virus en Gelske voor een operatie 
aan de gal-blaas. Beiden, beterschap toegewenst. 

B 	wa1  ac, 	 voor cale, fri,a,tryux,vi4e4/1 

Kaa,rtemi e" catert.tte,k dze, rk. ge,krege41,  hob-  ruxi yny opeAratte/. 
7-Eert Cis,  gem adicy gem ee4t, nag-wwwaik Zyed,a4,tic.t 

va" d,or Wcul, 



Belangrijke datums om te noteren 
zomervakantie (scholen) 
aanvang training A- en B- selectie 
deze week aanvang training  A t/m D1  
deze week aanvang training D2 t/m F2  
le bekerronde (wedstrijd 1) 
D.W.P. 1 - 35+ - dames  
Aanvang training C selectie - 35+ 
le bekerronde (wedstrijd 1) 
D.W.P. - Al - BI - Cl - D1 - El  
le  bekerronde (wedstrijd 2) 
D.W.P. 1 - 35+ - dames  
le bekerronde (wedstrijd 3) 
D.W.P. 1 - 35+ - dames  
le  bekerronde (wedstrijd 2) 
D.W.P. - Al -131  -CI  - D1 - El  
le bekerronde (wedstrijd 3) 
D.W.P. - Al - BI - Cl - D1 - El  
Start voetbalseizoen (alle teams / elftallen). 
Algemene Ledenvergadering 

Bestuur en  !eiders  wensen iedereen een plezierige 
en zonnige vakantie toe, tot volgend seizoen  

Totaal overzicht trainingstijden seizoen 2001-2002 
maandag 
17.00- 18.15 
18.30 - 20.00 
19.00 - 20.15 
dinsdag 
16.45- 18.00 

B1 
Al 
Dames  

Cl 

Anne Knol 
Anne Knol 
Alex Hoks 

Jappie Otter 
16.45 - 18.00 D1 Remco ten Hoeve 
19.00 - 22.00 A + B selectie Klaas Kuiper 
woensdag 
16.00- 17.00 El - Fl - F2 A junioren (coördinator Anne Knol) 
17.00- 18.00 D2 - El Alex Hoks en Henk van Hes 
17.00 - 18.15 B1 Anne Knol 
18.30- 19.30 keepers B t/m D vacature 
18.30 - 20.00 Al Anne Knol 
19.00- 20.15 Dames Alex Hoks 
20.00 - 21.30 C selectie - 35+ vacature 
donderdag 
16.45- 18.00 Cl Remco ten Hoeve 
16.45- 18.00 D1 Jappie Otter 
19.00 - 22.00 A + B selectie Klaas Kuiper 

Het F2 team. 

Het eind van het voetbalseizoen is weer aangebroken. Metelkaar 
hebben we een wel verdiende tweede plaats behaald. Geweldig!!! 
De laatste helft van het seizoen hadden we maar liefst 11 spelers. 
Dus we konden maar uitzoeken . Al deze spelers waren altijd op 
de trainingen en tijdens de wedstrijden aanwezig. Tenzij er iets 
noodzakelijks moest gebeuren, waardoor ze verstek moesten laten 
gaan. 
Hartstikke goed jongens, want alleen zo kun je een team vormen 
en een wedstrijd goed spelen. 
Natuurlijk blijft het  felt  aanwezig dat de één al beter kan 
voetballen dan de ander. Gewoon doordat hij al langer traint en 
meespeelt dan de ander en zo dus al aardig wat heeft geleerd. 
Dit geeft soms weleens wat spanning tijdens een wedstrijd, als de 
één de ander niet begrijpt of net wat te laat begint te rennen. 
Aan de leiding en de supporters heeft het niet gelegen, want die 
hebben hard genoeg geschreeuwd om iedereen bij de wedstrijd te 
krijgen en te houden. Al was er soms weleens iemand die van het 
veld wilde lopen. Maar door een onderling gesprekje van de 
jongens, was het probleempje al gauw weer opgelost. 
Tijdens de wedstrijden heeft bijna iedereen weleens gescoord. 
Maar voor Tjeerd kwam zijn verlossende schot op 16 mei 2001 in 
Sneek tegen WZS. Hij schoot de bal in het doel. Al zoveel 
wedstrijden had hij het geprobeerd, maar steeds weer nét naast, 
of tegen een verdediger aan of de doelman stond in de weg. Wat 
moesten die jongens en meisjes hem toch steeds plagen! Maar nu 
was het dan toch gebeurd. Tjeerd z'n eerste doelpunt voor DWP 
was een feit !!! 
Helaas kon hij de laatste twee toernooien niet meespelen, omdat 
hij geopereerd was aan de blindedarm. Inmiddels is hij weer thuis 
en aan de beterende hand. 
Tjeerd je hebt nu de hele zomer voor je om weer helemaal te 
herstellen, zodat je na de vakantie weer volop mee kunt doen. 

Dit F2 team zal nu uitelkaar gaan, zo ook de leiders. Een deel gaat 
naar het E2 team. Jan gaat met hen mee. De rest gaat als Fl team 

9 juli t/m 17 augustus 
zaterdag 	29 jul 
maandag 	13 augustus 
maandag 	20 augustus 
dinsdag 	21 augustus 

woensdag 	22 augustus 

zaterdag 	25 augustus 

dinsdag 	28 augustus 

woensdag 	29 augustus 

woensdag 	05 september 

zaterdag 	01 september 
vrijdag 	14 september 



F2 	9 
Iris Bijker 
Roelof Hoks 
Tessa Jager 
Bianca de Boer 
Rick van  Hes  
Rinze  Alle  Mulder 
Jaring Hoks 
Gerrit Zondervan 
Auke vid Stouwe  

Jelle de Boer 
Gjalt Jager 

Al 	15 
Joost de Waard * disp. 
Hans Knol 	* disp. 
Johannes Dijkstra 
Sjoerd Douwe Seffinga 
Jelmer Roffel  
Elmer  Venema 
Marco Krist 
Johannes van Stralen 
Gerard Kerkstra  
Rene  Hulzebos 
Jan Ype Holtrop 
Andrew de Jong 
Jos Knol 
Barry Braber 
Alexander Spoelstra 

Anne Knol 
Albert Hol 
Wiebe R. Lageveen 

B1 	14 
Robert Bos 
Mangal Haringsma 
Jochum Meester 
Pieter v/d Wal 
Gauke Dijkstra 
Anno Holtrop 
Roel Mulder 
Sander Visser 
Hendrik v/d Wal 
Ruben Dijkstra 
Yeb Johan Seffinga 
Douwe v/d Meer 
Erik Jan Melein 
Daniel Rottiné 

vacature 
René Krikke 
Patrick de Jong 

Cl 	16 
Hilbrand Woudstra 
Jelle Ban Hoekstra 
LoLke Jan Holtrop 
Frans Boersma 
Danny Waterlander 
Jelle Hoekstra 
Marc Krikke 
Niels Koenen 
Willem Jager 
Hendrik Hoks 
Jan de Jong 
Jetze Bos 
Ivleine  lad  Heide 
Robin Otter 
Anne W. de Jong 
Marc Hulzebos  

Durk Jager 
Jappie Otter 

D2 7-tal 	9 
Bart A Hoekstra  
Bernd  Wouclstra 
Jurrit v/d Ploeg 
Jens  yid  Meer 
Jos Buijs 
Riekus de Jong 
Tenynke Hoekstra 
Norbert NIelein 
Jochem Veldhuis 

Hessel Veldhuis 
Hans Buijs 

E2 	8 
Cor Zondervan 
Wyt-ze Venema 
W'ietze Sietsma 
Tjeerd Wietsma 
Juden Krikke 
Woud de Jong 
Rinke Krikke 
Jordy Otter 

Jan Venema 
Jelle Krikke 

Fl 	10 
Jordy Bakker 
Anne W. Wind 
Douwe Mulder 
Dennis Lingsma 
Gen Jan v/d Stouwe 
Anton Holtrop 
Herman Heida 
Roelof Vaartjes 
Ferdi de Jong 
Kees P. Hogenberg 

Pjirkje Vaartjes 
Luc Pen 

Dames 17 
Tineke van stralen 
Natasja v. Zwol 
Lupker 
Gca Poepjes 
Afina Lageveen 
Esther Alkema 
Pietsje Modderman 
Gcansje Holtrop 
Marysia Meester 
Alinda Knol 
Mariska ten Hoeve 
Nellie Yntema 
Jcliena v/d Wal 
Lucy v/d Wal 
Janet Knol 
Miranda Jager 
Geertje Yntema 
Gesina Rottiné 

Sjoerd v/d Molen 
Alex Hoks 

D1 elftal 	14 
Jannie Dijkstra 
Leo Tjerkstra  
Andres  de Jong 
Richard v/d Laan 
Jeus .Akkerman  
Dylan  Meyer 
Klaas Bos 
Roel Bos  
Age  Ellen  yid  Velde 
Ruurd Veldhuis 
Rintje Vaartjes 
Edwin Klijnstra 
Jan Freerk de Jong 
Ronald Meijer 

Ymkje v/d Velde 
Jan Vaartjes 

El 	9 
Aden Stoelwinder 
Jelmer Bos  
Matthew  de Boer 
Chris van Hes 
Brian Bakker 
Thijs Vaartjes 
Robin Veenstra 
Joran Veenstra 
Leo  yid  Wal 

Arjen Veenstra 
Geen Bos 

Indeling jeugd teams 2001-2002 
(onder voorbehoud) 

moest een limiet springen bij de vorige schans- sprong ook moeiteloos naar 
de overkant al was ze blij dat ze "gjin jonkje wie ".Waarom ze dit vond 
ondervond (natuurlijk) Johan K. die de pols bij de landing erg hard in zijn 
"kleine Jonkje" kreeg en meteen verkondigde: "ik gean douchen" en je moet 
toegeven; dat is een zoetwatermatroos ook wel toevertrouwd.Na een lachbui 
van vijf minuten gingen we weer fanatiek verder waarbij ook Ype erg ver 
sprong maar zijn sprong werd afgekeurd door de jury ( o.a. vlagger Joke) 
want hij sprong op de boeren manier (met twee benen aan één kant) en ook 
Henk had hier de neiging toe.En dus was de uitslag als volgt: 1.Harry met 
17m50, 2.GdV met 17m45 en 3.Sjouke met 17m.Hienia werd Arjen nog 
gelanceerd van de hoge schans voor een frisse duik, en vervolgens werden de 
kleedkamers opgezocht. 
Het volgende programmapunt was het uit eten gaan en na al dat harde werken 
met die polsstok had een ieder ook wel trek gekregen. 
Aangekomen in het restaurant werden de eerste biertjes alweer vlot besteld en 
begon het analyseren van het fierljeppen, Klaas,  Rene  en Wiepie betreurden 
het dat ze niet mee hadden kunnen doen want ze vonden het wel een mooi 
gezicht maar ja de blessures moesten uiteraard niet erger worden met het oog 
op het volgende seizoen.Na een  mega plate  en de luttele biertjes zijn we 
vertrokken richting de "Swetser" waar de teambuildingsavond verder werd 
gezet.Hier hebben we het niet al te laat gemaakt want dat fierljeppen is toch 
wel heel uitputtend. 
En hiermee komt er een einde aan het verslag want u raad het al: er moet 
weer getraind worden (ook in de zomermaanden) want de trainer/coach de 
Heer Drenth zal waarschijnlijk de lat weer hoger leggen (kan haast niet met 
maar één verliespartij) en wij moeten dan maar trachten die doelstelling te 
bereiken zodat de andere teams ons deze keer moeten inhalen of heb ik het nu 
weer mis trainer 	 

Groeten van de nummer 11. 



Concept-indeling senioren-elftallen v.v. D.W.P. (2001-2002) 

A selectie 	 B selectie 
trainer: 	Klaas Kuiper 	 Klaas Kuiper / Sietze Drenth 
leider: 	Geert de Jong 

	 Sietze Drenth 
grens: 	Minded  Muldert 

	 Joke van Hes 
training: 	dinsdag 	20.00 -21.15 

	
dinsdag 	19.00 -20.15 

donderdag 19.15 - 20.15 
	

donderdag 20.00 - 21.15 

selectiespelers: 
1. Anne Bijker 17.  Rene  Krikke 
2. Ype Bijker 18. Sjouke Mulder 
3. Berno de Boer 19 Hans Piek 
4. Jan Drenth 20 Jan Dik Piersma 
5. Anne Haven 21 Jan Schokker 
6. Egbert van Hes 22. Martin Sietzema 
7. Henk van Hes 23. Volken Sioothaak 
8. Remco ten Hoeve 24.  Robed  Spoelstra 
9. Klaas Huisman  (II)  25. Bernardus van Stralen 
10. Lieuwe Huttinga 26. Wiepie van Stralen 
11.  Bonne  Hylkema 27. Harry van der Velde 
12. Leo de Jong 28.  Lammed-Jan Vogel 
13.  Rene  de Jong 29. Gerard de Vries 
14. Johan Kok 30.  Harm  de Vries 
15. Arjen Krist 31.  Bennie  van der Wal 
16. Sjoerd Koopmans 32.  Marco van der Wal 

33.  Anne Wierda 

C selectie 	 Selectie 35+ 
trainer: 	vacature 	 vacature 
leider: 	vacature 	 vacature 
training: 	woensdag 20.00 -21.15 

	 woensdag 20.00 - 21.15 

spelers: 
1.  Reynold  Aalbers 20. Taco van Wijk 1.  Geed  Bos 
2. Johan Bijker 21. Jasper de Wit 2.  Auke Bosma 
3.  Fré de Haan 22. Jan de  With  3. Douwe Dijkstra 
4. Pieter Jan de Haan 23. Niels Yntema 4. Bernard Hogeling 
5. Hein Holwerda 24. Herman van Zwol 5. Anske de Jager 
6. Edwin ldzinga 25. Maden Wietsma 6. Gjalt Jager 
7. Hendrik de Jong 7. Jan Knijpstra 
8. Jan de Jong 8. Wiepie Krist 
9. Sieco Lageveen 9. Auke Lingsma 
10. Wiebe Roelof Lageveen 10. Herman Roffel 
11. Abdi Megel 11. Roel Roffel 
12. Wim van der Molen 12. Auke Jan Snijder 
13. Erik Mous 13. Wietze Toering 
14. Frans Nutters 14. Remco Visser 
15. Luc Pen 15. Martinus Wierda 
16.  Johan Poepjes 
17.  Marco Visser 
18.  Andries de Vries 

Fierljeppen met D.W.P. 2. 

Ondanks het feit dat we er helaas niet in geslaagd waren de koploper in te 
halen werd er door de feestcommissie toch weer een uitje georganiseerd, de 
zogenaamde teambuildingsavond, voor DWP 2.0p vrijdag 8 juni was het 
verzamelen geblazen bij de kantine van D.W.P.(en toch maar weer die 
zwemkleren meegenomen want je wist maar nooit) en toen we compleet 
waren vertrokken we naar de Jouwer, naar het fierijepcomplex van de Lege 
Wálden om precies te zijn. 
Daar aangekomen was iedereen vol ontzag over de breedte van de sloot; 
"mutte we dér oerhinne springe? ", was een veel gehoorde kreet.Na het 
omkleden in fierijepwedstrijdtenue werden we opgedeeld in twee groepen 
met aan elke groep een instructeur die ons de beginselen van  het polsstok 
verspringen bij ging brengen.Dit ging allemaal vrij vlot, wat wil je ook met al 
die D.W.P. atleten en atletes, en na het droogtrainen (waarbij Rigtje het bijna 
presteerde om in de sloot te vallen) werd het tijd voor het echte werk, ijeppen 
over de sloot.Iedereen vloog als een vogel (?) naar de overkant en de 
instructeurs waren vol lof, vooral Harry en Imkje sprongen verdacht ver maar 
zij hadden waarschijnlijk al veel geoefend op de Gaast.Dus veel waterpret 
was er (nog) niet te beleven maar daar werd wel op gerekend want alles werd 
haarfijn vastgelegd door Jan-Rene-de Bont. 
Op naar de laatste schans, waar de sloot al bredere voimen aannam, en het 
wedstrijdelement toch wel voelbaar werd want iedereen was gebrand op het 
neerzetten van een goede sprong; "die grutte wint net!" zei de super 
gemotiveerde Harry.Dit fanatisme had onze trainer/coach de heer Drenth 
(Johan) natuurlijk goed gedaan maar die was uit varen en zo misten we ook 
-log de echt goede aanwijzingen voor een verre sprong. "Gang is 'elites" wist 
een van de instructeurs te vertellen, dus dat advies werd meteen opgevolgd 
door Jan S. (De Nooijer) want hij ging als een raket naar de overkant.Ook 
zijn naamgenoot Jan D. (Jordy) ging met de muziek van Jit ijzer (over de 
eerste snee) nog in zijn hoofd als een echte "back" over de sloot "lk _fien dit 
dea eng" zei L.J. maar ook hij bereikte gemakkelijk de overkantBenio liet 
ons even hopen dat er nog iemand nat zou worden want hij ging super 
langzaam over de sloot maar met de afsprong was hij ruimschoots aan de 
andere kant beland.De enige overgebleven fierljepdame (Esther) -want je 



Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden 

schoonmaakbedrijf 
DE HAAN 

Heerenveen 
tel. 0513 - 62 41 74 

00@coridgmwa 
•_ ,[0,90,922wóng 

belettering 
eborden 

etters 
SCHWARTZENBERGSTR. 20 TEL. 0513 - 432661  

muta`----Msport 
De Leveraneler va n sport- en prninetlekleding 

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

De sportkleding is altijd, zolang uwilt vanaf 1  silk  ncr te bestellen ieder gewenst moment 

U bent verzekerd van een blijvende eigen identiteit en uniformitelt. De Sponsomamen en num-
mers worden gehi.e.1 in de stof verwerkt 

Leeuwarden, 11Calrerdijkle 77c. 8,924 XI Tel.-1. '058 2660315 
Internet, www.mutasport.al 	 verkoopQmutasport.n1 

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 
m.s. DE JONG - KUIPERS 
Rotsterhaule 
Tel. 0513-551467 / 551252 
Autotel. 06-22923945 

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.. 

VERSMARKT Jelle de Jong 
Rotsterhaule, tel. 0513 - 55 17 07 

Sydtakke 1 Rottum 
-,\Tel. 0513-631429 

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

Financiering mogelijk 

sition Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

tttOst ° rUis  
IESVANA 

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

BANDEN EN WIELEN VOOR: 
PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
CRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhorne 

	

tel. 0513-418458 	http://www.wiersmabanden.nl  

	

fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabanden.n1  •lk\,\.` 

Sportief 
van huis uit! 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 

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

AFVALVERWERKINCS- 
rig/77A  TECHNIEKEN 

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

Zorgt voor moderne gescheiden 
inzamelsystemen voor al 

uw afvalstoffen 

• EEN 
OPGERUIMD 

GEVOEL 

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

skte!kipper 	Lekker  en verantwoord! 

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

......, W leger Wieger Ketellapper 
kruidkoek 



Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruilof ten 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

v.d. Zwaag 
Streek 116 
8464  NH  St. Johannesga 
tel. 0513-551210 

0 
to" 

,̀>7è  

Tevens  VOW  1.1W lunches,  plates,  snacks, 
salades of een lekker glaasje bier e.d. 

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

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 Sparen 
aza.rods ua uo66alag 'uosiatijedAH 'uo5upra4azzoil 

P.F. Hulzebos 
Lichte  16 

8464 PE Sintjohannesga 
Tel. 0513 - 551695 
Fax 0513 - 551682 

E-mail: hulzebos-assurantien@planet.n1  

,TEN BOOM  
gslizgEM  kaggillá 

	 Eg215125  MOW E20125,0 0:27á 
t.irttatEkd K5~1922  EMESEE2 tall~ 

ff~"gt7 bgaZgEg 	tz~M gad  

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

Hans 	s 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sinijohannesga 

tel. 0513 - 55.21.06 
email: buijs@worldonline.n1  

0513-615086 
CHARLOTTE mrnemmi7P 
,xee,,,,x, 	 Croissanterie 

c=0“44 	Vlaaierie 

* ruime sortering belegde broodjes 
* vlaaien 
* open van maandag tIm zaterdag 
* vraag de bestellijsten aan 
* donderdagavond geopend 

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

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

B. Van Zwol 
Streek 131 
Rotsterhaule 
Tel. 551494 

\\. \111:30(i
ll,  

0 	/?- 
G> o 

Sib' 0513 - 551216 

NA •  

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 
Pr. W. Alexanderstraat 86 

8501 ME Joure 
Tel. 0513-415090 

Fax: 0513-412313 
Mobiel: 06-53173764 

Akkerman  miff 
Mechanisatiebedrijf 

mASSEY FEPG,..;SON 

Te;. 0513-551733,55239 
Fax C53-551352 
Mcbie: 05-53673-141 

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesge 

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

Rabobank 
Rotsterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

De gatebank :5 een tank me: een idee. -iet 
:dee dat ie:amen sterk ben:. De Rabobank 
beef,: ais geen ander een traditie  ran  
samenwerken en bet:wen aan relaties. Het 
is een bank  ran  mensen voor mensen. 
Dat merkt a al sr.& in het persoon- 
lijke ccntaa. Eike Rabobank 
staat midden in oe samen- 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij  active  
:elcen in he: bedrijfs- 
leven, verenigingen en 
scholen. We rrezen wat 
er leeft ock als het niet 
om banizzaken gaat Kort- 
om. we zijn een bank die 
net zo :huis ;s in de buur als u. 



Bron:  LC, FD,  Nieuwsblad  NO Fri.  

PROGRAMMABLAD VAN VOETBALVERENIGING 

V.V.T 
OPGERICHT 10 OKTOBER 1947 

'DWI):  is.,  goed: ftOtboijnile 
pkie0.1óakijitcle .klasse' 
• Sintlohánne,sg5z - DWP keerde 
zaterdag .na eenjaar weet;tenig in 
de vierde klassé.én • dat werd 

gevierd door -de thuisclub. 
:De. basis daarvoor werd gelegd in 
de beslissingswedstrijd s tegen VVT 
v-- -• vorige week. Toen won. DWP 

Zaterdag werd er niet ge-
s1 /4.-.,rd,  éa'clat was genoeg, • • 

DWP-Ifilt:CM? 	• 
• vvr • bricht -overigens dé pró-

motiekáT;sén van DWP allesbehal- 
ve in gevaat DWP 	letmeeste 
recht op. een treffer, maar Remco. - 
ten 'Hoeven raakte met een • Vrije 
trap de lat en g.eselde•ook nog een 
keer de paar Volgets aanvoerder • 
en routinier Henk van Hes hoort. 
DWP in de Vierdellasse thuis.  

;;It.  is in fuotbaljende ploech. 
Net  maar: de wurkeisploeCh *fan 
-foarhinne.  Ili hie  oan  it  lie&jin fan  
.it  seizben trouwens net fer'svachte 
dat wy inei dizzejongep1oech  it  ré-
de sdenen;. Doe wy de •twadde 
Périoade wfinen,*. wist ik lYkwols 

at wy inlcêns makkári. Wy hoech-
.den martwa4edsfriderralles'op al-
les tetetteri:.eiv..dat haviw.e wy. doe• 

• yiiTaizelerheide  ek dien."; 
De  Dá  3.6-jarige mid-spear:van  on- 

'  

• der meer A tagles,..HeerenVeerise 
Boys en 'de Friese en noordelijke 
selectie had een groot aandeel-in 
de periodetitel:  „Nei  in swire 
knibbelblessuere kaam  ;Aline  

• HaVen.efteryn én gong ik flaki.ch-
ter de oanfal spyljen:Dat  'din  as  iii  
klokje. Ik  haw  doe Rif kear skoard... 
en we pakteiz de perioade." • 

•Jongespeters 
" . Met de jonge .spelers Rotieit 
Póelstra, Remco. ten Hoeven en 

• Anne .Wierda liep • het. gesmeéid. 
• Anne Haven viel echter  

• winterstop uit met een•beenbreuk, 
waardoorVan Hes weer op de posi-
tie 'van laatste. man* werd ge-
postcard. • • 

De promotie is een passend; af-
scheidscadeau. voor .Maas Witter-
mans die naar Sleet vertrekt..Flij 
*zag kans rond.enkelé routiniers'tán 

• góed tritgebalaneeerde jonge pitieg 
te formeren. .Klaas: Kuipers' van 
NOK volgt hem op. Binnen•dd club 
wordt  oak  het een en ander:,vér-
wacht van DWP: „We hoopje -clat 

• we mei dizze jongeploech ek noch 
in hoartsje foarát hnner, merkte 
wedstrijdsecretaris Minne  Madder- 
man op. 	• 

Info-bulletin voor de jeugd leden van v.v. D.W.P. 

6B: 
searosu •  22-48 
NT 	_ • 22-41 
Rottevalle ;22-38  
Ouwe  Syl . '22-37 
Drogettam . 22-37 
Beet&wo 	22-36 

- Rawest 	22-32 
. GSVV • 	• 22-25 
Blue Boys 22-20 
Ropta,Boys • 22-19  
Griffioen 	22-17 • 
ODV 	22-14  feb .  

"S) 
o40" 

Trainingsvoorschriften: 
a. tenue: 	Korte broek & shirt (bij mooi weer) 

Trainingspak (bij kouder weer) 
Altijd scheenbeschermers 

b. Douchen: 	Douche-benodigdheden 
Badslippers 

c. Verhindering: Bij het niet deelnemen aan een training 
tijdig afmelden bij trainer of leider 

Wedstrijdvoorschriften: 
Bij verhindering tijdig afmelden 
Trainingspak 
Shirt: groen-wit Sportbroek: wit 
Scheenbeschermers (verplicht per 1-1-2000) 
Douchebenodigdheden 
Badslippers 	• 

Voetbalkleding: Te verkrijgen via Tineke van Hes 
tel. 0513- 55 17 49 of zaterdagmorgen 
van 9.00 tot 10.00 uur in de kantine 
van D.W.P. A -junioren t/m D-pupillen 
hebben gesponsorde kleding. 

Blessurebehandeling: Voor blessurebehandeling kan iedere 
dinsdagavond vanaf 19.30 uur een beroep 
worden gedaan op een gediplomeerde 
verzorgster in de kleedkamer van D.W.P. 

Contributie: 	Van F-pupillen t/m 
B-junioren 	ƒ 	8,50 per maand 
Voor A-junioren ƒ 	12,50 per maand 
Gaarne te voldoen via een automatische 
overschriivinq per kwartaal. via penninqm.  

Vervoer: 	Bij uitwedstrijden worden de ouders 
geacht zich met auto beschikbaar te 
stellen via een roulatiesysteem 

Jeugdcoördinator D.W.P.: 
Henk Mulder, tel. 55 12 55 

Jeugdleiders: 

Leiders Fl-pupillen 
Pjirkje Vaartjes 
Luc Pen 

Leiders El-pupillen 
Geert Bos 
Aden Veenstra 

Leiders Dl-elftal pupillen 
Ymkje van der Velde 
Jan Vaartjes 

Leiders Cl-junioren  
Durk  Jager 
Jappie Otter 

Leider Al junioren 
Anne Knol 
Albert Hol 
Wiebe R Lageveen  

Training Fl, F2 en E2 pupillen: 
woensdagmiddag: 16.00-17.00 uur 
trainers: A-junioren (Anne Knol) 

Training D2 t-tal en El pupillen: 
woensdagmiddag: 17.00- 18.00 uur 
trainer Alex Hoks tel: 55 10 46 

Henk van Hes tel. 55 19 36 

Training DI elftal pupillen: 
dinsdagmiddag: 16.45 - 18.00 uur Remco 
donderdagmiddag: 16.45 - 18.00 Jappie 
trainer: Jappie Otter, tel. 55 10 72 

Training C junioren: 
dinsdagmiddag :16.45 - 18.00 uur Jappie 
donderdagmiddag: 16.45- 18.00 Remco 
trainer Remco ten Hoeve, tel. 55 14 52 

Training B-junioren: 
maandagavond: 17.00- 18.15 uur 
woensdagavond: 17.00- 18.15 uur 
trainer Anne Knol, tel.: 55 20 78 

Training A-junioren: 
maandagavond: 18.30 -20.00 uur 
woensdagavond: 18.30 - 20.00 uur 
trainer Anne Knol, tel.: 55 20 78 

Training dames: 
maandagavond: 19.00 - 20.15 uur 
woensdagavond: 19.00 -20.15 uur 
trainer Alex Hoks, tel: 55 10 46 

Keeperstrainer B t/m D: 
woensdagmiddag: 18.30- 19.00 uur 
trainer vacature 

Kantine D.W.P.: 
0513- 55 17 88 of 55 17 85 

Leider F2-pupillen 
Jelle de Boer 
Gjalt Jager 

Leiders E2 pupillen 
Jan Venema 	0513 - 55 19 89 
Jelle Krikke 	0513 - 55 11 34 

Leider D2- zevental pupillen 
Hans Buijs 	 0513 - 55 21 06 
Hessel Veldhuis 	0513 - 41 48 06 

Leiders B1-junioren 
René Krikke 	0513 - 55 15 07 
Patrick de Jong 	0513- 55 20 95 
Vacature 

Leider Dames/meisjes 1 
Sjoerd v.d. Molen 	0513- 55 12 53 
0513 - 55 10 46 

VVT- DWP 
Een goede Wedstrijd van DWP 

werd beloond meteen overwinniir 
tegen 'MI'. Dar de stand bij .d.è rest 
nog *- 0-0 was, had VVT vooral te 
riPTik,,,  aan doelnian Tjisse van der 

'Boon. • Na de thee kwamen.  de 
gasten aan de leiding. In een kluts-
situate  kwam de bal tegen de paal 
en via een VVT-speler verdween de 
bal in eigen doil.VVTkwam'op ge-. 
lijke hoogte doordatWietséBosma 
.binnenschoot iia een.sóloas,t.ie van.  
Geert de • Boer.  Alit  een strafsclop 

..kwam DWP opnieuw aan 'de lei- 
' 	• benut door Henk van Hes. De 

wedstrijd • werd beslist door een 
doelpunt Van Anne Wierda, die al-
leen VOOF de keeper niet faalde. 

LEEUWARDEN - De Wite  Peal  Is 
na een seizoen weer terug in de 
vierde klasse van de zaterdag-
amateurs. De Sintjohannesgas-
ters lieten een 1•,3 uitzege bij 
VVT volgen door een 0-0 in de 
thuisbeurt_ • WC.. vergezelt •  
DWI'.  De Ulsters remiseerden 
in en tegen  Bee  gum met 0-0 en 
'dat was. na  de 	thuiszege 
-ruim voldoende. Scharnegou-
turn handhaafde zich op het 
nippertje. Na een 3-3 thuis 
tegen Rottevalle werd de uit-
wedstrijd met 0-1 geworinen. 
WWS mocht zich al eerder vier-
deldasser noemen na Zwaag-
westeinde te hebben geëlimi- 
neerd. 	• 

UIT DE PERS 	 

0513 - 55 11 45 
0513 - 64 06 32 

0513 - 55 21 64 
0513 - 55 15 15 

0513- 55 22 55 
0513- 55 13 04 

0513- 68 19 99 
0513- 55 10 72 

0513- 55 20 78 
0513- 55 10 70 
0513 - 55 17 79 Alex Hoks 

0513- 55 23 98 
0513 - 55 10 91  

DWP onverwacht snel 
terug in vierde klasse  



Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhaule 
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OEFENSCHEMA A- EN B-SELECTIE SEIZOEN 2001/2002 

 

   

zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
iinsdag 
donderdag 
zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
dinsdag 

donderdag 
zaterdag 

28 juli 
31 juli 
2 augustus 
4 augustus 
7 augustus 
9 augustus 
11 augustus 
14 augustus 
16 augustus 
18 augustus 
21 augustus 

30 augustus 
1 september 

aanvang training A- en B selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
Heeg 1 	- D.W.P. 1 
R.E.S. 1 	- D.W.P. 1 
D.W.P. 1 	- Jubbega 1 
D.W.P. 1 	- Woudsend 1 
le ronde beker 
training B-selectie 
training A- en B-selectie 
2e ronde beker 
training B-selectie 
3e ronde beker 
training B-selectie 
training A- en B-selectie 
aanvang competitie alle elftallen en teams 

donderdag 23 augustus 
zaterdag 	25 augustus 

dinsdag 	28 augustus 

14.00 
19.00 
19.00 
14.00 
19.00 
19.00 
14.30 
19.00 
19.00 
14.30 
18.30 
19.00 
19.00 
14.30 
14.00 
18.30 
19.00 
19.00  

ndeling competitie 4e klasse A 

BESTUUR, LEIDERS EN TRAINERS WENSEN 
IEDEREEN 

EEN PLEZIERIGE VAKANTIE TOE 

D.W.P. 1 	sc Joure 1 
	

Scharnegoutum 1 
Ens 1 
	

Leeuwarden 1 
	

Tonego 1 
Espel 1 
	

Makkum 1 
	

V.V.I. 1 
IJ.V.C. 1 
	

N.O.K. 1 
	

W.W.S. 1  

® i  "IT  WITE PEALTSJE"OP LOCATIE 

Ditmaal waren we, de afgelopen weken, op locatie op 
de sportvelden van D.W.P. 

Een kreet van enkele jaren geleden die de KNVB invoerde 
was: Het is weer fijn langs de lijn en vooral in de 
kantine. Vooral zaterdagmorgen want dan zijn vooral de 
pake's niet veilig en moet er het nodige snoep of chips 
worden besteld in de kantine. 

Ook de zakjes chips vlogen 
er de afgelopen maanden 
door. Vooral bij deze drie beginnende voetballers 
was het even uitrusten. 

Spontaan melde zich een nieuwe 
verkoper van de programmaboekjes 
welke worden verspreidt bij alle 
thuiswedstrijden van het i e  elftal. 
Ton Souffreu zal deze taak komend 
seizoen op zich nemen. Om alvast 
warm te draaien was er natuurlijk de 
promotiewedstrijd tegen V.V.T., dit 
met behulp van zijn vrouw. 
Ton bedankt. 



® i  KONINGINNEDAG 2001 

Een dank aan alle trainers van zowel de senioren tot aan de jongste jeugd 
voor het vele werk dat er weer is verricht om iedereen de beginselen van het 
voetbal onder de knie te laten krijgen. Dat dit vooral bij de jongste 
beginnende jeugd (F3) nog niet direct 
lukt blijkt wel uit de eindstand. Maar de 
moed wordt niet verloren en na de 
vakanties gaan we er weer met veel 
plezier tegen aan. 

Eén van de succesvolste trainers dit seizoen 
was wel Anne Knol, hij werd driemaal 
kampioen, in de najaarsreeksen met de Al en 
Cl terwijl voor de vierde keer op rij de C 
junioren eveneens voorjaars- kampioen 
werden. Enkele trainingen heb ik langs de lijn 
gevolgd bij Anne, met veel plezier zie ik hem de trainingen geven, direct, precies zoals 
hij dat wil, met een grapje er tussen door maar met resultaat en gericht op verbetering 
van het individu. En de spelers waarderen dit en beleven veel plezier in het voetbal. 

Tijd moet er zijn voor een dolletje, alhoewel hij pakt wel 
altijd de kleinste spelers, of niet Lolke Jan. Lolke Jan zag 
door de bloemen het bos niet meer. 

Ook de C junioren moesten op de foto, Anne moest als 
scheidsrechter eerst nog een wedstrijdje fluiten, want dit 
doet hij ook nog eens tussendoor, en daarna met de C 
junioren op de foto. Direct stonden alle spelers in het gelid. 

Na drie seizoen als jeugdvoorzitter te hebben 
gefungeerd gaf Anne na de winterstop al aan dat hij 
toch meer gericht was op de trainingen en meer met 
het voetbalgebeuren. Jeugdsecretaris Henk Mulder 
heeft namens de jeugdleiders, als dank voor het vele 
werk, Anne een litho aangeboden. 
Dit heeft hij zeer zeker verdiend. Anne bedankt. 

Niet dat we afscheid nemen want Anne Knol blijft in het hoofdbestuur, het komende 
seizoen gaat hij invulling geven aan de nog openstaande vacature met het onderdeel 
technische zaken. Wietze Toering is bereidt gevonden om zijn "oude functie" als 
jeugdvoorzitter weer op te pakken. Wietze ook hiervoor de complimenten, juist als 
inwoner van Heerenveen ben jij een goed voorbeeld voor anderen. 

Door de prima organisatie 
van jeugdsecretaris Henk 
Mulder verliepen zowel 's 
morgens het F-pupillen 
toernooi als 's middags het 
Van Wijk & de Vries A 
junioren toernooi perfect. 
"oals elk jaar gebruikelijk was 
.:et ideaal weer en de stoelen 
en tafels werden dan ook al 
snel buiten de kantine opgesteld. Bij de prijsuitreiking werden ook de 
scheidsrechters, want zonder hen kan er niet gevoetbald worden, weer in het 
zonnetje gezet. Wiebe was zelfs zo groot dat hij buiten de foto valt. 

De prijsuitreiking 
werd gedaan door 
Anne Knol 
bijgestaan door de 
twee voeg-
directeuren 
waarbij opvalt dat 
ze beter met het 
voegijzer overweg 
kunnen. 
Hannes en Taco 
bedankt voor de 
sponsoring van 

jullie ie  eigen toernooi. Op de foto is het iets een familie-aangelegenheid omdat 
'os als aanvoerder van de D.W.P. A-junioren net de 2e prijs ophaalt. 

D.W.P. bedankt: 

voegbedrijf 
van Wijk & de Vries 

Scharsterbrug 
tel. 06 - 22 37 97 51 



AFSCHEID KLAAS WITTE RMANS 3E  D.W.P.-FAMILIEDAG 

   

Na drie seizoenen als hoofdtrainer te zijn 
verbonden aan de voetbalvereniging 
D.W.P. gaat Klaas Wittermans ons 
verlaten. 

Na een degradatie gelukkig met een 
promotie, binnen het jaar, weer terug van 
de 4e  klasse. 
En natuurlijk is afscheid nemen met succes 
veel plezieriger dan dat er geen resultaten 
waren geboekt. De samenwerking met 
leider Geert de Jong was perfect. 

De verwachting is dat we Klaas volgend 
jaar niet gelijk weer tegen komen, of het 
moet zo zijn dat we met Sleat zijn 
ingedeeld in het bekergebeuren. 

Klaas, bedankt voor al jouw inzet, we hopen dat je met 
veel plezier terug kijkt op de D.W.P.-periode. 
Veel succes en met jouw gezin een voorspoedig en 
gezonde toekomst toegewenst. Het ga je goed. 

Op zaterdag 19 mei was er de 30  D.W.P.-familiedag. 
's Morgens vroeg al om kwart voor acht moesten de jeugdleden zich melden in de 
feesttent op het trainingsveld voor een gezamenlijk ontbijt. 
Ook de kersverse jeugdleden  Rick  van Hes en Auke van der Stouwe, staan te springen 
om het komende seizoen te gaan voetballen, en waren van de partij. 
Nadat Anne Knol iedereen had uitgelegd wat de regels waren werd de voorraad brood, 
beschuit, Yogi  etc.  flink onder handen genomen. 
Na het ontbijt volgde een spelcircuit waarbij teamwork centraal stond. Zo was het mooi 
om te zien dat de C junioren hier zeer goed op in speelden en zelfs de F-jes al op de 
arm namen om een goede tijd neer te zetten. Klasse jongens, dat is nog eens 
samenwerking. Daarna volgde de afsluitende lunch met natuurlijk patat en appelmoes. 

Ons traditionele mix-toernooi was verschoven naar dinsdagavond 29 mei omdat, het 
bestuur iedereen de gelegenheid wilde geven om de promotiewedstrijd van het 1e elftal 
in Twijzelerheide bij te laten wonen. Na een prima pot voetbal wonnen ze deze eerste 
wedstrijd met 1-3 zodat het goed thuiskomen was. 

Na een borreluurtje (Warsteiner), enkele opfrissingen thuis volgende het D.W.P.-buffet. 
Doordat de tent veel groter was dan vorig jaar was er meer ruimte. Gekozen was voor 
een chinees lopend buffet, niet dat het buffet liep we moesten het zelf ophalen. 
Horende de opmerkingen van culinaire liefhebbers een prima keus. Maar ja, wat wil je 
dit is ook het chinees restaurant waar penningmeester 
Jan de Vries bijna elke week een bezoek aan brengt, 
dus dan moet het wel goed zijn. 
Na alles te hebben opgeruimd, de feesttent van tafels 
en stoelen te hebben ontruimd kwam de feestavond 
los. Op muziek van  Two  of a kind werd er flink 

gedanst. 
Op de foto Marije die 
denkt  black  is  beautiful.  Al met al kijken we terug op een 
plezierige en goed verlopen familiedag. 

Van de gemaakte foto's overdag en tijdens een gedeelte 
van de avond is het fotorolletje zoek geraakt. Heeft iemand 
deze gevonden, graag een telefoontje naar Jan Knijpstra 
(55 20 07) 

Het mix-toernooi van 19 mei was verschoven naar dinsdagavond 29 
mei. De organisatie was zoals al jaren, in handen van Minne en Geert. 
Geert hield het programma de standen  etc.  bij. Wat opviel dat er toch 
enorm veel animo is om onderling met elkaar te voetballen. Dat de 
dames elk jaar beter worden bleek duidelijk zij lieten zich niet onder de 
voet lopen en gingen de strijd aan. 
Voor volgend jaar zullen we de standen en uitslagen in het clubblad 
verwerken dit is er nu bij ingeschoten. Het mix-toernooi is dus nog 
steeds niet afgeschreven. 

Bestuur, 

spelers 

en supporters 

V.V. D.W.P. 



Dank aan onze balsponsors van het seizoen 2000-2001 

metselbedrijf DUAN 
Joure/Rotstergaast 

Jonkman transporten 
Haskerhorne 

onderhouds- en 
voegbedrijf Geert de Jong 

Sintjohannesga 

MINNE MODDERMAN 

voegbedrijf Anne Sloothaak 
Sintjohannesga 

Eproline 
(graveren be/etteren sportprijzen) 

Oudehaske 
Hulzebos assurantiën 	 motorhuis ESVANA 

Sintjohannesga 
	

Rottum 

voegbedrijf S.V.S. 
Joure 

café de Heij (Cees & Alma) 
Rottum 

van der Wiel 
Drachten 

Voor ballensponsoring bel: Herman Roffel, 55 20 12 

BALSPONSORS 2000 / 2001 DE (NIEUWE) AUTO VAN 	 

    

      

Elk seizoen benadert D.W.P. of melden bedrijven zich 
spontaan om de vereniging een (wedstrijd)bal aan te bieden. 
De vermelding hierin gebeurt in het programmaboekje van het eerste 
elftal onder de vermelding "wedstrijdbal aangeboden door". 
Daarnaast zijn er bedrijven die specifiek een bal aanbieden aan 
jeugdteams. De kosten hiervan bedragen f 100,— per bal, de bal wordt 
dan ingekocht door het actiecomité van D.W.P. en de sponsor krijgt een 

speciaal plekje op het bord in de kantine. 

Merk 
Prijs 
Topsnelheid 
Van 0 tot 100 kilometer per uur in... 
Wat was je eerste auto? 
Is een auto een statussymbool? 
Wat hangt er aan je spiegeltje? 
Welke eisen stel je aan je auto? 
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? 
Welke cd ligt er altijd in jouw auto? 
Heeft je vrouw ook een auto? 
Wat is je grootste ergernis op de weg? 

Wat is jouw droomauto? 
Wat wordt jouw volgende auto? 

Minne bedankt voor de beantwoording 

V.W. Passat 
± fl. 40.000,- 
180 km 
geen idee  
Opel  Olympia 
nee 
niks 
starten, lopen en schoon 
alleen als het echt nodig is 
-± 50.000 km 
gewoon 
nee 
ergeren 
Nederlandstalige cd's 
Ja samen met mijn dochter Pietje 
Inhalende vrachtwagens en 
stoplichten 
V.W. Passat 
Als het geld het toelaat weer een 
V.W. Passat 



Lezen, fietsen en beunhaas. 
Zeer karig geklede meiden en vooral vrijwilligers 
b.v.; Gerrit Dijkstra, rooie  Age  v/d Meer met zijn 
heerlijke frikandellen die wel eens tussen je 
tanden konden kraken, reden nooit gevonden, 
Herman de Heij en natuurlijk de jeugdcommissie. 
(kost je weer een biertje!!!!) 
Heerenveen. 

Natuurlijk. 

Vanzelfsprekend. 
Gerrit Weide. 
Trance and House. 
Science Fiction, zowel boeken als films.  
Seat Toledo.  
Destijds zeer goed, en door een goed wij — gevoel 
en een scherpere inzet, kan D.W.P. weer op het 
vroegere niveau komen, waarbij na bloed, zweet 
en tranen veel welverdiende gezelligheid in de 
kantine te vinden zal zijn. 
ik ben momenteel werkzaam op het gemeentehuis 
in Steenwijk, hopelijk kunnen we volgend jaar ons 
nieuwe huis daar betreden. Als de mogelijkheid 
bestaat/aanwezig is en ik nog niet te jong ben 
voor de veteranen, kan het wezen dat ik nog 
eens mijn voetbalschoenen aan ga trekken. Als 
leider van een C team wens ik de nieuwe trainer 
en het jeugdbestuur van D.W.P. veel succes in 
het nieuwe seizoen, trouwens hierbij de groeten 
aan alle oud collega voetballers uit tweedde van 
destijds. 

10. Hobby's; 
11. Heeft bewondering voor 

4A». 

12. Heerenveen of Cambuur; 
13. Wordt Heerenveen winnaar 

van de intertoto dit jaar; 
14. Komt Heerenveen in de 

in de competitie bij eerste 
vijf in de competitie aankomend 
seizoen; 

15. Trainers idool; 
16. Muziek; 
17. Literatuur; 
18. Merk auto; 
19. Totale indruk D.W.P.; 

20. Wat ik nog verder kwijt wil; 

Dokter Van der Zijpp neemt na 
28 jaar afscheid van zijn patiënten 

ROTSTERHAULE Huisarts van der Zijpp en zijn echtgenote hebben vrijdag tijdens een receptie af-
scheid genomen van hun patiënten. De belangstelling voor de scheidende huisdokter was overwel-
digend. Lange rijen mensen vormden zich om ,hun arts de hand nog eens te kunnen schudden. 
Dokter van der Zijpp is in totaal 28 jaar werkzaam geweest in het dorp en heeft de scepter nu over-
gedragen aan dokter Zwartsenburg. De gemeenschap van Rotsterhaule schonk Van der Zijpp niet 
alleen een schilderij van het huis, maar nam ook de receptie voor haar rekening. Tevens kreeg het 
echtpaar fietsen aangeboden. (Foto Dick Verton) 

Hoewel dokter van der Zijpp geen echte voetballiefhebber was moest hij toen 
zoon IJpe begon te voetballen, in de rol van vader, toch onze sportcomplex wel 
eens bezoeken als toeschouwer. Meestal was hij echter in zijn functie als 
huisarts aanwezig. Een kneuzing hier, een scheurtje daar en soms wat erger 
een beenbreuk. Ook wanneer we het niet vertrouwden brachten we vaak de 
speler (patiënt) naar de praktijk van onze dokter. 
Langs deze weg willen wij als vereniging D.W.P. de heer en mevrouw van der 
Zijpp nogmaals bedanken voor al hun hulp van de afgelopen jaren, ze stonden 
altijd klaar. We wensen beiden alle voorspoed en gezondheid voor de 
toekomst, jullie hebben het verdiend. 

Bestuur en leden v.v. D.W.P. 

Van. der Zijpp neenit afscheid van patiënten: 

Zo de koffie hebben we aehad. iaat ie weer  II  



*,* 
.**** jeugd 

esc Eiburg pas op 

5. Wat is je indruk op dit ogenblik 
hierover; 

De praktijk wordt "gelukkig" 
voortgezet door dokter 
Zwartsenburg en ook Geartsje 
blijft nog een bekend gezicht. 

Dokter Zwartsenburg welkom in 
ons dorp en veel succes 
toegewenst met het opbouwen 
van uw praktijk. 

P.S. van der Zijpp gaf alleen 
pijnstillers nandrolon of andere 
spierversterkers waren bij hem en 
onze vereniging uit den boze. 

OP DOKTERSADVIES 

Voor en na 
We geven iedereen nog een enkele oefeningen mee, als goede 	• 
voorbereiding op het nieuwe seizoen. Plezierige vakantie 	

Voetbal 

bc-= 
23 tell= 	 20 cele= 

20 tea= cik be= 
10 cell=  

Onge-reer 10 rziiuute= 

1. Welke sport beoefen je of heb 
je beoefent; 

2. Mooiste herinnering; 

3. Slechtste herinnering; 

4. Wat heeft je ertoe gedreven 
om leider te worden; 

6. Sterke punten; 

7. Zwakkere punten; 

B. Drinkt; 

9. Rookt; 

EVEN VOORSTELLEN 	 

Naam, 	Jan Mulder 
Geboren, 	26 Dec. 1960 te Wolvega 
Burg St, 	Getrouwd met Jantje (rustig type) 
Kinderen, 	Zoon Sake (computerfriek) 
Woonachtig, "nog" in Elburg 

Voetbal bij D.W.P. en Nijverdal. Leider Cl  ESC  
Elburg. 
Toen we met het twadde samen met Herman de Heij 
promoveerden van de FVB naar de KNVB, terwijl 

het eerste nog in de FVB speelden. 
Toen ik op het hoofdveld voetbalde en plotseling als 
een speer het veld uitstoof, terwijl Herman riep "wat 
doe je nou" vanwege de schijterij. 

Vanwege de fantastische tijd die ikzelf heb gehad 
en om dit voor de jeugd ook mogelijk te maken. 

In Elburg gaat de belangstelling en veel geld uit naar 
het eerste elftal waardoor de jeugd te vaak onder 
sneeuwd en het ligt aan de leider om hier verandering 
in te brengen en reken maar dat dat ook gebeurt!! 
Stalen wilskracht, bikkelhard , blijft altijd positief maar 
iets zachter tegenover de jeugd en beschikt over zeer 
goed technisch en tactisch inzicht wat betreft het 
voetbal. Zoals uit deze greep van opsomming van 
een greep uit zijn talenten blijkt dat hij ook erg 
bescheiden is, waarvan akte. 
Besodemieterd de scheidsrechter waar hij maar kan, 
wisseld spelers die al gewisseld waren, komt als  ass.  
sch. regelmatig het veld op om de beste leidsman 
instructie's te geven en heeft aan de zijlijn nooit zijn 
klep dicht. ( dit is ook maar een kleine greep). Kan 
een gemeente ambtenaar zijn energie ook even kwijt. 
In de kantine na de wedstrijd wel eens een biertje 
teveel. 
Nooit. 



ik  bc= 
30 tell= 

30 tell= 10 
bride riatingen 5 kcr-..  

bi  dc riOdrigen  

8-10 k= 
elk bc= 
30 t&I= 

elk= arm 
10 teil= 

M tea= 30 teUen 

KOM VOETBALLEN 

Welkom bij 	 

maw! *to e, 

voetbakerettisitts 
P.W.P. 

Intielttingett: 

Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 -55 20 07 

: 	Henk Mulder 
jeugdsecretaris 
0513 - 55 12 55 

15 tr.il= 	 reclameborden/ 
advertenties 	Wiepie Krist 
clubblad 	aktiekomité 

0513 -55 19 54 

senioren 

jeugd 

a: kant 
10 ccil= 



Uitvaártvereniging Sinijohannesga e.o. 
Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

Uitvaartverzorgen R. Hoornstra Jousterweg 112, 8465 PM Oudehaske, 
tel. 0513-677481 dag en nacht bereikbaar 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter: 
G. De Heij Hogedijk 44 Sinijohannesga tel. 0513 - 55 11 60 

Adverteren in  
"It  Wite Pealtsje" 
clubblad van de 

v etbalvereniging 
D.W.P.? 

Bel met Wiepie Krist 
telefoon 0513 - 55 19 54 

• Hier had ook 
uw 

advertentie 
kunnen staan 

Website5  database 
nodig? 

Arthelion  by 
Programming  & web-design 

• Heerenveen 
Bel voor-een advie-s 

0513,681412 
voor alle internetadvieze-n 

Advertentiekosten 
clubblad  It  Wite Pearl*,  

1 blok 	fl. 60- 
2 blokken 	fl. 110,- 
tussenblok fL 75,- 
4 blokken fl. 200,- 

Prijzen zijn berekent op grond van de 
verwachte produktiekosten 

72ordt betrokken bij je 
sportvereniging en wordt 

redactielid Hoe zo leuk werk? 

Leden van D.W.P. 
Doe jullie inkopen bij onze 

ADVERTEERDERS 
Mede dank zij hem hebben wij 

een clubblad. 

117e-rel .,) 

:Nodig? 
Arthelion-bv  

.Programming  & webd esigh 
Heerehvéen 

Bel -voar eérf ádvie-s: 
0513-68'1412 

voor.  alle internetad,..riezerr 

kan warden. *aangepast Melis 
van der Wal laat grotere websi-
tes met veel informatie graag 
ondersteunen " door een data-
base. Hierdoor wordt onder an-
dere het zoeken in zo'n site een 
stuk . versneld. Onlangs heeft 
hij. een soort gelijke database 
voor de Kamer van Koophandel 
van Groningen gems kt 
Hierin 'staan alle 'bedrijven ra-
zend snel gevonden worden. 
Vooral uit het buitenland zijn 
bier erg steel positieve reacties 
op.  geweest. Voor het maken 
van' de daadwerkelijke websites 
heeft Melis ván• der Wal een 
aantal dyna.-mische designers in 
dienst. Deze kunstenaars ma-
ken dan ook gebruik van de 
nieuwste technieken. en soft-
ware. Vooral naar sites met be-
wegende beelden en  banners  is 
veel vraag. Arthelion maakt 
deze sites helemaal op me-9t en 
	 wens van de ondernemer. 
Informatie kan men krijgen op 
teL 0513-6.81412 of e-Tnail -  In-
fo@arthelion..n1 

AANGEBODEN DOOR 

 

Waar een beslissingswedstrijd niet goed voor is. 
V.V.T. was de tegenstander, één van de vele voetbalverenigingen die al een 
eigen web-site heeft Melis van der Wal, heit van  Bennie  en Jeliena, 
systeembeheerder van de gemeente Skarsterlán en sinds kort ook directeur 
van Ay-thelion  Programming  & Webdesign uit Heerenveen raakte zo 
enthousiast dat hij spontaan aanbood tot het kosteloos ontwerpen van een 
D.W.P.-web-side. Zeer verheugd waren we met dit aanbod, het idee speelde 
wel in onze hoofden doch de uitvoering dient altijd nog te gebeuren en dan wil 
je er natuurlijk ook iets moois van maken. 
We hebben er alle vertrouwen in dat we dit gerust aan Melis en zijn deskundige 
ontwerper kunnen overlaten. Melis bedankt voor jouw aanbod we maken er 
graag gebruik van. 
Dus bedrijven heeft u de stap nog niet gemaakt naar de elektronische snelweg 
bel: 	 ARTHEL1ON b.v., 0513 -68 14 12 

HEERENVEENSÓURANTI . 

Nieuw bedrilf voor bouw 
databases en interactieve websites 

• HER.E14VEEN' 	- Sinds kort 
heeft Arthelion Prograráraing 

Webdesign BV•  bear  deuren 
•:geopend in Heereriveen. Melis 
van der Wal is de directeur en 
zwaait descepter bij Arthelion. 
Zijn bedrijf is gespecialiseerd in 

• het =ken.  van -koppelingen 
van bestaande software aan het 
Internet, het bouwen van intel-
ligente .databases en het out-
werpen van interactievé websi-
tes. 
Ondanks .dat ,Arthelion nog een 
jong•bedrijf is heeft het toch al 
zeer veel ervaring in huis. Kort 
geleden heeft Arthelicn het Ar-
thelion. TIV op de markt gezet. 
Dit TekstInVoer systeem is een 
stukje gereédschap, dat het mo-
gelijk Tneakt om, zelf een web-
site te-onderhouden. Pit kan op 
een lrinderlijk eenvoudige ins-
nier • Probleemloos kunnen er 
teksten, foto's en of  illustrates,  
toegevoegd, veranderd of 
verwijderd Worden. Er is een 
tekstverwerker ingebouwd', zo-
dat'ook de  layout  van de' tekst 

www.vvdwp.nl  



HET IS EROP OF ERONDER 

26-5 

26-5 

26-5 

19-5 

19-5 

19-5 

19-5 

12-5 

Rottevalle 

Beetgum 

DWP 

WWS 

Scharnegoutum '70 

VVT 

IJVC 

Zwaagwesteinde 

Gespannen gezichten voor de beslissende wedstrijd op 26 mei thuis tegen V.V.T. 

D.W.P. 1 - A selectie 
Staand: Geert de Jong (leider), Hans Piek, Mindert Mulder, Remco ten Hoeve, Anne 
Wierda, Hendrikus Schokker, Lieuwe Huttinga, Anne Bijker,  Bennie  van der Wal, 
Henk van Hes, Joke van Hes (grensrechter), Anne Haven. 
Zittend: Jan Dik Piersma, Auke Lingsma, Robert Spoelstra,  Harm  de Vries, Sjoerd 
Koopmans, Bernardus van Stralen, Marco van der Wal, Gerard de Vries, René 
Krikke, Klaas Wittermans (trainer) 

1,32.1-.:orn7ez5tie cm een piaats 	de 4e kias,ze A/P. 

Scharnegoutum '70 0 1 

IJVC 0 0 

WT 0 0 

Zwaagwesteinde 1 1 

Rottevalle 3 3 

DWP 1 - 	3 

Beetgum 3 1 

WWS 0 2 

WE BLIJVEN OEFENEN D.W.P. F3 

F3 pupillen D.W.P. (mei 2001) 
Staand: Jordy Bakker, Iris Bijker, Gert jan van der Stouwe, Gerrit Zondervan, Riemer 
Kingma, Ferdi de Jong 
Zittend: Jolt Jager, Tessa Jager, Dennis Lingsma,  Bianca  de Boer, Kees Pieter 
Hogenberg 

Opelling G GL V P DPV OPT 

Schamegoutum'70 F3 10 10 0 0 30 66 11 

EBC Fl 9 5 2 2 17 40 24 

Oudehaske F3 10 4 1 5 13 27 40 

FFS Fl 10 3 3 4 12 27 41 

Hielpen Fl 10 3 2 5 11 29 22 

DWP F3 9 0 0 9 1 52 



ONDERHOUDS EN VOEGREDRIJF G. DE JONG 

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

OOK VOOR UITHAKKEN OUD VOEGWERK 
EN OPNIEUW INVOEGEN 

?p,V1LJOE,v  

~
ht. 

 

CAMPING 
TJEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 
•Veilig zwemwater 
• Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
• Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

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

GK'zr 
geaew-  eft  tedgeept~ 
GEBR. DE KONING 

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

K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

Boerestreek 1 
8463 TH Rctsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 011.111ea  

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPORTHUIS 
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

4:- Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

Naa"plaUkt. A:4", ane 4IYI2e/1". €4",  

   

I6 KRAAK 
Installatietechniek 

  

C.V.-ketel vervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk Kadijk 9, 8463 VC Rotsterhaule  

telefoon  (0513) 55 19 65 

  

W& V 
Voor al uw voegwerk 

zowel nieuw als renovatiewerk 

voegbedrijf 
van Wijk & de Vries 

Scharsterbrug 
tel. 06 - 22 37 97 51 

Wthvzd egitil~~ 
0~6'7 AO?tam. (, -/9 06M -6.96.9 

mee: 

ig 	
eg- 

•-21.z•ze,~ c?467 

	  ç I  
kik 



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

Naast Binnendijk 85 
ROTTUM 

voegbedrijf  

k Jager 
isschopsweg 6 

2 TA Rotstergaast 
(0513) 68 19 99 

51 03 86 76  

Technisch bedrijf 	 

141Ylinnalna' 

Technisch bedrijf W. Minnesma btk 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804  

Schotel-
antennes 1115145IND 

Dak- en 
Znkvierk 

vakkundig 
zei! doen 

Radio 
T.V.-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

Wolter  Sloothaak 
Kantoor 
Tel. (0513) 411 609 
Fax (0513) 411 623 
Autotel. 06 51501507 

Franke Stoothaak 
Privé 
Tel. (0513) 414 872 
Autotel. 06 53166279 

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
• uithakken oud voegwerk -restauraties 

Oct  ciacm au< 
kwa1ite~t4.  «daft:  

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

ISRATAZILM 49 

garagebedrijf 

R.BIJKER Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NC Rotsterhauie  

SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 
BLESDUKE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesdijke 
25 jaar! 	• Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

HEEREN VEEN • De  Loads  8 • Bedrijventerrein  Kemal  • 8447  GP  Heerenveen 
• Tel. (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 

Ontdek de weg naar uw  ii  
eigen 

Vakman ee
OnTV

va.nBAacvej 

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

De Bromfietshal 
4e-e--=4- 

Tel. 0513-551117 / fax 0513-551021 

Al fan 1912 Of bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 
earst 	H. van Dijk 
clernei M. & R. van Dijk 
no 	H. & T. van Dijk -a 0513-551208 
FREEGJE DERNEI  
as jojo bóleguod helje 	Ortiot> 

se:9/ 

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 Fl. 75,- 

BOUWBEDRIJF 
Fa. H. Fabriek en Zonen 

Streek 59 - Sintjohannesga - 551207 

Voor nieuwbouw 
en 
Onderhoudswerk 

Plantencentrum Van Rijs 



EINDSTAND SENIOREN D.W.P. UIT DE PERS 	 

  

  

1 	Jou  re SC 22 1624 50 65 26 

2 	WWS 22 161 5 49 47 29 

3 	4!it L7VC 22 143 5 45 50 24 

4 	DWP 22 105 7 35 38 29 

5 	12'  Bant  22 104 8 34 44 43 

6 	it Flamingo SC 22 100 12 30 54 59 

7 it Arum 22 9 	2 11 29 50 53 

8 	Wálde De 22 8 	4 10 28 35 35 

9 	Sneek 22 7 	3 12 24 37 57 

10 4g5  Boornbergum '80 SC 22 6 	4 12 22 39 50 

11 lit Woudsend 22 5 	6 11 21 29 51 

12 	Tollebeek 22 3 	2 17 11 33 65 

periode 2  
1 DWP 7 6 0 1 18  18 9 

2 	I3VC 7 4 1 2 13 17 9 

3 	WVVS 7 4 1 2 13 9 9 

4 	oure  SC  7 4 0 3 12 21 13 

5 	Bant 7 3 2 2 11 17 19 

Opstelling G W  GL  V P DPv  OPT  
Cpsteging 	G 	W 

1 	SVM 2 	22 	17 

• GL 

3 

V 

2 

P 

54 

DPV 

88 

OPT 

18 1 	Sleet 4 20 15 1 4 46 81 31 

2 	NOK  2 	22 	14 4 4 46 64 28 2 	Delfstrahuizen 4 20 14 5 43 30  61 

3 	DWP 2 	22 	12 

4 	Balk 3 	 22 	10 

9 

4 

1 

3 

45 

34 

59 

49 

22 

46 

3 	DWP 3 

4 	Waterpoort Boys 3 

20 

20 

13 

11 1 

6 

8 

40 

34 

69 

64 

41 

63 

5 	Urk 5 	 21 	9 4 8 31 79 50 5 	Wolvega PC 4 20 10 3 7 33 65 53  

6 	Workum 3 	22 	9 5 8 31" 48 49 6 	 NOK 4 20 10 2 8 32 70 52 

7 	CVVO 3 	22 	8 6 8 30 43 42 7 	VVoudsend 3 20 9 3 8 28 59 45 

8 	HJSC 2 	22 	7 2 13 23 47 61 8 	CVVO 6 20 7 2 11 23 49 - 

9 	Delfstrahuizen 2 	22 	6 5 11 23 39 55 9EBC 2 20 5 3 12 18 37 

10 	VValde De 2 	22 	4 5 13 17 26 59 10 	Oudehaske 3 20 3 2 15 11 42 92 

It 	Sleet 2 	22 	3 8 11 17 29 74 ii  	Jouro Sc5 20 3 1 16 10 38 93 

12 	Hielpen  2 	21 	4 1 16 13 26 93  

Opstelling  

1 	Bant  V1 
G 

18 

W 

14 

CL 

1 

V 

3 

P 

43 

CPV 

70 

OPT 

25 1 

Cpstelling 

Akkrum DAI 

G 

20 

W  

16 

GL  

3 

V 

1 51 

pp/  

74 

OPT  

19 

2 	VVI V1 

3 	DWP VI 
18 

17 

12 

11 

3 

4 

3 

2 

39 

37 

75 

62 

35 

22 

2 

3 

WZS DA2 

Stánfries DA1 

20 

20 

14 

13 

2 

3 

4 

4 

44 

42 

69 

66 

31 

20 

4 	Oudehaske VI 18 10 4 4 34 49 31 4 Heerenveense Boys DA 20 11 3 6 36 46 32 

5 	VENO V1 18 9 2 7 29 41 32 5 Read  Swart  DA2 20 10 3 7 33 41 36 

6 	Scharnegouturn'70 V1 

7 	Heeronveenso Boys V1 
18 

18 

7 

5 

1 

1 

10 

12 

22 

16 

53 

33 

70 

59 

6 

7 

DWP DA1 

Aengwirden DA1 

20 

20 

11 

9 

0 

3 

9 

8 

33 

30 

46 

44 

4 3 

35 

8 	HJSC V1 17 3 3 11 12 25 60 /3 Oldeboorn DA1 20 8 2 10 26 42 60  

9 	IJVC V1 18 4 0 14 12 33 73 6 FFS DA2 20 3 3 14 10 10 40 

10 	Heeg V1 16 2 3 11 9 20 54  10 GAVC DA1 20 2 1 17 7 29 97 

11 Renado DAI 20 1 18 4 18  72 

Bron: Nieuwblad van Noord Oost Friesland 

niet-1.1...)51'31 

Keeper Tjisse van der Boon goed op dreef nc,  1.72,i, • 

VVT krijgt DWP niet klein .. 
TWUZELERHEIDE - De teleurstel- pen. Vlot daarna liet Riemer Dorenbos treffer, die voor negentig procent op • 
ling  in het kamp van VVT was zater- de gastengoalie schrikken toen hij op naam kwam van Geen de Bruin. VVT 
dagmiddag groot, want net als vorig de goal poeierde. maar het schot ging putte meteen vertrouwen uit de treffer ' 
seizoen lijkt VVT er niet in te slagen centimeters naast. Het ontbreken van en ging vol in de aanval om DWP de' 
middels de nacompetitie te promove- wedstrijdritme bij Dorenbos (blessure) genadeklap uit te delen. Het pakte ech-
ren naar de 4e klasse. De thuisneder- was volgens de kenners in het VVT- ter anders uit, want toen DWP counter-
laag, zaterdag tegen het sterkere DWP kamp de oorzaak van het matige pres- de trok VVT aan de noodrem en kon 

groot (1-3). lijkt te grt om nog goed te teren van de goaltjesdief. Ondanks de de arbiter niets anders dan de bal op de 
kunnen maken in de uitwedstrijd. Toch tegenstoten van VVT bleef DWP de la- stip leggen. Henk van Es was VVT 
blijft er enige hoop en waarom ook kens uitdelen, maar het was de al ge- dankbaar, want hij mocht vanaf elf me-
niet. VVT speelde volgens insiders za- momoreerde doelman Tjisse van der ter aanleggen en knalde namens DWP  
terdag onder haar kunnen en wie weet Boon die uitblonk. Vlak voor de rust beheerst in, 1-2. Zes minuten later viel 
had het onbekende DWP wel één van kreeg Wietse  Bosnia  nog een uitgele- het doek voor de thuisclub, toen Anne 
haar topdagen. Drie bussen met  sup-  zen kans om VVT een voorsprong te Wierda weer gelukkig doel trof. De  
porters  uit Twijzelerheide zullen zater- bezorgen, maar daar stak keeper Min- boomlange spits profiteerde dankbaar 
dag met de ploeg afreizen naar Sint Jo- dert Mulder een stokje voor. DWP en van een misverstand russen de verdedi-
hannesga, om hun formatie nog een- VVT gingen met 0-0 de rust in. maar ging en keeper Tjisse van der Boon. 
maal luid aan te moedigen en wie weet het was vrezen voor de thuisclub, want Met een hoog uitgeschoven been  on-
zit er dan nog een verrassing in. Een DWP had duidelijk haar visite-kaartje derschepre Wierda de bal voor de neus 

zaterdag eigenlijk het manco. 	
..z. i  I .. van de twijfelende Van der Boon van- 

daar lag 
snelle treffer zou dan welkom zijn en afgegeven. 

De ploeg van trainer Hylke de Boer Gelukkige treffers DWP 	 binnen. VVT protesteerde, maar de I _) 	daan en schoof vervolgens beheerst 

creëerde zich wel kansen, maar de spit- De tweede helft was amper vier minu- scheidsrechter toonde geen medelijden 
sen hadden moeite om het gastenkee- ten oud of er gebeurde waarvoor ge- met het foutje. VVT probeerde daarna 
per Minder Mulder echt lastig te ma- vrcesd was, de openingstreffer. Al snel de achterstand enigszins dragelijker te 
ken. De spitsen van DWP daarentegen wist DWP het 'hek van de  darn'  te maken om in de uitwedstrijd meer kans 
maakten het thuisclubkeeper Tjisse openen en keeper Tjisse van der Boon te maken. Echte kansen leverde het of-
van der Boon heel wat moeilijker. De te passeren. Daarbij hadden de gasten fensief niet meer op. De beide elftallen 
beide fysiek sterke en grote spitsen van wel het nodige geluk, al was op de hadden onder het prachtige zonnetje de 
DWI>  waren levensgevaarlijk en ble- voorsprong niets af te dingen. Spits meeste krachten verspeeld. Ben vrije 
ken door VVT moeilijk van de bal te Anne Wierda slalomde de zestien van trap van Rierner Dorenbos had gezien 
krijgen. Vooral de boomlange Anne VVT binnen en leek doeltreffend te de inzet een beter lot verdiend, maar de 
Wierda was een plaag voor zijn tegen- gaan uithalen. De bal leek echter voor- beste kans kreeg in de slotfase nog 
stander. Toch moest het duo lang langs te van, maar het hoofd van  VV-  DWP, maar Tjisse van der Boon werk-
wachten  on  de eerste treffer, want het T'er  Harm  Dijkstra werd hard geraakt te uiteraart niet mee aan nog een treffer 

VVT-spits Riemer Dorenbos. op de huid gezeten door een DWP-verdediger. kon niet zijn stempel op de wedstrijd drukken. 
(Foie: Roelof Silveringa) 



D.W.P. F2 D.W.P. 1 PROMOTIE 4E  KLASSE 

D.W.P. 1 (promotie 4' klas) 
Staand: Lieuwe Huttinga, Mindert Mulder, Jan Dik Piersma, Anne Wierda, Anne Haven, 
Remco ten Hoeve, Hendrikus Schokker, Anne Bijker,  Bennie  van der Wal,  Harm  de Vries, 
Joke van Hes (grensrechter), Klaas Wittermans (trainer), Geert de Jong (leider) 
Zittend: René Krikke, Henk van Hes, Sjoerd Koopmans, Robert Spoelstra, Bernardus van 
Stralen, Auke Lingsma, Gerard de Vries, Marco van der Wal 

Mannen 	 Gefeliciteerd 

Promotie DWP een feit 
ROTS.C.b.KHAULE - Na degradatie vorig seizoen is het DWP 1 gelukt om binnen een jaar terug te ke-

ren naar de 4e Was. Nadat de eerste besli,singswedstrijd in Twijzelerheide tegen VVT met 1-3 werd 
gewonnen, kwamen beiden ploegen in de thuiswedstrijd in Sintjohaniaesga niet Verder dan 0-0. De 
promotie werd uitbundig gevierd, tevens werd afscheid genomen van hoofdtrainer R1nc Wittermans 
uit Sneek. Op de foto staand: Lieuwe Huttinga, Mindert Mulder, Jan Dik Piersraa, Arme Wierda, Anne 
Haven, Remco ten Hoeve, Hendrik.  us Schokker, Anne Bijker,  Bennie  van der Wal,  Harm  de Vries, Joke 
van Hes (grensrechter), Irl.as  Witterraans (trainer), Geert de Jong (leider). Zittend: René Krikke, 
Henk van Hes, Sjoerd Koopni ,s, Robert Spoelstra, Bern.ardus van Stralen, Auke Lingsma, Gerard de 
Vries, Marco van der Wal. (eigen foto) 

F2 pupillen D.W.P. (Koninginnedag 2001) 
Staand: Jordy Otter, Wout de Jong, Wytze Venema, Rinke Krikke, Tjeerd Wietsma, 
Jan Venema (leider) Zittend: Anne Wind, Douwe Mulder, Kees Pieter Hogenberg. 
Herman Heida. Liggend: Anton Holtrop 
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TOT VOLGEND SEIZOEN F2 

F2 pupillen D.W.P. (mei 2001) 
Staand: Pjirkje Vaartjes, Wout de Jong, Rinke Krikke, Wytze Venema, Douwe 
Mulder, Roelof Vaartjes, Jan Venema (leider) 
Zittend: Jordy Otter, Tjeerd Wietsma, Anton Holtrop, Anne Wind, Herman  Nelda,  
Wietse Sietsma 

Opelling G W GL V P DPV OPT  
ONS  Srteek F4 10 8 2 0 26 46 10 
DWP F2 10 8 1 1 25 53 8 
Joure SC F4 10 6 1 3 19 51 14 
WZS F3 10 3 0 7 9 20 47  
Bakhuizen  F2 10 2 0 8 6 15 57  
Walde  De F2 10 1 0 9 3 10 59 

" Al  JUNIOREN  DMA,. (30 APRIL) 

Al junioren D.W.P. (Koninginnedag 2001) 
Staand: Anne Knol (trainer),  Elmer  Venema, Marco Krist, Gerard Kerkstra, Jan 
Spoelstra (leider), Andrew de Jong, Hendrik van der Wal, Alexander Spoelstra, Hans 
Knol, Jelmer Roffel Zittend: Albert Hol (leider), Sjoerd Douwe Seffinga, Joost de 
Waard, Barry Braber, Johannes Dijkstra, Johannes van Stralen, Sake Mulder. 
Liggend: Jan Ype Holtrop en Jos Knol 

Stand  
Positie Opstelling 0 W GL V P DPV OPT 

1 Udiros Al 10 6 4 0 22 51 17 

2 SVN'69 Al 10 6 2 2 20 38 25 

3 Olyphia Al 10 5 2 3 17 29 28 

4 DWP Al 10 3 3 4 12 25 24 

Bant Al 10 2 2 6 8 18 31 

6  Steenwijkerw. Al 10 1 1 8 4 13 49 



Twee tevreden leiders gezien 
de gezichten, tweemaal 

kampioen wat wil je nog meer. 

Arjen Veenstra (links) en 
Geert Bos (rechts)  !eiders  Fl. 

KAMPIOENTJE t1 JUNIOREN 

Cl junioren D.W.P. (kampioen mei 2001) 
Staand: René Krikke (leider), Hi!brand Woudstra, Roel Mulder, Anno Holtrop, 
Hendrik van der Wal, Mangal Haringsma, Robert Bos, Jochum Meester, Sander 
Visser Zittend: Anne Knol (trainer), Lolke Jan Ho'trot:), Yeb Johan Seffinga, Gauke 
Dijkstra, Ruben Dijkstra, Douwe van der Meer, Eric Jan Melein, Rienk Visser (leider) 
Liggend: Pieter van der Wal 

Gefeliciteerd 

KONINGINNEDAG 2001 

Fl pupillen D.W.P. (Kampioen op Koninginnedag 2001) 
Boven: Brian Bakker, Robbin Veenstra, Geert Bos (leider), Gertjan van der Stouwe. 
Midden: Arjen Veenstra, Leo van der Wal, Jochem Veldhuis 
Onder: Arjen Stoelwinder,  Ties  Vaartjes, Joran Veenstra, Jelmer Bos, Tessa Jager 
en  Matthew  de Boer 

Gefeliciteerd 

Opstelling G W  GL  V P DPV DPT 

DWP Cl 10 8 1 1 25 48 15 

WI C1 10 7 0 3 21 37 20 

Blesse De Cl 10 6 1 3 19 33 15 

GAVC Cl 10 6 0 4 18 36 23 

Warga Cl 10 1 1 8 4 17 52 

Langezwaag Cl 10 0 1 9 1 9 60 



KAMPIOENTJE Fl JUNIOREN EVEN VOORSTELLEN D.W.P. DI 

\,:steir"fi‘J., 	 11.14  

Fl pupillen D.W.P. (kampioen mei 2001) 
Staand: Jan Ype Holtrop (trainer), Jurjen Krikke,  Matthew  de Boer, Leo van der Wal, 
Brian Bakker,  Ties  Vaartjes, Jos Knol (trainer), Sjoerd Douwe Seffinga (trainer) 
Zittend: Geert Bos (leider), Joran Veenstra, Jelmer Bos, Robbin Veenstra, Cor 
Zondervan, Arjen Stoelwinder, Jochem Veldhuis, Arjen Veenstra (leider) 

Gefeliciteerd 

D1 pupillen D.W.P. (mei 2001) 
Staand: Jappie Otter, Willem Jager, Mark Hulzebos, Frans Boersma, Jan Freerk de 
Jong, Danny Waterlander, Lolke Jan Holtrop, Hendrik Hoks,  Durk  Jager (leider) 
Zittend: Robin Otter, Meine van der Heide, Mark Krikke, Jelle Hoekstra, Leo Tjerkstra 
(ontbreken Niels Koenen en Jan de Jong) 

Opstelling  G W GL V P DPV DPT 

DWP Fl 8 7 0 1 21 40 6 

Creil Fl 8 4 3 1 15 39 24 

RKO Fl 8 4 1 3 13 40 27 

Renado Fl 8 2 2 4 s 21 35 

Kuinre Fl 8 0 o 8 0 12 60 

Brian Bakker, de keeper van D.W.P. Fl, had in de laatste 
competitiewedstrijd het niet al te druk en tijd voor de fotograaf 
om even op de foto te gaan. 
Hij had hier alle reden voor, kampioen en ook nog eens jarig 
op dezelfde dag. Is dat niet een mooi kado. 

Stand  
Positie Opstelling G W GL V P DPV OPT 

1 Nijland D1 9 7 2 0 23 33 15 

2 Akkrum D1 10 6 1 3 19 22 18 

3 Scharnegoutum70 D1 10 5 1 4 16 30 30 

4 Muller D1 9 4 1 4 13 26 25 

5 DWP D1 9 2 1 6 7 22 28 

6 Warga D1 9 1 0 8 3 15 32 



TOT VOLGEND SEIZOEN D.W.P. E2 ® i  KAMPIOENTJE El JUNIOREN 

El pupillen D.W.P. (Kampioen mei 2001) 
Staand: Jannie Dijkstra,  Age  Ellert van der velde, Richard van der Laan. Edwin 
Klijnstra, Jeus Akkerman 
Zittend: Jan Vaartjes (leider), Alex Hoks (trainer),  Dylan  Meijer, Klaas Bos,  Andres  de 
Jong, Roel Bos, Rintje Vaartjes, Ymkje van der Veld (leidster) 

Gefeliciteerd 

Opstelling G W GL V P DPV DPT 

DWP El 10 9 0 1 27 79 13 

RKO El 10 9 0 1 27 77 11 

Nagele El 10 6 0 4 18 68 20 

QVC El 9 3 0 6 9 30 64 

Sleet El 9 1 1 7 4 12 66 

Delfstrahuizen El 10 0 1 9 1 3 95 

Stand  
Positie Opstelling  ktv GL P DPV DPT 

1 Heerenveense Boys E5 10 10 0 30 69 17 

2 GAVC E3 10 8 2 24 69 15 

3 Renado E2 10 4 2 4 14 31 32 

4 Joure SC E7 10 3 2 5 11 28 26 

5 DWP E2 10 3 0 7 9 29 38 

6 Wispolia E2 10 0 10 7 105 

E2 pupillen D.W.P. (mei 2001) 
Staand:  Bernd  Woudstra, Chris van Hes, Ruurd Veldhuis, Norbert Melein, Jurrit van 
cler Ploeg. Zittend: Jens van der Meer, Riekus de Jong, Tenynke Hoekstra, Jos 
.uijs, Henk van Hes (leider/trainer). 
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