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CLUBBLAD  IT Win PEALTSJE  

Jaargang 5, nummer 1 
september oktober 2001 

VAN DE REDACTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

Het seizoen is ai weer enige tijd aan de gang en het 
heeft door diverse redenen enige tijd geduurd 
alvorens het 1° clubblad uitkomt. Doch het seizoen 
is nog lang en de volgende nummers komen er heus 
wel. De inbreng met verslagen van de leden was 
met name bij de jeugdteams goed te noemen. 
Ondanks aandringen bij de ledenvergadering op 
meer kopie is dit bij de senioren niet te merken. 
Maar we blijven hopen misschien dat in het 
volgende nummer een mooie tekening van een 
veteranen-lid wordt ingeleverd. 

Ook dit nummer weer een gevarieerd aanbod van 
materiaal. Enkele personen worden verder aan u 
voorgesteld, iedereen wil straks in de auto van Alex, 
lees met plezier de verhalen van de jeugd, puzzel 
mee met DWP en een nieuwe hoofdsponsor. 

Veel leesplezier. 

Redactie  It Wite Pealtsje  

VOETBALVERENIGING 

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 

Redactieadres  
Ringfeart 6 
8464 PD Sintjohannesga  

Druk 
Centrale De Bijekoer 
Rotsterhaule 

Verspreiding 
Diverse vrijwilligers 
van D.W.P. 

Clubblad  
It  Wite Pealtsje wordt 
verspreidt onder de leden, 
donateurs, sponsoren van de 
voetbalvereniging D.W.P. 
Oplage 400 boekjes 
Kopie: heb je een computer 
dan graag aanleveren op 
diskette 

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 21 december 
Distributie clubblad 28 december 

Minne Modderman I  
Allereerst complimenteer Minne D.W.P. met het feit dat we de zaken prima op 
orde hebben, hij is er trots op een D.W.P.-er ie zijn. Als een van de eerste heeft 
hij ook een kijkje achter de schermen kunnen nemen bij het ontwerp van de 
web-site alles ziet er mooi uit. In zijn jaarverslag melde secretaris Jan Knijpstra 
dat hij de weg kwijt was in Twijzelerheide, momenteel begeleid hij internationale 
scheidsrechters welke voor Europa-cup duels in Nederland 
fluiten, ook deze zijn de weg wel eens kwijt. Het jaar 2001 
staat in het teken van de vrijwilliger hij wil daar vanavond één 
in het zonnetje zetten en dat is de secretaris Jan Knijpstra. 
Deze verricht veel werk achter de schermen vooral op 
administratief gebied moet er veel gebeuren en Jan doet dat 
volgens Minne altijd perfect met daarnaast heeft Jan veel 
bemoeienis met alle overige zaken binnen de vereniging, het 

clubblad, het programmaboekje van het 1e elftal steken 
daar bij uit. Als dank voor het vele werk ontvangt Jan 
daarom van Minne enkele KNVB-artikelen: een da, een 
sleutelhanger en een pen. Middels een applaus wordt dit door de 
vergadering bevestigd. 

13. Sluiting 
Tot slot bedankt voorzitter Eelke Westra een ieder voor zijn of haar 
inbreng, wenst iedereen voor het komende seizoen veel sportief 
succes en sluit de vergadering om 21.25 uur af. De aanwezigen 
krijgen nog enkele consumpties van de vereniging aangeboden. 

Jan Knijpstra, secretaris D.W.P. 
Sintjohannesga, 27 september 2001 

Opmerking: 
Wat betreft het financiële overzicht drukken we deze niet af in het clubblad, het overzicht 
is voor een ieder ter inzake mochten er leden zijn die hier 
belangstelling voor hebben dan kunnen ze altijd contact opnemen met 
penningmeester Jan de Vries. 

en wassen tenues. Deze functie is zwaar genoeg zodat de 
situatie ongewijzgid blijft. Arjen stelt voor om sponsors te 
benaderen voor de aanschaf van een digitale camera. Reactie 
voorzitter: al steeds moeilijker om sponsors te vinden, gelet op de 
tenuesponsors, reclameborden, advertenties clubblad, aanbieden 
van een wedstrijdbal moeten we al ruimschoots een beroep doen 
op onze kleine kring van middenstanders of zelfstandigen. Sint 
Jut is niet zo groot. 



kIformatiebIlad "llt Wite Pealtsje"- oktober 2001 

Alcierneen:  
kantine: 	 - de Grie 30 
sportpark de Grie 

8464 PB Sintjohannesga 	0513 - 55 17 88 
0513 - 55 17 85  

wedstrijdsecretaris/ - Minne Modderman 
beheer velden: 	Streek 54 
algemene zaken 	- Herman de Heij 
(gebouwen/kantine): Jutte 99 
technische zaken: 	- Anne Knol 

Binnendyk 6 
jeugdzaken: 	- Wietze Toering 

Kolklaan 12 

8501 RM Joure 

8464 PD Sintjohannesga 

8464 NG Sintjohannesga 

8464 ND Sintjohannesga 

8447 AB Heerenveen 

8461 LD Rottum 

8441 AL Heerenveen 

0513 - 41 59 11 

0513 - 55 20 07 

0513 - 55 16 89 

0513 - 55 17 64 

0513 - 62 76 57 

0513 - 55 20 78 

0513 - 62 74 65 

voorzitter 

secretaris: 

penningmeester: 

Algemeen bestuur:  
- Eelke Westra 

De Boeijer 2 
- Jan Knijpstra 

Ringfeart 6 
- Jan de Vries 

Streek 77 

Bankrelaties:  
(contributie 
(reclameborden, balsponsors e.d.) 
(advertentie clubblad) 

Trainers senioren: 
- Klaas Kuiper (hoofdtrainer) 

De Mieden 25 	8561 ER Balk 

bankrek.nr. 33.07.07.590 
bankrek.nr. 33.07.05.695 
bankrek.nr. 33.07.05.695 

0514 - 60 41 19 

voorzitter: 
8441 AL Heerenveen 	0513 -627465 

secretaris: 

Jeuqconimissie:  
-  VVietze Toering 

Kolklaan 12 
- Henk Mulder 

Skoalekers 2 8464 PG Sintjohannesga 

voorzitten 

Consul  
—  Ae Pieter van Stalen 

Kampweg 9 	8463  VD  Rotsterhaule 

leden: 
8461  PA Sintjohannesga 

8464 PH Sinijohannesga 

8463 VG Rotsterhaule 

8464 PD Sintjohannesga 

8464 PG Sintjohannesga 

8464 NB Sintjohannesga 

8464 NX Sintjohannesga  

0513 - 55 12 55 

0513 - 55 12 76 

0513 - 55 19 54 

0513 - 55 21 41 

0513- 55 17 49 

0513 - 55 20 17 

0513 - 55 20 12 

0513- 55 19 86 

0513 - 55 10 71 

Actiecomité  
- Wiepie Krist 

De Grie 5 
- Ype Bijker 

Skoalekers 19 
— Tineke van Hes 

Nieuweweg 48 
— Anske de Jager 

Ringfeart 8 
— Herman Roffel 

Skoalekers 16 
- Aaltje Schokker 

Streek 7 
— Tetje de Vries 

MJ Hogeboomstr 5 

v.v. D.W.P. 
Aktiekomite 
It Wite Pealtsje  

selectie: 

8. Versiao actiecomité 
Wiepie Krist komt met een overzicht van de opbrengsten en kosten 
overige het afgelopen voetbalseizoen. De opbrengsten van de 
reclameborden is de grootste opbrengst hoewel daar dit seizoen enorm 
veel onderhoud op is gepleegd om alles weer pico bello bij te werken. 
Door de MKZ-crisis was er geen koekactie daartegen over staat de 
Grote Club actie. Ook stelt het actiecomité voor de pupil van de week 
een ieren bal beschikbaar wat erg wordt gewaardeerd. Aan het einde 
van het seizoen werden er de nodige foto's gemaakt, iedere spelers 
kreeg een foto van de vereniging. Daarnaast werden er 2 nieuwe geluidsboxen 
aangeschaft en werden er diverse fruitmanden, bloemen ed. bezorgd bij 
jeugdspelers die daar voor in aanmerking kwamen. Ook verzorgde het actiecomité 
voor de adverteerders van het clubblad, iedereen werd persoonlijk gevraagd en het 
financiële gedeelte werd afgehandeld door Wiepie. De vergadering had verder geen 
vragen en net als bij penningmeester Jan de Vries vroeg de voorzitter om een 
applaus voor de inzet van het actiecomité, iets waar we als vereniging bijzonder blij 
mee zijn en era waarderen. 

9. Verslag kascommissie 
De kascommissie, dit seizoen bestond uit René de Jong, Sietze Drenth en René 
Krikke ais reserve. René de Jong en René Krikke hebben de administratie uitvoerig 
gecontroleerd en de nodige kritische vragen gesteld iets wat Jan de Vries altijd erg 
waardeert. René de Jong brengt een kort verslag uit aan de vergadering met de 
opmerking dat alles er prima en verzorgd uitziet. Zodoende werd decharge verleend 
aan de penningmeester. 

10. Benoeming kascommissie 
Ais nieuwe kascommissie voor het komende seizoen werden benoemd: Sietze 
Drenth en René Krikke, als reserve werd Afina Laaeveen aangewezen. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 

11. Bestuursverkiezing 
Aftredend waren Minne Modderman, Herman de Heij en Anne Knol  alien  
waren herkiesbaar. Daar er dit seizoen het onderdeel Technische Zaken 
door de voorzitter als interum werd opgevuld stond er nog een vacature 
open. Tijdens het afgelopen seizoen gaf Anne aan deze functie wel te 
willen vervullen en afstand wilde doen als jeugdvoorzitter. Wietze 
Toering werd door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid. Daar 
er geen verdere tegenkandidaten werden aangedragen werd iedereen 
herkozen en kwam Wietze als nieuw bestuurslid in aanmerking. 
De voorzitter verwelkomt Wietze binnen het bestuur. 

12. Rondvraag 
Tijdens de rondvraag komen de volgende vragen c.q. opmerkingen aan de orde. 

Arien Veenstra  
Arjen leest in het beleidsplan dat wat betreft het onderhoud van de velden 
behoort tot de functie van Algemene Zaken. Hij vraagt of deze ook de velden 
voor zaterdag;  Goaltjes ad. klaar kan maken zodat de wedstrijdsecretaris dit 
niet meer hoeft te doen. Herman is terreinknecht wat inhoud dat hij de tereinen 
kalkt en voorziet van hoekvlaaaen alsmede het onderhoud aan de gebouwen 



B selectie (dond.) 

3e en 35+ 

dames: 

- Siee Drenth 
Nieuweweg 6 

- Auke Jan Snijder 
Streek 96 

- Alex Hoks 
Kerkweg 7 

8463 VG Rotsterhaule 

8464 NG Sintjohannesga 

8507 CD Rohe! 

0513 - 55 15 62 

0513 - 55 17 18 

0513 - 55 10 46 

Leiders senioren:  
-  Geed  de Jong 

Molenstelle 17 
- Mindert Mulder 

Nieuweweg 18 
- Sietze Drenth 

Nieuweweg 6 
- Joke van Hes 

Skoalekers 22 	8464  PG  Sintjohannesga 
- Wim van der Molen 

HJ Groenstraat 20 8464 NK Sintjohannesga 
- Auke Jan Snijder 

Streek 96 

Trainer! leiders jeugd:  
— zie infoblad jeugd 

Verzorging:  
- Hendrika Noppert-Bangma 

Roazebosk 22 	Scharsterbrug 	0513 - 61 29 08 

Medewerkers (komend) clubblad:  
— Tineke van Hes /Jan Knijpstra / Henk Mulder 

Aaltje Schokker / Gelske van der Wal 

le elftal: 

grensrechter. 

2e elftal: 

grensrechter 

3e elftal: 

35+ elftal: 

iedere dinsdag 
vanaf 19.30 uur 

8464  NL  Sintjohannesga 	0513 - 55 10 02 

8463 VG Rotsterhaule 	0513 - 55 16 34 

8463 VG Rotsterhaule 	0513 - 55 15 62 

0513 - 55 17 98 

0513 - 55 18 46 

8464 NG Sintjohannesga 	0513 - 55 17 18 

Wasserij kleding:  
- Herman de Heij 

Jutte 99 8447 AB Heerenveen 	0513 - 62 76 57  

Kantine-inkoop:  
- Anneke Laaeveen-van Boven 

HJ Groenstr 30 	8464 NK Sintjohannesga 	0513 - 55 17 79 

Vrijwilligers:  
- Anneke Lageveen, Ype Bijker 
- Richtje Elzinga, Tineke van Hes, Aaltje Schokker, Tetje de Vries, 

Geiske van der Wal 
- Doeke van der Berg, Karin de Jager, Richtje Elzinaa, Jan Sloothaak 
- Alie van der Berg / Albertje Roffel / Annie Sloothaak / Niesje Vaartjes 
-  Harm  Sloothaak 

Clubscheidsrechters:  
— Johan Bijker I Jan Ype Holtrop /  Rene  Hulzebos Gjalt Jager!  Rene  de 

Jong / VViebe van der Kamp / Anne Knol / Johan Kok / Sjoerd Koopmans 
/ Henk Mulder / Sake Mulder/ Luc Pen / Wietze Toering / Roel Vaartjes / 
Niels Yntema 

kantine: 
kantine (zat morg.) 

kantine (di/don) 
schoonmaak: 
terreinonderhoud: 

en prijzen in de kantine gaat inhouden is nog niet bekend, dit zal nader worden 
vastgesteld door het bestuur. Via het clubblad zal hier mededeling van 
worden gemaakt. 

Presentatie en vaststellen beleidsplan 
De afgelopen weken lag er voor iedereen die hier belangstelling voor had een 
concept beleidsplan van D.W.P. klaar, de overgebleven exemplaren werden 
tijdens de vergadering uitgereikt. Voorzitter Eelke Westra gaf tekst en uitleg 
van het ontwerp. In het voorbije jaar werd er met behulp van een medewerker 
van het NCSU, op kosten van de gemeente Skarsterlán, gewerkt aan de tot 
stand koming van een beleidsplan. Een voor onze verenging hanteerbaar plan 
welke niet moeilijk van opzet is, gemakkelijk te lezen en waarin duidelijk in 
staat waar de vereniging heen wil de komende jaren. Zonder verdere vragen wordt 
dit beleidsplan door de vergadering goedgekeurd zodat het komende jaar dit 
beleidsplan zal gaan werken. 
Gekozen is voor een aanloopjaar, aan het einde van het seizoen volgt evaluatie en 
wordt er gekeken op de langere termijn. 

5. Verslag secretaris 
Hoewel op voorhand de bedoeling was tot het maken van een beknopt verslag was 
het resultaat toch iets uitgebreider. Secretaris Jan Knijpstra kwam met een uitgebreid 
verslag van het seizoen 2000-2001. Bijna alle onderdelen van de vereniging kwamen 
aan de orde, van kantinepersoneel tot verzorgster. Als secretaris verstuurd Jan, 
namens D.W.P., vele kaartjes, voor zieken, geboorten, huwelijken maar ook bij 
overlijden. Tijdens de vergadering werd er een ogenblik stilte in acht genomen voor 
de volgende personen: Jannes Zwart, Jan Hol, Tinus Hal, Jan Hoekstra, Jordy de 
Jong, Henkie Boek, Roel Laaeveen, Piet van Dijk, Rudy Vis en Geertje de Boer. Na 
een traditioneel overzicht per elftal werd het jaarverslag zonder op- of aanmerkingen 
door de vergadering goedgekeurd. 

6. Jeugdverslag 
Jeugdsecretaris Henk Mulder gaf een duidelijk verslag van alle jeugdteams 
over het afgelopen seizoen. Gezien de behaalde resultaten kan de 
conclusie worden getrokken dat de kwaliteit van de spelers en speelster 
aanmerkelijk is gestegen. 
Ook de kwaliteit van de jeugdcommissie is het afgelopen seizoen gestegen. 
Vele evenementen en activiteiten werden er naast het voetbal 
georganiseerd. Van pakjesavonden, chinezen, paintballen, tot bezoeken 
aan het  Abe  Lenstra stadion en de Arena. Complimenten. Het verslag werd 
door de vergadering goedgekeurd. 

7. Verslag penningmeester 
Penningmeester Jan de Vries had voor iedere aanwezig weer een duidelijk 
exploitatie-overzicht per 1 juli 2001 van de voetbalvereniging D.W.P. gemaakt. 
Het blijkt dat de exploitatie nog steeds stijgende is. Hadden we eerder een enorme 
daling van het saldo door de toename onderhoud gebouwen. Afgelopen seizoen 
kennen we een lichte stijging doch dit had met name te maken met de teruggave van 
de Ecotax. Op onderdelen werden de posten zodanig toegelicht dat er verder geen 
vragen meer waren. Zelfs Minne Modderman (I) hoefde niet in de loopgraven omdat 
de afdracht aan de KNVB, wat altijd een enorme post was, is gedaald. Middels een 
applaus werd de penningmeester bedankt vooral het werk. 

-\ \ 



VAN DE BESTUURSTAFEL 

Het seizoen is al weer geruime tijd aan de gang en het kader van onze 
voetbalvereniging heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. 
Allereerst kwam Wietze Toering als voorzitter jeugdzaken binnen 
het Algemeen Bestuur, geen onbekende omdat Wietze dat enkele 
seizoenen geleden ook al heeft gedaan. Er was een verschuiving 
van taken Anne Knol neemt nu het onderdeel Technische Zaken 
voor zijn rekening. Technische Zaken is een onderdeel wat vooral 
bestaat uit coördinatie van de senioren, overleg  !eider etc.  inmiddels 
heeft Anne al enkele drukke zaterdagen achter de boeg. 
Op voorhand leek elk elftal voldoende spelers te hebben maar om 
diverse redenen was het elke week krapjes. Er moet voor gewaarschuwd 
worden dat de seniorenleiders er voor jullie leden zijn, bel niet om elk 
wissewasje af of neem gerust zelf eens contact op. Nieuwe spelers zijn altijd 
welkom. 

Wat betreft legionella. Er is een onderzoek gedaan door NUON, de 
resultaten zijn hiervan nog niet bekend en ook de eventuele 
aanpassingen aan onze watervoorziening zijn nog niet bekend. 
Even afwachten dus nog. 

Na eerst een ander programmaatje te hebben gebruikt voor de 
web-site waren Henk en Jan hierover nog niet tevreden. Het 
maken van een internet-pagina werkt erg verslavend en al snel 
werd Melis van der Wal, directeur van Arthelion  by  uit 
Heerenveen bestookt met vragen om aanpassingen. Omdat 
Melis niet zo snel is als  Bennie  en Jeliena (grapje) duurde dit 

even. De bedrijfstak is in met als gevolg dat Melis het enorm druk heeft en 
alles wat D.W.P. betreft er even tussendoor moet. Momenteel 
zijn we zover dat D.W.P. als www.wdwp.nl  in de lucht gaat. Een 
exacte datum is nog niet bekend maar probeer alvast. 

Op de Jaarvergadering van vorige jaar is besloten om de 
contributie voor de jeugd in twee gedeelten te verhogen. De 
laatste stap dient nog te gebeuren -A junioren nuf 12,50 - 
wordt I-  13.— per maand. Overige jeugdteams nu f  8,50 - wordt ƒ 9.— per 
maand. In overleg met de penningmeester is besloten mede door de komst 
van de euro en dan moeten de prijzen toch worden aangepast om dit pas 
per 1 januari 2002 in te laten gaan. 

Omdat er een nieuwe Drank-en Horecawet is moest er een nieuwe 
vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. D.W.P. beschikt door de 

Notulen Jaarvergadering 2001 (seizoen 2000-2001) 
1. Opening 

Om acht uur opent voorzitter Eelke Westra de vergadering en heet de 
aanwezige 27 leden welkom. Evenals vorig jaar door de late 
vakanties is de Jaarvergadering later dan gebruikelijk. !n zijn 
voorwoord blikte de voorzitter terug op het vorig voetbalseizoen. Een L/ 
sportief gezien voorspoedig verlopen seizoen waarbij het 1° elftal via 47 4i 
de nacompetitie tegen V.V.T. promotie naar de 40  klas behaalde. 
Afscheid werd er genomen van hoofdtrainer Klaas Wittermans en met Klaas Kuiper 
uit Balk gaan we verder in de 40  klas. Het clubblad  "It  Wite Pealtsje" kwam weer uit 
en voorziet duidelijk in de behoefte van informatievoorziening binnen de vereniging. 
Afgelopen seizoen is men druk bezig geweest met de voorbereiding van een 
beleidsplan. We zijn blij dat we deze vergadering het resultaat aan u kunnen tonen 
en vragen dit verder goed te keuren. 
Terugblik op de D.W.P.-familiedag alsmede de invoering van de Club van 100 voor 
de financiële ondersteuning van onze vereniging. De eersten staan erop en we 
hopen als bestuur dat er nog vele mogen volgen. 
Deze financiële ondersteuning kunne we goed gebruiken, daar de kosten van de 

vereniging blijven stijgen. Het onderhoud van het complex, de vele 
overheidsmaatregelen en het steeds moeilijker vinden van sponsors leggen een 
steeds groter beslag op de financiële middelen van D.W.P. 

In het kader van overheidsmaatregelen is nieuw de aangepaste Horecawet, 
hierbij dient de verenging over de nodige erkende papieren te beschikken 
alsmede tot het houden van een verplichte instructie-avond voor het 
kantinepersoneel. De organisatie is in eigen huis in samenwerking met de 
tennisvereniging. Mogelijke maatregelen dienen er te warden genomen aan 
onze waterleidinginstallatie in het kader van de legionellabestrijding, voor 1 
oktober dient er een risico-inventarisatie te worden gemaakt. 

Wat tevens steeds meer zorg geeft is het aantrekken van vrijwilligers voor onze 
vereniging. Op diverse fronten kunnen wij nog vrijwilligers Gebruiken. Een vereniging 
als D.W.P.  "dread"  op vrijwilligers. Willen wij het voetbal in onze dorpen op langere 
termijn volhouden dan zullen er voldoende mensen beschikbaar moeten zijn. 

2. Notulen 
Secretaris Jan Knijpstra leest de notulen voor van de vorige Jaarvergadering welke 
werd gehouden op vrijdag 15 september 2000. Zijn verslag werd zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. 

3_ Mededelingen 
Bericht van verhindering werd er ontvangen van: Anne Knol, Klaas Kuiper;  Sietze 
Drenth, Wim van der Molen en Geert de Jong. 

Zoals al is aangegeven en goedgekeurd door de 
Jaarvergadering in september 2000 wordt de contributie van 
de jeugd (B t/m F) met fl. 0,50 verhoogd. 
In toen voorgestelde verhoging in twee fases werd vorig 
seizoen voor de senioren in één keer ingevoerd. 
Deze verhoging gaat in per 1 januari 2002, tegelijk met de 
invoering van de Euro. Wat dit exact voor prijzen in contributie 

e  



, ,ileren van Anneke Lageveen en Eelke Westra over de 
gewenst stukken. Tevens moest er een 
Bestuursreglement "alcohol in sportkantines" worden 

• vastgesteld. Dit is gebeurd in de vergadering van 3 
— oktober 2001. Openingstijden kantine: dinsdag 19.00 - 

23.00 /woensdag 19.00 - 3.00 / donderdag 19.00 - 24.00 
/ zaterdag 09.00- 18.45 uur. 
Schenken alcohol dezelfde tijden uitgezonderd op de 
zaterdag  12.30- 18.45 uur. 

Dit houdt dus in dat er op de zaterdagmorgen tijdens de jeugdwedstrijd geen 
alcohol wordt verstrekt. De barvrijwilligers moeten een verplichte cursus 
Verantwoord Alcoholgebruik volgen. Samen met de tennisvereniging uit Sint 
Jut is er op maandag 3 december een instructie-avond (zie elders in dit 
clubblad). 

De nieuwe hoofdsponsor van dit seizoen is voegbedrijf Geert 
de Jong uit Sintjohannesga 9zie  eiders  in het clubblad) 
Daarnaast is Geert de Boer van het gelijknamig 
transportbedrijf uit Scharsterbrug bereidt om de dames van 
D.W.P. (waar hij zeker een erg zwak hart voor heeft?) in 
nieuwe tenues te zetten. 
Na eerst trainingspakken dus nu tenues zodat alles compleet 
is. Wederom een Geert, bedankt voor je toezegging de tenues 
zijn in de maak, binnenkort zal hier de nodige aandacht aan worden 
geschonken. 

Wat betreft de O.Z.B. zijn we door de gemeente enorm hoog aangeslagen. 
Bekeken zal worden wat hiervan de oorzaken zijn. 

Er spelen momenteel nog enorm veel wettelijke veranderingen wat de club 
enorm veel geld kan gaan kosten. De aanpassingen legionella, Drank- en 
Horecawet, Sociale Hygiëne, maar ook Brandpreventie. Op zich natuurlijk 
een goede zaak na alle ellende in Volendam. Er is een vertegenwoordiger 
geweest van de brandweer samen met de gemeente en gekeken naar de 
brandveiligheid van de gebouwen. Het rapport is nog niet binnen maar 
bekend is dat er de nodige aanpassingen zullen moeten worden 

Overleg is er geweest met een vertegenwoordiging van het bestuur van 
SJORS over de Oudjaarsnacht in de kantine van D.W.P. Het gesprek ging 
over de verdeling van de netto-winst van de omzet. Bekend is dat SJORS dit 
jaar de organisatie niet op zich zal nemen. Afgewacht zal moeten worden 
wat er verder wordt gedaan. Plaatselijk Belang is hiervan op 
de hoogte. 
Voor de rest veel voetbalpiezier. 

Bestuur D.W.P. 
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Jeugdverslag 

We hebben het niet in de gaten je bent met het DWP boekje bezig in okt. 2000 
en voor je weet is het seizoen al weer om en staan we alweer in het nieuwe 
seizoen. Onze jeugdcommissie heeft Wietse  Touring  als voorzitter die toegezegd 
heeft om Anne die is gestopt te vervangen wat wij zeer op prijs stellen, Wietse 
bedankt en veel succes in het komende seizoen. Leiders komen en leiders gaan, 
er zijn een paar leiders om persoonlijke redenen gestopt, Pjirkje Vaartjes, Rienk 
Visser, Albert Hol en Roelof van de Wal, Jan en Robert Spoelstra, mensen 
bedankt voor jullie inzet. Tevens zijn er gelukkig weer veel nieuwe 
spelertjes/spelers bij gekomen, waardoor de jeugd er als volgt uit ziet; Al, Bi, 
Cl, DI, D2, El, E2, Fl, F2, F3 en ons Dames team, hier dromen veel andere 
clubs over. Natuurlijk zijn hier ook weer vrijwilligers voor nodig wat soms 
moeilijk is maar er waren gelukkig toch weer nieuwe mensen die zich hiervoor 
beschikbaar hebben gesteld namelijk; Wiebe Roelof Lageveen A-jun., Patrick de 
Jong B-jun., Hessel Veldhuis samen met Hans Buijs D2, Jelle Krikke E2, Luc 
Pen en Greetje Mulder Fl, Bernard Hogeling en Mieke Hoks F3, wij wensen 
deze mensen en de andere bekende leiders en vrijwilligers die werkzaam zijn 
veel succes en een goed nieuw seizoen toe. De eerste bekerwedstrijden zijn 
achter de rug, A-jun. en B-jun. hebben het opgered om de tegenstanders uit te 
schakelen en zijn dus door en mogen het 20 okt. in de  knock  out ronde weer 
proberen om verder te komen. De eerste wedstrijden zijn ook alweer achter de 
rug en de verwachtingen waren vanwege het doorschuiven van bijna alle teams 
naar een hogere klasse dat het zeer moeilijk zou worden tot de winterstop, 
gelukkig kunnen we nu al zien dat het meevalt en alle teams met uitzondering 
van Fl en D2 iets tegen slag hebben wat betreft de zware indeling maar ze zijn 
positief, 
Dit heeft te maken met de erfenis van vorig omdat Fl kampioen was en D2 een 
kleine klasse heeft waar sterkere teams bij inzitten. ( hier wordt aan gewerkt.) 

Verder hebben we al twee vergaderingen achter de rug die gezellig en plezierig 
zijn verlopen, problemen intern oplossen en mocht er wat anders zijn wordt dit 
gemeld en ook intern besproken. 

De jeugdcommissie heeft unaniem besloten dat de alcohol niet eerder wordt 
gegeven/verkocht zowel in de bestuurskamer of in de kantine dan na 12.30 uur. 
Dit hoort namelijk tijdens jeugdwedstrijden zaterdag 's morgens. 

Namens de jeugdcommissie veel voetbalplezier en hopelijk veel punten op de 
borden. 

Jeugdsecretaris, 
Henk Mulder 



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

ONDERYOUDS EN VOEGBEDRUF G. i7JONG 

00K VOOR UITHAKKEN  DUD  VOEGWERK 
EN OPNIEUW INVOEGEN 

GICzsz  
dedeot- tuckce~..» 
GEBR. DE KONING 

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

Adverteren in  
"It  Wite Pealtsje" 
clubblad van de 

voetbalvereniging 
D.W.P.? 

Bel met Wieple Krist 
telefoon 0513 - 55 19 54 

Website, database 
nodig? 

Arthelion  by 
Programming  & webdesigh 

• Heerenveen 
Bel voo-reen advies 

0513,681412.  
voor alle internetadViezen 

CAMPING 
TJEUKEM EER 

1 \IILJOE4, • Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 
• Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
•Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaaltijden 

VAN ZWOL 
STREEK 131 ROTSTERHAULE 

TEL 0513-551494 FAX 552011 

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

De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je turnen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
sarnenwerken  err  bouwen aan relaties. Het 
is een bank ván mensen vcdr mensen. 
Dar merla u al snel in her persoon- 

contact Elke Rabobank 
staar midden in de sarnen- 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijft- 
lenen. verenigingen  err  
scholen. We weren wat 
er leek ook als her 'tic 
oer banitzaken gaat. Kort- 
orn. we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

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

Rabobank 
Rotsterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 
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0513 - 551216 

‘‘, 
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VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 
Pr. W. Alexanderstraat 86 

8501 ME Joure 
TeL 0513-415090 

Fax: 0513-412313 
Mobiel: 06-53173764 

wr Akkerman ‘af' 
Mechanisatiebedrijf 

MASSEY FERGUSON 

Tel 0513-551283/551239 
Fax 0513-551852 
Mobiel 06-53678441 

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 

Uitv _Jrtvereniging Sintjohannesga 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 Sintjohannesga tel. 0513 -55 11 60 



eamspétrt 	p e 	a._1 .1st - 
Leverancier 1;c:a spo!t-.  en promoti.-ekieding 

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

De sportkleding is altid, zolang ir wilt vanaf 7 stuk na te bestellen op ieder gewenst moment  
CI  bent verzekerd van een bliivende eigen identiteit en uniformitelt De Sponsornamen en num-. 

Leeuwarden, Kalverdijkie 77. 8924  IJ  Tel.: 058 2660315 

Internet: www.mutosport.n1 	E-mail: verkoopQmutasport.al 

Verzekeringen Hypotheken, Beleggen en Sparen 
uniods un u;66ning 'un>insiiodAH 4rn5azanik 

P. F. fluizebos  
Lichte  16 

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

E-mail: hulzebos-assurantien@planet.n1  

EETCAFE-SLIJTER LI 

G 
to  

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruilof ten 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

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

Tevens vooFuw.luncheS,  plates,  snacks, 

salades of een lekker glaasje bier e.ct. 

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

SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

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

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 54-1 590 
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0513-615086 
CHARLOTTE 	 

‹tetal3'-'14 	Croissanterie e4,,,tottA• 
20e1-1 	• 	 Viaaierie 

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

trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sinijohannesga 

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

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 wvvw.siton-suzenaar.ni  

Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

met vlees, salades en een 
professionele gasbarbecue, ook 

diepvries vleespakketten 
Informeer naar onze 

mogelijkheden! 

Vleesve2- n Veehandelsbedrijf 
m.s. DE JONG - KUIPERS 
Rotsterh,:- 
79].  WS-LI-551457 I 551252 
Autot9J. 05-22923945 

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

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

VEEZI'.',{1...L-_,:/73ell 
RotstiiaTh. 9 513 = 55 1 7 7  

ooloRtiti 
t4 kto 

1ESVAMA 
Sydtakke 1 Rottum 
Te! 0513-631429 

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 -'551310 



Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. We hebben veel nieuwe trainings- en 
wedstrijdballen aan de verschillende elftallen verstrekt. 

Ook dit seizoen hebben diverse bedrijven at weer spontaan een wedstrijdbal 
aangeboden. Grote klasse er is hiervoor zelfs een extra bord geplaatst in de 
kantine. (komt dat zien, het valt erg op) 

Het actiecomité is ai weer gestart met de "Grote Clubactie", wat 
weer een groot succes is geworden. Een ieder die loten heeft 
gekocht, hiervoor hartelijk dank en natuurlijk veel succes bij de 
loting. 

Voor de dames van de schoonmaak is een nieuwe stofzuiger 
aangeschaft. De oude was nodig aan vervanging toe. Wij wensen 
de dames veel zuigplezier. 

Ook hebben wij er een nieuwe reclamebordsponsor bij. 
Deze sponsor WEST MEDIA, wou graag twee borden op de  dug  out, wat het 
geheel wat aanzien betreft wet ten goede komt. 

Door de vele reclamebordsponsors, koekactie, grote clubactie en balsponsors 
gaat het goed met de inkomsten van het actiecomité. Hiervoor zijn wij in staat om 
het materiaal in goede staat te houden. 

Het actiecomité. 

Datums om te noteren 

Profvoetballers moeten in de kni gepakt worden 
NIEUWS VAN HET ACTI ECOMITÉ 

   

Vorige week mocht ik tegenover Kees van Wonderen en Patrick Paauwe even mijn stokpaardje 
berijden inzake de mentale weerbaarheid van de profvoetballer. Het was precies aan de 
verkeerde oren gericht, dat wel, want beiden staan niet te boek als slampampers. Toch maakte 
ik naar aanleiding van de wanprestatie die de Rotterdammers enkele dagen eerder in Praag 
hadden geleverd met liefde gewag van het verschil dat er zit in de sportbeleving van een 
beroepstennisser en een voetballer. 

Zijnde tennisverslaggever zie ik al jaren hoe spelers die er met de pet naar gooien dat op termijn 
zien resulteren in een lege portemonnee. Lief zijn voor jezelf is fnuikend. Ook bij deze sport 
zouden de verschillen in beloning tussen top en doorsnee groter moeten zijn, maar de kantjes 
eraf lopen kan niet. Je duikelt op de ranglijst, moet terug naar de  Challengers,  weg luxe. 
Oftewel, watjes krijgen wat ze verdienen; weinig. 

Hoe anders ligt dat bij het profvoetbal. 

De mannen internationals beschikken, hoezeer coach Van Gaal zich er ook tegenaan bemoeit, 
over genoeg kwaliteit om zich te plaatsen voor het WK. Dus niet. 
In mijn vorige column stelde ik al aan de orde dat PSV momenteel weer lijdt aan het virus der 
aardigheid. Dat elftal bezit, ook zonder Van Bommel, voldoende klasse om bovenin mee te 
draaien. Dus niet. 
Over Feyenoord had ik het al. Ook bij de kameraden adelt arbeid de laatste jaren lang niet altijd 
meer. Speelde men met hart en ziel de laatste duels? Dus niet. 
Gingen de mannen van Vitesse gewoon uit zichzelf bikkelen voor hun tonnen salaris? Dus niet. 

Als oorzaak wordt ten onrechte de rol van de trainer overgewaardeerd. Overal kun je nu lezen 
dat Bert van Marwijk als coach voor een examen zou staan. Larie. De spelers staan voor een 
examen. Zakken zij dan vliegt Bert eruit. 
Ook hoor je vaak zeggen dat voetballers net mensen zijn, producten derhalve van een 
maatschappij waarin de patatmentaliteit doorsnee geworden zou zijn. Kan iets in zitten, maar is 
niet doorslaggevend. 

"Wat dan wel, beste Vrije Man?" Lees de eerste alinea s nog eens door. Voetballers worden 
ook als ze in mentaal opzicht regelmatig falen gewoon miljonair. En dan heb je het nog niet eens 
over extra trainingen om je zwakke punten te verbeteren, zoals elke echte topsporter dagelijks 
doet. 
Over geld heb ik het. Minder en minder geloof ik in een goede sfeer bij een club. Of in het feit dat 
een coach de groep kan motiveren. Soms, voor eventjes. Nee, wil je de hedendaagse prof gas 
zien geven, dan moet je hem pakken waar het zeer doet, in de knip. 

Daarom zou mijn aanpak van de lamlendigheid neerkomen op niet goed, geen geld met in het 
verlengde wél goed., veel geld . Introduceer zonder scrupules een keihard bonussysteem. Eens 
zien hoe snel de mannen in de wei elkaar corrigeren. Te hard, zoiets? Niet sociaal genoeg? 
Vergeet die onzin. Clubs zijn geen sociale werkplaats. De mannen die tonnen verdienen bij  
Ajax,  Feyenoord, PSV en Oranje hebben op schrijnende wijze de noodzaak aangetoond van 
betalen naar prestatie. 

Theo Bakker een voetbalsupporter. 
maandag 
maandag 
woensdag 
zaterdag 
zaterdag 
zaterdag 

19 oktober 
03 december 
19 december 
22 december 
29 december 
05 januari 

bestuursvergadering 
cursus verantwoord Alcoholgebruik 
rolladeparty D.W.P. (vrijwilligers) 
zaalvoetbal jeugd Munnekeburen 
Grote klaverjasmiddag 
Nieuwjaarsinstuif D.W.P. 

20.00 uur 
19.30 uur 
20.00 uur 

16.00 uur 



4, 	In welk eiftal 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 
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 

dames van D.W.P. 
rechtsachter 
OSG Sevenwolden 
(Heerenveen) 
practicum opdrachten van 
Zorg en Welzijn 
weet ik nog niet 
lasagne  
The Crow  
opel calibra 
voetballen 
Spijt van  Carry  Slee 
huiswerk 
Sjoerd v.d. Molen/ Alex 
Hoks 
Alex Hoks 
Heerenveen 
Marcus Alback 
Foppe de Haan 
het na zitten in de kantine 
Hennie 
ik vind alle soorten muziek 
wel leuk 
klassiek 
: buitenland 
Dat er meer 
meisje bij het 
voetballen 
moeten komen 

25 VRAGEN AAN 

  

Geintje hoort erbij 

Een pessimist klaagt: "Mijn glas is alweer halfleeg." 
Een optimist merkt daarentegen verheugd op: "Ha, mijn glas is 

gelukkig nog halfvol." 

"De tijden zijn wel veranderd," verzucht een bejaarde berustend, 
"vroeger was de lucht schoon en  sex  smerig." 

"U wordt ontslagen om gezondheidsredenen!" zegt de directeur. 
"Maar ik ben toch niet ziek?!" "Dat klopt, maar u maakt mij ziek!" 

Iemand krijgt een bekeuring omdat ie 170 km per uur rijdt. Zegt ie 
tegen de agent: "Dat kan niet want ik heb mijn wagen pas een half 

uur." 

   

1. Naam 

2. Leeftijd 

3. Geboorteplaats : 

Jeliena van der Wal 

15 jaar 

Rotsterhaule 

"Ze hebben me mooi genept." zegt een handelaar. "Ik heb een ezel 
helemaal wit geverfd en hem daarna verkocht als volbloed schimmel. 

Betalen ze me met een vals brieije van duizend!" 

Zegt de man: "We hebben nu 16 kinderen, het is genoeg, ik ga op 
zolder slapen." Zegt zijn hoogblonde vrouw: "Als het helpt kom ik 

bij je liggen!" 

"En jij denkt dat je problemen hebt?" zegt een man tegen zijn 
collega. "Ik heb iemand laatst een paar duizend gulden geleend voor 

plastische chirurgie en nu weet ik niet meer hoe hij eruit ziet!" 

Het fijne van Windows is dat het niet gewoon crasht, maar eerst een 
dialoogboxje toont waar je "OK" kunt klikken. Dan crasht het pas... 

Een jong Amsterdams paartje is naar Parijs geweest. De moeder van 
het meisje vraagt aan haar: "En, heb je de Seine nog gezien?" 

Antwoordt de dochter: "Nee, maar hij de mijne wel!" 

Waarom noemt men een WC-bril een WC-bril? 
Omdat je er een hoop door kunt zien. 

Loopt een Belg naar zijn buurman en roept: 
"Je auto werd net gestolen door twee mannen." 

Vraagt de buurman: "En heb je ze kunnen pakken?" 
Antwoordt de Belg: "Nee, ik heb wel het kenteken opgenomen..." 

Hanneke ziet voor het eerst een pauw. 
Ze zegt: "Mama kijk, daar staat een kip in bloei!" 

Eerst hadden ze Allways met vleugels en nu Allways met honing en 
suiker. Weet je ook waarom? 

r,- 	 Voor zuurpruimen. 
1 e, 	 c  

e--- 



PUZZEL MEE MET D.W.P. 
PUPILLEN VELD NAJAAR COMPETITIE 2001 F 7-tal El - KLASSE DY 

I september 2001: Black Boys El 1 1 	0 3 14 + 13 ) 
DWP El 0 00 0 0 0 	) 

Oldeboom 	- DWP — ) 	Heeg El 00 0 0 0 	) 
Black Boys 	- Waterpoort Boys 14 - 	1 HJSC El 00 0 0 0 	) 
HJSC 	 - Heeg 0 - 14 12 sep Oldeboom  El 00 0 0 0 	) 

Waterpoort  Boys El 1 	0 0 14 -13 ) 

8 september 2001: Black Boys El 2 20 6 22 5 +17 ) 
Heeg El 1 10 3 16 +15 ) 

DWP 	- Black Boys 4 - 8 ( 3 —4 ) HJSC El 1 10 3 5 + 4 ) 
Heeg 	 - 	Oldebooria  16 - 	1 DWP El 1 00 0 4 - 4 	) 
Waterpoort  Boys - HJSC 1 -5 Oldeboom  El 1 0 0 1 0 1 16 -15 ) 

Waterpoort  Boys El 2 0 0 2 0 2 19 -18 ) 

15 september 2001. Heeg El 3 3 	0 0 9 36 2 +34 ) 
Black Boys El 3 2 	0 I 6 23 11 + 12 ) 

DWP 	 - Waterpoort Boys 9 -0 ( 5 - 0 ) HJSC El 3 2 	0 1 6 7 15 - 8 ) 
Black Boys 	- Heeg 1 -6 DWP El 2 1 	0 1 3 13 8 + 5 ) 
Oldeboom 	-HJSC 0 - 2 Oldeboom  El 2 0 	0 2 1 18 - 17 ) 

Waterpoort  Boys El 3 0 	0 3 2 27 -25 ) 

22 september 2001. Heeg El 4 4 0 12 47 2 + 45 ) 
Black Boys El 4 3 9 31 16 + 15 ) 

Heeg 	-DWP 11 - 0 ( 4 — 0 ) HJSC El 4 2 2 6 12 23 - 11 	) 
HJSC 	- Black Boys 5 -8 DWP El 3 1 2 3 13 19 - 6 ) 
Oldeboom 	-  Waterpoort  Boys 3 - 	1 Oldeboom  EI 3 2 3 4 19 -15 ) 

Waterpoort  Boys El 4 4 0 3 31 -28 ) 

29 september 2001. Heeg El 5 50 0 15 57 2 +55 ) 
Black Boys El 5 40 1 12 36 17 + 19 ) 

DWP 	- HJSC  2 - 7 (2-2) HJSC El 5 3 	0 2 9 19 25 - 6 ) 
Waterpoort  Boys - Heeg - - 10 DWP El 4 10 3 3 15 26 - 11 	) 
Black Boys 	- Oldeboom 5 - 1 Oldeboom  El 4 1 	0 3 3 5 24 -19 ) 

Waterpoort  Boys El 5 00 5 0 3 41 - 38 ) 

6 oktober 2001. Heeg El 5 5 	0 0 15 57 2 +55 ) 
Black Boys El 5 40 1 12 36 17 + 19 ) 

DWP 	- Olcleboorn  6 1 ( 3 — 0 ) 	HJSC El 5 3 	0 2 9 19 25 - 6 ) 
Waterpoort  Boys - Black Boys DWP El 5 2 	0 3 6 21 27 - 6 ) 
Heeg 	- HJSC Oldeboom  El 5 1 	0 4 3 6 30 -24 ) 

Waterpoort  Boys El 5 00 5 0 3 41 -38 )  

22 september, op naar Heeg onze volgende tegenstander. We hadden al naar de stand gekeken Heeg 
stond bovenaan en had in 3 wedstrijden al 36 keer gescoord. Dus was de opdracht voor de jongens 
lekker te gaan voetballen en om niet teveel doelpunten tegen te krijgen. Dit ging de eerste helft prima 
we kregen wel 4 tegen maar een 4 — 0 achterstand bij rust ging nog. 
De tweede helft was slecht. Vooral achterin ging het steeds fout we werden te gemakkelijk 
uitgespeeld. Niet n22r de bal kijken maar steeds met de kont in draaien, maar ja dan sta je op het 
verkeerde been. Ook werd er niet mee terug verdedigd door de voorroede. Deze kregen bijna nooit de 
bal je zou denken dal ze hem dan wel komen ophalen. Oh ja het werd 11 — 0 voor Heeg. 

29 september, wedstrijd nummer 4 thuis tegen HJSC uit Hommerts. Na 6 minuten kwamen we met 
0— 1 achter. Maar in 10d' minuut maakten we weer gelijk door Joran 1 — 1. Het was een prima partij 
voetbal van onze kant er werd goed geluisterd mar wat de leiders zeiden. In de 22' minuut kwamen 
we weer achter 1 —2. Maar geen minuut later was het weer gelijk 2 — 2 doelpunt  Matthew.  
Na rust ging het niet meer er werd niet meer goed overgespeeld, ook weer mensen uit de achterroede 
de weer als spits gingen lopen. Dit om maar een doelpunt te maken maar deze vielen niet. Oh ja wel 
bij ons achter Joerie kansloos en aldus verloren we met 2 — 7 . 

Horizontaal: 1 landbouwwerktuig; 6 breekijzer; 8 voor; 
9 onderwijs; 10 familielid; 12 muzieknoot; 14 sporteve-
nement; 15 hevige wind; 16 deel v.e. piano; 17 voorzet-
sel; 19 waterstand; 20 ontkenning; 21 tijdrekening; 23 
schortje; 24 melkwol; 27 handvatsel. 

Vertikaal: 1 nv. in Italië; 2 deel v.h. oor; 3 bakplaats; 4 
godin; 5 persoonlijk vnw.; 6 militaire rang; 7 soort visnet; 
8 Christelijk feest; 11 menigte; 13 papegaai; 14 gesloten; 
18 telwoord; 21 takje; 22 godin; 25 verbrandingsrest; 26 
bijwoord. 



DE STORTBUll 

Door de intelligentie van de regendruppels, worden de grassprieten licht 
gestreeld. 
De vochtigheidsgraad van de bomen begint te groeien, wanneer de 
liefde van Johannes voor bomen de toppen raakt. De stortbui bevat een 
bron van romantiek, voor en na. Die basis vormt een doel voor later in de 
dolle nacht van Appelscha. 

Jan Ype kon zijn emoties niet meer bedwingen, en drong hartstochtelijk 
bij haar naar binnen. De angstgevoelens namen het roer over, nadat de 
haven in zicht kwam. Deze stortbui was een kort en dun draadje. 

De gezelligheid van Muller streek neer in de kleine onzichtbare steken, 
die ons stuk voor stuk raakte, maar waardoor Barry met een vol krat bier 
zomaar afhaakte. Het was de domheid die de zon uitdeelde, om ons 
moed in te spreken. 

De profesionele gebruiker van bessensewunup, kon de verleiding niet 
weerstaan en zocht voor uitbreiding. Josje, en de onmisbaarheid van het 
voetvolly, werd hooggewaardeerd en door overige basen hoog 
aangeschreven. 

Camel, het veel uitgesproken woord uit de geasfalteerde keel van 
Wiebe, had het initiatief van het systeem van de stortbui goed het snotje. 
Likkkk 	St000.....Het oversekste gedeelte kwam bij voorkeur en goed 
doorzettingsvermogen vanuit zijn hoek. 

Tot slot streelden de regendruppels de toppen van de grassprieten, de 
bomen en het Roggebergje 

De kracht van Jos 
De gezelligheid van Muller 
Het rookgenot met Wiebe 
Het saamhorigheidsgevoel van Johannes 
De camping van Andrew 
En de vingers van JanYpe 
Wou ik zeggen bedankt! 

DWP E2 
bit seizoen ging E2 van start een  poor  weken voor de officiële trainingen. 
Leider Jan Venema vond dat we maar vast wat conditie moesten opdoen en dat 
vonden de spelers wei een goed plan. 
Het veld in Ouwsterhaule was het trainingskamp. Hoe goed en nuttig deze 
trainingen waren bleek wel in de eerste wedstrijd. Idskenhuizen werd verslagen 
met 9-2 en vol goede moed werd uitgekeken naar de volgende wedstrijd tegen 
Delfstrahuizen. Ook deze wedstrijd werd gewonnen maar deze jongens waren al 
een stuk beter, de uitslag was don ook 
be trainingen worden door de jongens met veel enthousiasme gevolgd en we 
kunnen zien dat het resultaat heeft; Alex en Henk ga zo door. 
be derde wedstrijd was tegen esnaclo (altijd lastig). Vol goede moed stapten de 
mannen in de auto want we zouden ze wel even versioegen! Wat don ook werd 
gedaan met 24. 
Maar toen kwam er een probleem, onze keeper Woud de Jong had voor het 
seizoen te kennen gegeven dat hij de eerste 3 wedstrijden wou keepen en daarna 
moest een ander het doel maar verdedigen. Dus naar een oplossing werd gezocht. 
Van omkoperij wilde Woud eerst niks weten. Van dies is aangeboden om hem cis 
keeper te behouden (chips, drop, mars). Maar voor een zitplaats Heerenveen-
Ajax ging hij door de knieën, zodat wij in het duet tegen de topper DWP-
Oudehaske toch een keeper hadden. Dit was een zwaar duel waarin bleek dat 
Oudehaske wat beter speelde en dus at snel op een voorsprong kwam wat wij 
ondanks een goede tweede helft niet meer inhaalden„ Eindstand 3-6! 
Voor de vijfde wedstrijd kwam VVI (Idskenhuizen)  longs.  beze moest en zou met 
dikke cijfers verslagen warden_ Pech was dat onze »nieuwell keeper Wytse 
Sietstne ziek was! kinke Krikke werd aangewezen cis reservekee.pe-n en deed het 
goed. be  jongens speelden prima zodat VIlytze Venema het eerste doelpunt al 
snel maakte wet hij later nog een  pear  keer zou doen. Ook Marcel Ketellapper 
scoorde, wat voor deze veelbelovende speler de eerste keer was. 
't.Afenc4 	geortr•AP: 	ec..n hojc,„ rrtcy-sia. .j 	,ir, ' yrz rrir 7c-y-g-4a:(.vrirt .  
car  kwam ook tot scoren na een 1.-irima assist' van Woud. zodat dit een gouden 

bleek. 
nrr kwern 	een pc.or keer cievoarli.ik dicht bij 1.  doei van Rinke moor 

superver-de_digei.- 	Krikke iff\ect.kte de r(,,c3C-5t fatl Vr:r. e 	 e_ 
Tleerci INietsrna hed de .oech dot hi.i  can rice.-  keer wend nereakt door de noPpen 
ven-ffi de tegenstander moorspe-ede &sge-eaonder. be topsco-ordee von de:ze. 
wedstrijd was Jordv Otter. Hij scoorde maar liefst 9x wat getuigd van goed 
inzicht en techniek be Liitsiaa was 12-0. 
13 oktober reizen we af  ricer  belfstrahuizen  wear  wij vat goede moed en een 
prima 9-tal naar toe gaan. 

%71 zeer tevreden 



Hé Scheids wat doe ie nou? 

Vraag 1 
De inwerper werpt met één hand in. De scheidsrechter ziet dit. Als nu de bal bij een tegenstander terecht komt, hoe 
moet de scheidsrechter reageren? 
a. hij onderbreekt het spel en laat de tegenpartij inwerpen. 
b. hij onderbreekt het spel, geeft de inwerper een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens 
onbehoorlijk gedrag en laat de tegenpartij inwerpen. 
c. hij laat doorspelen, omdat hij de voordeelregel wil toepassen. 
d. hij onderbreekt het spel, geeft de inwerper een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens 
onbehoorlijk gedrag en laat een speler van dezelfde partij opnieuw inwerpen. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 2. 
Tijdens de rust beledigt een speler de scheidsrechter. De scheidsrechter sluit de speler uit voor de tweede helft en staat 
een invaller toe. Handelt hij juist? 
a. ja, want het spel is dood. 
b. neen, dit kan uitsluitend na overleg met de beide aanvoerders. 
c. neen, het verwijderen door het tonen van de rode kaart is correct, een invaller toestaan is echter niet juist. 
ci 	ja, doch uitsluitend na goedvinden van de aanvoerders. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 3. 
Als een toeschouwer het veld oploopt, wordt hij door een speler hard in het gezicht geslagen. Het spel is gaande. Wat 
beslist de scheidsrechter'? 
a. de scheidsrechter onderbreek het spel, stuurt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart en 
hervat het spel meteen indirecte vrije schop tegen de slaande speler op de plaats van de overtreding 
b. de scheidsrechter onderbreekt het spel, geeft de speler ctn waarschuwing door het tonen van de gele kaart en 
hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de slaande speler op de plaats van de overtreding. 
c. de scheidsrechter onderbreekt het spel, stuurt de speler van het veld door het tonen van de rode kaart en 
hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar werd geslagen.  

dc  scheidsrechter onderbreekt het spel, geeft de speler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en 
hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar werd geslagen. 
Het juiste antwoord is 

Vraag4.  
Wanneer is in beide gevallen de hervatting een indirecte vrije schop? 
a. het leunen op een tegenstander en het tijdrekken. 
b. na gevaarlijk aanvallen van een tegenstander en het beledigen van de scheidsrechter. 
c. ongeoorloofd obstructie en het springen op een tegenstander. 
ci 	gevaarlijk spel en het op grove wijze beledigen van een tegenstander. 
Het juiste antwoord is 

Vraag f 
Twee tegenstanders raken met elkaar in gevecht buiten de lijnen van het speelveld. De scheidsrechter onderbreekt het 
spel. Hoe moet de scheidsrechter handelen? 
a. de spelers worden van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met 
een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich  beyond,  toen de scheidsrechter onderbrak. 
b. de spelers worden weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een indirecte 
vrije schop voor de verdedigende partij. 
c. de spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en het spel wordt hervat met een 
scheidsrechiersbal op de plaats waar de bal zich  beyond,  toen hij onderbrak. 
a. 	de spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart, het spel wordt hervat met een 
indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
Het juiste antwoord is 

lteïtlag A — Junioren DWP. 

Een korte terugblik op de eerste wedstrijden van de A junioren. 

Na een gedegen start qua trainingen, alhoewel wat kort door de 
late vakanties waren we klaar voor het nieuwe seizoen, Iedereen 
had er reuze zin in, en dat was ook al duidelijk te merken door 
de serieuze aanpak op de trainingen. Omdat het seizoen al 
vroeg voor de deur stond was er geen mogelijkheid tot het 
vastleggen van oefenwedstrijden. We hebben er dan ook voor 
gekozen de bekerwedstrijden ais oefenwedstrijden te gebruiken. We zaten in een 
poule, samen met Warga, Olyphia en Akkrum, waarvan de laatste ook bij ons in de 
competitie zit. 

Als eerste bekerwedstrijd hadden we Warga, waar we zeer rommelig de wedstrijd 
speelden. Met 5 wisselspelers op de bank was het een beetje puzzelen, om een 

ieder te !aten spelen. Ondanks de rommelige start was het toch 
DWP die de wedstrijd domineerde. De 04 -.•.ncilstand was dan 
ook niet overtrokken, maar verdiend. De eerste 3 punten waren 
binnen. 

De tweede bekerwedstrijd Thuis tegen Olyphia uit Noordwolde. 
Vanaf de aanvang was het duidelijk dat we achetr de feiten en dus 
Olyphia aanliepen. Steeds moeste er vanuit een achterstand 
gevoetbald worden, wat natuurlijk voor de rust binnen het team 
niet goed is. Tot aan 3-3 waren we niet de beste ploeg, maar toen 

kwam toch de team spirit naar boven, en we sloten deze wedstrijd af met een 4-3 
over in 

De 35  wedstrijd voor de beker was tegen Akkrum, welke we een week eerder voor 
de competitie al met 5-1 hadden verslagen. 
In Akkrum moest uit een ander vaatje getapt worden, omdat Akkrum nu met wat 
fysiekere middelen aantrad. DWP liet zich niet van de wijs brengen en liet d.m.v. 
perfect positie spel zien dat ze de betere ploeg opnieuw waren. We konden 
dan ook trots zijn op de 0-3 welke na afloop op het score bord bleef 
hangen. 
De arbeid in trainen was in deze wedstrijd duidelijk ten uitvoer gebracht. 

Tot zover een verslag van de bekerwedstrijden van de A-Junioren. 
Met 9 punten uit 3 wedstrijden en een doelsaldo van 11 voor 3 tegen 
kunnen we zeggen dat we op de goede lijn zitten. 

In de competitie zijn we ook al begonnen, en wel tegen Akkrum thuis. 
Dit was voor de beker wedstrijd, welke boven staat beschreven. 
In deze wedstrijd kwam duidelijk naar voren waar en hoe we dit jaar het liefst willen 
spelen. Het werd op een voortreffelijke manier uitgevoerd. Alle posities werden 
bezet gehouden, waardoor je als leider/trainer voldoening vind. Door dit prima 
voetbal was Akkrum niet opgewassen, en ze moesten dan ook genoegen nemen 
met een 5-1 eindstand. 

4g: 



4. Wat heeft je ertoe gedreven 
om bij DWP aktief te wezen; 

5. Wat is je indruk op dit ogenblik 
hierover; 

6. Sterke punten; 

7. Zwakkere punten; 
8. Drinkt; 
9. Rookt; 
10. Hobby's 

11. Heeft bewondering voor: 

Tot zover de A — Junioren. 
In een later clubblad houden wij u op de hoogte, mocht u dit te laat worden, dan 
spelen wij zaterdags altijd om 11.00 uur 
thuis. 

Tot ziens bij de A — junioren 

Leider & Trainer 
W.R.L.& A.K. 

1. Welke sport beoefen je of heb 
je beoefent; 

2. Mooiste herinnering; 
3. Slechtste herinnering; 

De 2' competitie wedstrijd was naar Workum. 
Wat de heren hier lieten zien, was oogstrelend. Er was niets op aan 
te merken, en een ieder speelde dan ook vanuit het teamverband, 
waardoor je ziet dat voetbal een team sport is en blijft. 
De A - junioren van Workum meenden bij aanvang, dat er wel een 
kleine overwinning voor hun inzat, maar die droom was snel 
vervlogen. Door prima combinatie voetbal was het een dominerend 
DWP wat de klok sloeg. De eindstand was 0-8, wat ons een prima 
gevoel gaf, en liet zien waartoe we instaat zijn in onze klasse. 

Dit konden we op 29-09 dan ook opnieuw bewijzen tegen Oeverzwaluwen. 
DWP ging uit van eigen kracht, en dit resulteerde al snel in een doelpunt. 

Als we na de pauze kiken is het 4-1 voor DWP, en in deze pauze 
komen we samen tot de conclusie dat nummertje 5 er zo snel 

If _  1
, 
 mogelijk na de pauze in moet, zodat het moraal van de 

f
f

. 
 

tegenstander een knak zal krijgen. 
5 minuten na de rust, is het door prima samenspel 5-1, en onze 
ideevorming komt uit. Het wordt dan ook al snel 6-1, wat er voor 
zorgt dat Oeverzwaluwen de draad een beetje kwijt begint te raken.  

*II  r-af:RI 	Niet alleen met voetbal, maar ook verbaal tegen de scheidsrechter. 
••,,- 	De woorden die werden gezegd zijn niet door de censuur gekomen. 

Na 18 minuten in de 2 helft heeft de scheidsrechter de wedstrijd 
gestaakt, wat een beetje een domper voor DWP was welke part nog deel aan deze 
beslissing had. 
Op het moment van typen is al bekend dat de 3 punten voor DWP zijn, en de 
resterende minuten niet uit gespeeld hoeven te worden. 

L.S.0 uit Sneek was de volgende tegenstander. 
Hier in Sneek moesten alle zeilen bijgezet worden om de winst naar St-Jut te halen. 
Een moeilijke wedstrijd, waarvan we kunnen zeggen dat niet altijd mooi voetbal tot 
voldoening leid. 
Wat er op karakter gewerkt is in Sneek kan ook voldoening geven. 
De eindstand 3-4 was voor ons geweldig, en een ieder was dan na afloop gesloopt, 
maar voldaan (L.S.C. alleen gesloopt). 

Even voorstellen 	  
h 	  

Naam, 	Henk mulder 
Geboren, 	09-10-1958 
Burg. St., 	Getrouwd met Jitske 
Kinderen, 	Sake en Anneke 
Woonachtig, Sintjohannesga 

Voetbal en scheidsrechter bij de KNVB 
Frieskampioen zaterdag competitie met de V1 
Ligt nog vers, zaterdag 06 okt. toen Erik Jan Melein in 
in de wedstrijd die ik floot ernstig geblesseerd afgevoerd 
moest worden per ambulance naar het ziekenhuis en ik 
hierna zelf nog een derby voor de KNVB moest fluiten, 
mijn eeste keer in de negen jaar dat ik voor de KNVB flui-
rotdag. 

Mijn hele jeugd heeft in het teken gestaan van voetbal, 
trouwens het hele gezin, fluiten, scheidsrechterzaken, 
een jaar gevlagd bij het eerste, jeugdsecretaris en 
zaterdag 's morgens één keer in de veertien dagen 
wedstrijdcoördinator, leuk om te doen. 

Zeer goed, de spelers zijn grotendeels overgesprongen 
naar een hoger elftal en loopt over het" algemeen zeer 
goed en positief. 
Concreet en direct, hou van afspraken die je nakomt, en 
proberen de jeugdelftallen zo goed mogelijk van info te 
voorzien samen met de jeugdcomissie, en hoofdbestuur 
Wat vaker tot tien tellen, soms te inpulsief. 
Maltje en soms een biertje 
Ja 
Darten, vissen, voetbal kijken computers repareren bij 
andere mensen. 
Jan Knijpstra, altijd smoor druk en toch altijd alles op tijd 
klaar, grote klasse. 

Heerenveen als ze deze inzet zo vast weten te houden. 
Heerenveen 

Ja 
Foppe de Haan, nuchter en rechtlijnig en eerlijk tegen zijr 
spelers. 
Top 40, trance 
Alles wat over sport gaat. 

Lada  Samara  1500 GTI Sport, zit een tennisbal op de 
trekhaak. 
Leuke en vooral gezellige club. 
Dat we zo door moeten gaan met z'n allen dan heeft  MN  
nog een mooie toekomst voor de boeg. Er staan achter 
het eerste een paar jonge teams met zeer veel talent 

12. Wie wordt kampioen betaald 
voetbal dit jaar; 

13. Heerenveen of Cambuur; 
14. Haalt Heerenveen weer 

europees voetbal; 
15. Trainers idool; 

16. Muziek; 
17. Literatuur; 
18. Merk auto; mcgia04~3*-.41=-, 

19. Totale indruk DWP; 
20. Wat ik verder nog kwijt wil; 



voegbech  

94. ckuvz t.e.co 

aa 

Akksnm  
Rijwiekn 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320  

tie  

Technisch bedrijf 	 

1 

1NgALLIND 
Schotel-

antennes 4:- 

Dak- en 
Znioverk 

vakkundig  
zed  doen 

Radio 
TV.-Video 

Koe/kasten 
Was- 

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

6465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677604 

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

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

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  

voor al uw: 
• nieuwbouwvoegwerken 

• uithakken oud voegwerk-restauraties 

garagebedrijf 

R.BliKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule 

SMI BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 
BLESDLIKE 	Markeweg 155 e 8398 GN Blesdiike 
25 jaar! 	e Tel. (0561) 45 12 52 e Fax (0561) 45 25 19 

HEERENVEEN 'De Loads 8' Bedniventerrein  Kanaal  • 8447 GP Heerenveen 
Tel. (0513) 65 32 38 e Fax (0513) 65 32 72 

onsors reclameborden D.W.P. 2001/2002 
Bergsma Assurantiekantoor  
Holiday  Horeca BV 
GEB.0 BV 
Meermarkt B. van Zwol 
Garage Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf Minnesma 
Café van der Zwaag 
fa. S. Brattinga 
Sportcentrum R. de Leeuw 
Terpstra elektronica 
J. van der Veen kraanverhuur/grondverzet 
Klaas Vijn groente- en fruithandel 
Eproline sportprijzen - graveren - beletteren 
W2ter!nrig,r kachels en ti2rr4g,n  
Lippe  Lap 
Woningstichting Haskerland 
Centrale de Bijekoer 
Heineken Nederland BV 

Kraak Installatietechniek 
Modderman  PV  
Akkerman rijwielen 
Rabobank 
Fabriek bouwmaterialen  
BFI  afvalverwerking 
Drukkerij Hofstee 
Administratiekantoor Oord 
Garage Jager 
VVieger Ketelapper 
Tuincentrum Gebr. De Koning 
Voegbedrijf Ten Boom 
Assurantiekantoor Ferwerda 
De Wrede Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering  
\Inn  der Wiel 
Prnrh.fihnI 
Leen van Bavel 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
11\f‘t - Media 

Joure 
Sint Nicolaasga 
Rotsterhaule  
Rotsterhaule 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Oudehaske 
Sintjohannesga 
Joure 
Heerenveen 
Joure 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Rotrha,  
Heerenveen 
Joure 
Rotsterhaule 
nrni 
Rotsterhaule  
Rotsterhaule 
Rotsterhaule  
Rotsterhaule 
Prdofrarhrat Ira 

Sintjohannesga 
Heerenveen 
Oudehaske 
Nieuweh.orne 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Rohel 
Ouwster Nijega 
Joure 

ir. 
Sint Nicolaasga 
nrrsht.n 
Rotsterhaule  
Ouwsterhaule 
Rotstergaast 

Mede namens de inzet van Wiepie en Ype staan de reclameborden er pico bello 
en goed onderhouden bij. Sponsoren bedankt. 
Voor verdere informatie: bel Wiepie Krist, tel. 55 19 54 



K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

Boerestreek 1 
8463 TH Rotsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 Cplate* 

Alles voor 
iedere sport.. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPOKTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

<- Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

Na-a/thiat4e4", 	Ate  Wir>a,e4", €4,‘, 44",ale/h1 

   

I 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 

BOUWBEDRIJF 
Fa. H. Fabriek en Zonen 

Streek 59 - Sintjohannesga - 551207 

Voor nieuwbouw 
en 
Onderhoudswerk 

AI fan 1912 of bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 
earst 	H. van Dijk 
dérnei M. & R. van Dijk 
no 	H. & T. van Dijk 72 0513-551208 

FREEGJE DERNEI 
as jojo bbleguod he& 

Ontdek de weg naar uw i 
eigen 	LeenvanBak •Vakman 	RADIO TV WASMACHINE 

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

Voor al uw gevel werkzaamheden 

Voegbedrijf 
SlOOthaak 

Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  

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

Naast Binnendijk 85 
ROTTUM 

J. Veldstraweg 35 
8513 CK Oawsterhaule 

Wilt u uw zomerse tint behouden,neem dan nu 
Een zonnebanldcaart 1!! Voor maar F1.75,- 



N.O.K. Anne Wind en Kees Pieter Hogenbera 
!J.V.C. Auke van der Stouwe en  Rick  van Hes 
Espel Freerk Hoekstra en Thijs Hoekstra  
Ens 	Jaring en Roelof Hoks 
Scharnegoutum Rinze Mulder en Sven Mulder 
V.V.I. 	Arjen Vaartjes en Jacob Berger 
W.W.S. Feikje 

Huisman 
- Joure 

oktober 
november 
december 
maart 
maart 
maart 
april 

D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P. 

27 
10 
08 
02 
16 
23 
13  

27 april 	D.W.P. 

Info-bulletin voor de jeugdleden van v._ . D.W.P. 

Leiders Fl-pupillen 
Greetje Mulder 	0513 - 55 23 05 
Luc Pen 	0513 - 64 06 32 

Leiders E1-pupillen 
Geert Bos 	 0513 - 55 21 64 
Arjen Veenstra 	 0513 - 55 

Leiders Dl-elftal pupillen 

15 15 

Ymkje van der Velde 	0513 - 55 22 55 
Jan Vaartjes 	 0513- 55 

Leiders Cl-junioren  
Durk  Jager 	 0513 - 68 19 99 
Jappie Otter 	 0513- 55 10 72 

Leider Al junioren 
Anne Knol 	 0513 - 55 20 78 
Wiebe R Lageveen 	0513 - 55 17 79  

13 04 

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

Training D2 7-tal, El en E2 pupillen: 
woensdagmiddag: 17.00 - 18.00 uur 
trainers: 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 Andries de Vries, tel. 0513 - 55 25 14 

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

Leiders F3-pupillen 
Mieke Hoks 	0513 - 55 10 46 
Bemard Hogeling 0513- 55 24 06 

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

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

Leiders BI-junioren 
René Krikke 0513 - 55 15 
Patrick de Jong 0513 - 55 20 

Leider Dames/meisjes 1 
Alex Hoks 0513 - 55 10 
Sjoerd v.d. Molen 0513 - 55 12 

WIST U DAT 	 PUPIL  VD  WEEK 

  

week de aftrap verrichten. 
De aanvang van de wedstrijd is altijd om 14.30 uur. Je moet dan om 13.30 
aanwezig zijn (liefst in voetbaltenue). Wil je ook de wedstrijdbespreking volgen 
(voor de echten) dan een kwartiertje eerder. Je wordt opgevangen door Niels 
Yntema, sinds kort hoofd-coördinator materiaalbeheer van het ie  elftal. 
Voor de wedstrijd kun je je verkleden in de kleedkamer met de echte spelers 
van het eerste elftal, je krijgt daarna een echte leren voetbal met de 
handtekeningen van alle spelers, leider en hoofdtrainer. 
Deze bal wordt je aangeboden door het actiecomité (dit seizoen ,/,/ordt een duur 
seizoen Wiepie met ai die dubbele pupillen) 
Na de warming-up waar je aan mee mag doen kun je de eerste helft volgen 
vanuit de dug-out. In de pauze krijg je patat en drinken en is het gebeurd. 
Onderstaand het schema van de komende pupillen, je krijgt bericht van je eigen 
leider wanneer je aan de beurt bent. Bij verhindering dit zo spoedig mogelijk 
doorgeven aan Henk Mulder 55.12.55. of Arjen Veenstra 55.15.15. 

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 0-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 
6-junioren 	f 	8,50 per maand 
Voor A-junioren f 	12,50 per maand 
Gaarne te voldoen via een automatische  
overschrijving per kwartaal, via penningm.  

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: 

Leider F2-pupillen 
Betty/Jelle de Boer0513 - 55 23 98 
Gjalt Jager 	0513 - 55 10 91 

89 
34 

06 
06 

07 
95 

46 
53 

Door de aanwas van zoveel 
jonge leden van D.W.P. 
moesten we noodgedwongen al 
twee pupillen van de week 
aanstellen om door de lijst heen 
te komen. Hier zie je Cor en 
Gerrit Zondervan bij de 
thuiswedstrijd tegen TONEGO. 
Ze hebben aivast de eindstand 
ingevuld. 
Wat is precies de bedoeling? 

Bij alle thuiswedstrijden van het 
eerste elftal mag de pupil van de 
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HARM 51-ZZ.7}-:‘,-,h5C 
1. Wear  woont U? 

M.J. Hogeboomstraat 10 te 
Sintjohannesga 

2. Getrouwd met 	 
Al 48 jaar met Corrie 

liNG DN.?. 
7 

-1VN vzonsTz 113 X' 

 

Even een nadere kennismaking met de man die zich dit seizoen beschikbaar heeft 
gesteld voor de verkoop van de programmaboekjes bij het eerste. Nu weten we 
iets meer van zijn achtergrond. 

Naam 	Ton Sourreu 
Geboren 	Op 30 april 1937 te Rotterdam 
Burg. staat Getrouwd met Anna 
Kinderen 	1 dochter 
Woonachtig M.J. Hogeboomstraat 31 

Sinijohannesga 
Waar heeft U gewoond? Rotterdam, opgegroeid in 
0.3. Assen, we kwamen toen met vakanties al veel in 
Friesland 

1. 	Opleiding 	 Mulo en zeevaartschool in Rotterdam 

3. Functie bij D.W.P. 	Hoofd coördinator verkoop programmaboekjes 
daarnaast een trouwe fan. 

4. Favoriete voetbalclub 	SC  Heerenveen, (vroeger  Sparta)  en D.W.P. 

5. Mooiste muziek 	 Smartlappen (jankvodden) 

6. Lekkerste eten 	 Hollandse kost o.a. stamppot 

7. Drinken 	 Frisdrank 

8. T.V.  programme's 	Sport- en natuurprogramma's 

9. Fijnste vakantieplek 	Een Rijnreis heeft onze voorkeur. 

10. Merk auto 	 Volvo  S. 40 

Verder willen wij nog even zeggen dat D.W.P. een heel gezellige club is. 

De redactie bedankt de fam. Soufreu voor dit leuke gesprek en de gezellige avond.  

11. Kinderen 	 1 zoon Jan (die met die krulletjes) 

12. Wanneer en waar geboren Op 2 juli 1926 op de Hogedyk in St. Jut 

13. Opleiding 	 Lagere school en toen snel aan het werk 

14. Seroep 	 Vroeger los werk bij de boer en zuigerstort 
A.O.W.Nu  

15. Hobby's 	 Fietsen en voetbal 

16. Functie bij D.W.P. 	Containers verzorgen, vroeger terreinknecht 
En zelfs nog een tijdje voorzitter, nu supporter. 

17. Favoriete club 	 D.W.P. en Heerenveen 

18. Mooiste muziek 	 vrolijke muziek, Nederlands of Duits 

19. Lekkerste eten 	 graag nasi en bami verder vind ik alles wel 
lekker 

20. Drankje 	 Een Jonkie!!! 

21. T.V.  programme 	 Ik zie graag voetballen en een quiz er is niet 
echt een programma waar ik voor thuis blijf 

22. Vakantieplek 	 Nu blijven we thuis maar vroeger gingen we 
met de caravan naar de camping. 

23. Merk auto 	 Ford Escort 
Wij bedanken  Harm  Sloothaak en zijn vrouw Corrie voor dit gezellige gesprek. 

Tineke en Aaltje 

2. Beroep 	 Eerst kapitein op een sleepboot, later buschauffeur 
bij de stadsdienst allebei in Rotterdam. 
Met 55 jaar ben ik gestopt. 

3. Hobby 	 Modelspoor (de vliering ligt vol) 



Op 30 september werd Anne geboren dochter van Sieco en Tineke. 
Namens de gehele vereniging D.W.P. van harte gefeliciteerd. 

Poppeslok poerbést, 
graach efkes skilje 0513-552310. 

Molenstelle 19 
8464 NL St. Jansgea 

DE CLUB VAN 100  
Een ieder die v.v. D.W.P. een warm hart toedraagt, 
nodigen wij uit om lid te worden van de club van 100. 

De vaste lidmaatschapsbijdrage is f 100,— per seizoen. Hiervoor krijgt u een 
vermelding op één van de drie borden in de kantine. Door de grote toename 
van balsponsoren is besloten hiervoor een extra bord bij te plaatsen waardoor 
de CLUB VAN 100 uit gaat wijken naar de zijkanten. Momenteel is Anne Knol 
en Alex Hoks druk bezig met de voorbereiding hiervan. 

Aanmelden is mogelijk door onderstaande coupon in te vullen en in te leveren 
aan één van de bar-medewerkers. 

JAM< WORD LIP VAN DE CLUB VAN 100  

naam. 	  
adres: 	  
postcode / woonplaats: 	  
telefoon: 	  

Verslag 1 e  wedstrijd F3, Scharnegoutum F3 tegen D.W.P. F3 

Op zaterdag 1 september moesten we tegen Scharnegoutum, bij aankomst 
waren er allemaal vlaggetjes want er was feest. Eerst 
dachten we dat is voor ons. (ha ha). Dus we kwamen al 
heel fleurig aan. Toen we begonnen moest het allemaal 
nog een beetje wennen. Jacob en Arjen hadden nog nooit 
getraind en Rinze en Feikje één keer en de andere 
kinderen ook nog maar twee keer. Een geheel nieuwe 
ploeg met allemaal nieuwelingen. Maar het was een goede 
aftrap van D.W.P. en daar gingen ze. De anderen scoorden 
eerst een paar keer en toen dacht D.W.P. hé dat moeten 
wij ook kunnen, dus er tegen aan. 

Dat resulteerde in 2-1 door Bas en daarna nog een 
keer door Jaring (2-2). En Jacob ging er ook voor 
maar die miste want de keeper keerde zijn schot. 
Dat was jammer, helaas. Deze wedstrijd was zo mooi 
om te zien, als  !eiders  schreeuwden we de 
bal naar de kinderen toe (bij wijze 

van). We hebben uiteindelijk met 7-2 
verloren maar het was wel de moeite waard om het mee te 
maken. We beginnen met een hele nieuwe ploeg, allemaal 
nieuwe spelers maar ook met twee nieuwe  !eiders.  
Ga zo door jongens en meid van F3 en het zal zeker goed 
komen. 

Groetjes van Bernard en Mieke (leiders F3) 

Nieuws van de D.W.P. dames 

Op 1 september moesten wij voetballen en hebben we 
tegen Terwispel ook wel Wispolia genoemd gespeeld. 
Deze ploeg was voor ons een geheel onbekende. 
Voordat we moesten spelen werden wij in de kantine 
al schoppers genoemd. Maar dat geeft helemaal niks. 
Zulk commentaar doet ons niks. We gaan gewoon 
voor de bal en niet voor de tegenstander! Het was 
onze eerste wedstrijd van de competitie en we wilden 
zoals altijd graag winnen, dat lukt niet altijd. 
Zeker is dat we altijd ons best doen. Er was wat 
onenigheid over de opstelling. 

Dus lossen Sjoerd en Alex dat weer op. Vaak zijn er dan bij sommigen zwarte 
gezichten. Dit was onze opstelling: 
Jeliena - op goal 	 Lucy 	- voorstopper 
Alinda 	- laatste man (vrouw) 	 Nellie 	- rechtsachter 

Tankber en tige bliid binne wy 
mei de berte fan Cis famke en suske 

,y62/z& 

Sieco Lageveen & Tineke Visser 
Jannie 
Marit 

Gosse 
Thomas 

D.W.P. - FAMILIEBERICHTEN 



scheidsrechter Minne Modder- 
ma—  r-••..t___24 ,--2—etloten en s °ram 	 -  

eve  u 	avo e n  et, Maar 
.GAVC bleef vooralsnog  eenVou-
dig overeind. „We Wonnen in de' 
eerste helft te, weinig duels en 
daardoor bleef GAVC in de ra-
ce",'wist'cle Léeuwarder oefen- 
meester. • '. 	 .  

En's  DWP 2,2 , • 
In een praktisch* gelijkopgaande 

• wedstrijd vielen er veel doelrijpe 
kansen te noteren. In de 194e mi-
nuut opende Lieuwe Huffinga de 
score voor DWP. Na een half uur 
bracht Michiel Scholtalbers de 
stand weer in evenwicht. Zes minu-
ten na rust scoorde hij zijn tweede 
doelpunt. Het *spel van  Ens  werd 
nerveuzer en Anne Wierda profi-
teerde een kwartier voor tijd. 

Rood • .Geel startte het door 

Pietsje - linksachter 
Tineke - rechtshalf 
Geertje - spits 
Gesina - linksvoor 

Esther - mid / mid 
Marysla - linkshalf 
Mariska -  rechtsvoor  
Fiona 	-  wissel  

\ks 	De wedstrijd begon eerst slecht want we kregen gelijk 
een vrije trap tegen. De keepster Jeliena stond buiten 
het strafschopgebied met de bal in de handen (ze is 
nog onervaren) Maar dankzij een goede muur kwam 
het toch weer goed. 
We kwamen terug door een goede actie. bilarysia 
maakte daar gebruik van en scoorde 0-1. Zo maakte 

zij ook 0-2. Esther benutte ook een mooie kans 0 -3. 
Zelfs Mariska de achterhoede speelster die nu in de spits mocht scoorde 0 -4. 
Maar jammer genoeg scoorde de tegenpartij 1 -4. Een teken om er nog meer 
tegen aan te gaan. We wilden een dikke overwinning! 
Esther had niet veel geluk want ze scoorde maar het doelpunt werd niet 
toegekend omdat hij niet over de lijn was geweest. Daarbij 
hadden Mariska en Gesina pech, want ze wilden er maar 
niet in. 
De paal en lat moesten het daarbij ontgelden. Maar 
Geertje had gelukkig haar dag wel want zij scoorde drie 
maal (1 -5, 1 - 6 en 1 - 7). We behaalden dus een goede 
overwinning. Op naar de volgende. 
Onze drie punten waren binnen. We misten deze middag 
onze medespeelster Afina want zij lag lekker te bakken op i 

/ het strand van Turkije en voelde zich koningin Beatrix. Wat 
nu weer voorbij is, ze moet nu weer aan de bak. 
Dan is er natuurlijk ook de derde helft die verder gaat in de 
kantine in Sint Jut. 
Waar het gezellig en sfeer is. Het was super gezellig want ook het eerste elftal 
had gewonnen en dus de eerste drie puntjes binnen. Superdag dus. 

Groetjes van De DAMES 

VJ11ST U DAT 	 
Trainer Alex Hoks en zijn famkes regelmatig trainingsballen van de 
A- en B-selectie in de bos vinden. 

• 
".\ 

Rood voor grt. re ter * Arbiter dreigt wedstrijd 
te
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	onderbreken  

WP 
 des duivels na wel of niet buitenspel 

»lire rieSteig zich aan
kop u.g> verlies.DWP 

De spelers van WI hebben vol-
gens secretaris Jan de Jager 
„ondanks een slecht voor-
beeld van hun 'grote 
wel de wil om tot het uiterste 
te -gaan en willen kampioen 
worden. 	. 

Leeuwarden—  SC  Joure.  is, mede 
door de nededaag van DWP, alleen 
'aan de leiding gekomen. VVI haal-
de .na een aarzelende competitie-
start baargrarn en drukte het arme 
Espel naar.de laatste  pleats:  . 	. 

• Er zijn echter altijd overwin-
ningen in de overtreffende 
trap. VV1 .uit •Idskenhuizen 
mag het afgelopen voorjaar 
dan wel gedegradeerd zijn 
van de derde klasse naar de 
vierde klasse zaterdagvoet-. 
bal, toekomstige tegenstan-
ders kunnen hun borstalyast 
maar pat maken. De D-junio-
ren scoorden er afgelopen 
zaterdag dapper. op los. en 
waren met 39-0 veel te sterk 
voor DWP. Volgens de spe-
lers van WI was de scheids-
rechter de tel kwijt en zou de 
uitslag eigenlijk 404 zijn ge-
weest. 

SC  W oe 

0 
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DWP-M~. 2-1 (1-0): 
• 22. 1.0'Rerneo ten Hoeve; 51,2-0 LIeuwe Huttinga; 90. 2-1,Jasper vari Dijk. 

DWP had zaterdag weinig problemen .rnet.M.  aidaini. Al-
leen vlak na rust, bij een 1:-0 stand, had de•thuisploeg hét 
even moeilijk. De gasten wisten voor open doel echter 
niet te scoren. Lieuwe Huttinga van DWP trof niet veel la-
ter wel doel. Remco ten Hoeve, van. de thuisclub kreeg 
twintig minuten voor tijd rood. 	" 

• • 	DWP —  Leeuwarden 1.2 
• Na zes minuten bracht Anne 

Wierda de thuisclub  bp  voorsprong. 
Ype Rodenhins makte, de gelijk-
maker  lien  minuten yoor rust. Na 
•irst was het Leeuwarden' wat de 
klok 	Hiervan.- Was het" do-el-
punt van Patrick Meijerhcif slechts 
een Magere afspiegeling.  

V°11111eiVIeS 	Pel DWP 5  

stapelde de ene fout  on  de andere. 
Met name Remco ten Hoeve profi.- 
teerde dankbaar. Na een kwartier 

Espel en DWP maakten er zater-
dag een doelpuntrijke wedstrijd 
van. De thuisploeg liet af en toe 
zien dat de ploeg wel wat in zijn
man heeft, maar de achterhoede 

bracht hij de stand op 0-1. Patrick 
Warmolts scoorde tien minuten la-
ter de gelijkmaker. Anne Wierda, 
via een vrije trap, en opnieuw Ten 
Hoeve uit een corner brachten 
DWP nog voor rust op 1-3. Direct 
daarna verkleinde Mark Jol voor 
Espel nog wel de achterstand. Maar 
Ten Hoeve tekende in de 78ste mi-
nuut voor zijn derde treffer. De 
aansluitingstreffer van Ruud Kool 
zorgde nog even voor spanning, 

maar Anne Wierda maakte daar vijf 
minuten voor tijd een einde aan. 



BALSPONSORS SEIZOEN 2001/2002 

‘(' 

14.30 

14.30 
14.30 
14.30 
14.30 

14.30 
14.30 
14.30 
14.30  

- D.W.P. 
- W.W.S. 
- D.W.P. 
- sc Joure 

Drachten 
Sintjohannesga 
Heerenveen 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Welsrijp 
Joure 
Heerenveen 
Heerenveen 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Oudehaske 
Rotsterhaule 
Sintjohannesga 
Nijehaske 
Sintjohannesga 
Echten 
Rotsterhaule 
Joure/Rotstergaast 
Siegerswoude 

Egr 

Voor lnformatie ballensponsoring bel: Herman Roffel, 0513 - 55 20 12 

IN DE ZIEKENBOEG 

  

  

   

Bij de volgende jongens zijn de afgelopen maanden fruitmanden bezorgd. 

COMPETITIE-OVERZICHT 4E  KL. 

  

21 augustus 
25 augustus 
28 augustus 
01 september 
08 september 
15 september 
22 september 
29 september 
06 oktober 
13 oktober 
20 oktober 
27 oktober 
03 november 
10 november 
17 november 
24 november 
01 december 
08 december 
15 december 

19 januari 
26 januari 
02 februari 
09 februari 
16 februari 
23 februari 
02 maart 
09 maart 
16 maart 
23 maart 
30 maart 
06 april 
13 april 
20 april 
27 april 
04 t/m 25 mei 
01 juni 

- Hielpen 
- D.W.P. 
- H.J.S.C. 
- Makkum 
- D.W.P. 
- Leeuwarden 
- D.W.P. 
- TON EGO 
- D.W.P. 
- D.W.P. 
- D.W.P. 
- N .0. K. 
- D.W. P. 
- !J.V.C. 
- D.W.P. 
- Haulerwijkse Boys 
- D.W.P. 
- Espel 

Bekerronde / inhaalwedstrijd 
(zeer strenge) winterstop 
Bekerronde / inhaalwedstrijd 
Bekerronde / inhaalwedstrijd 
Bekerronde I inhaalwedstrijd 
Bekerronde / inhaalwedstrijd 
Leeuwarden 	- D.W.P. 
Bekerronde / inhaalwedstrijd 
D.W.P. 	-  Ens  
TON EGO 	- D.W. P 
D.W.P. 	- Scharnegoutum 
D.W.P. 	- V.V.!. 
Bekerronde / inhaalwedstrijd 
N.O.K. 
D.W.P. 
IJ.V.C. 
D.W.P. 
Nacompetitie 
Bekerfinale  

9 - 1 (beker) 
0 - 7 (beker) 
6 - 0 (beker) 
2 - 1 
3 - 5 
1 - 2 
2 - 2 
1 - 4 
0 - 1 
2 - 4 
1 - 2 (beker) 
4 - 5 
14.30 
14.30 
14.30 
14.30 (beker) 
14.30 
14.30  

Van der Wiel - transport 
Meermarkt B. Van Zwol 
Siton -  Opel  - Suzenaar 
Café van der Zwaag 
Mobielstad Scooters 
installatiebedrijf Veenstra 
Sporthuis Glas 
voegbedrijf W. de Jong 
café 't Kroegje 
Modderman - koek -banket 
GEBO woonvisie 
Akkerman Rijwielen 
Eproline - graveren -beletteren - sportprijzen 
Garage Bijker 
Wieger Ketellapper  
Mazda  van den Akker 
Hulzebos Assurantiën 
Autoschadebedrijf - Tankstation H. Bakker 
Drive in Show Lightningbolt 
Metselbedrijf DUAN 
AROB Antennebouw 

Mark Hulzebos 	- 	operatie 
Daniël Rottiné 	- 	gebroken sleutelbeen 
Leo van der Wal 	ziekenhuisopname tekenbeet 

D.W.P.  
Langweer  
D.W.P. 
D.W.P. 
Espel 
D.W.P. 
Ens 
D.W.P. 
Scharnegoutum 
V.V.I. 
Oosterlittens 
D.W.P. 
W.W.S. 
D.W.P. 
sc Joure 
D.W. P. 
Makkum 
D.W.P. 

Jongens beterschap toegewenst en we hopen jullie spoedig weer te zien op het 
voetbalveld. 

Actiecomité 



Voegbedrijf 
G. DE JONG 

Sintjohannesga 

LI • # • ALEX HOKS  

Merk 	Mitsubishi  Spacewagen 
Prijs 	fl. 25.000,- 
Topsnelheid 
	

Weet ik niet ik rij nooit zo hard 
Van 0 tot 100 kilometer per uur in.. 	Dat hangt er van af hoe hard je het 

gaspedaal in trapt. 
Wat was je eerste auto? 

	
Simca 1301 

Welke auto's heb je nog meer gereden ? 	Opel,  Ford,  Nissan, Mercedes, 
Chrysler  

Is een auto een statussymbool? 
	

Nee 
Wat hangt er aan je spiegeltje? 

	
Schaatsen (??? red.) 

Welke eisen stel je aan een auto? 
	

Moet starten en rijden. 
Bellen in de auto? 
	

Doe ik alleen in de bedrijfswagen 
(handfree) 

Hoeveel kilometer per jaar rijd je? 
	

20.000 kilometer 
Ben je een sportieve rijder? 

	
Weet ik niet. 

Krijg je veel bekeuringen? 
	

Nee 
Wat doe je in de file? 
	

Wachten 
Welke cd ligt er altijd in jouw auto? 

	
Geen één 

Heeft je vrouw ook een auto? 
	

Ja, dezelfde 
Wat is je grootste ergernis op de weg? Mensen die langzaam rijden want die 

brengen je in gevaarlijke situaties  
Wat is jouw droomauto? 

	
Mercedes  

Wat wordt jouw volgende auto? 
	

Maakt niet uit welke auto als hij maar 
goedkoop is, misschien wel een 
trolliebus want daar kunnen veel 
mensen in. 

'T WERELDJE 	 DE AUTO VAN 	 

   

- Louis van Gaal selecteerde een tweede-elftal-speler van Vitesse en 
een wisselspeler van de nummer veertien van de KPN-eredivisie voor 
het duel met Andorra. En maar volhouden dat hij die wedstrijd serieus 
nam. 

- Ivica Kralj zie vorige week in  VI:  Ronald Waterreus krijgt niet zomaar 
zijn plaats terug. En inderdaad afgelopen dinsdag stond Patrick 
Lodewijks in het doel van PSV. 

- Jan van Dijk: Na mijn ontslag werd ik meteen gebeld door Gregor van 
Dijk. ik lag dus helemaal niet zo slecht in de groep. 

- Zlatan Ibrahimovic, Schandalig die achterwaartse kopstoten in 
Nederland. Die Schoenmakers raakte me vol op mijn elleboog. 
- Edgar Davids heeft sinds kort een nieuwe bril. Zeker om 

voortaan de bijsluiter van voedingssupplementen beter te 
kunnen lezen. 

- Het is voor PSV maar goed dat Oranje zich niet heeft 
gekwalificeerd voor het WK van 2002. Nu kunnen de 
internationals van de club zich in alle rust voorbereiden op de 
nacompetitie. 

- Het zalvoetbalteam van Voetbal International speelt dit 
seizoen in de officiele shirts van het Nederlands elftal. Die 
waren na de wedstrijd tegen Ierland namelijk voor de helft van 
de oorspronkelijke prijs te koop. 

- Jan Olde Riekerink, trainer van  Ajax  2, na de bekerwinst op Haarlem: Het is 
niet te hopen dat we straks  Ajax  1 loten. Want dat speelt za verdedigend. 

- PSV vond na lang zoeken eindelijk een zondebok voor de slechte prestaties in 
de competitie: assistent-trainer  Ernie  Brandts moet vertrekken. Na nog een 
nederlaag vreest nu ook de terreinknecht van De Herdgang 
voor zijn baan. 

- Co Adriaanse ziet af van het aantrekken van Romano 
Denneboom van  SC  Heerenveen. Want die past allang niet ei 
meer in mijn systeem. 

c 

 

- De honkballers van Neptunus leenden zaterdag de spelersbus 
van voetbalbuurman  Sparta  om in Bussum HCAW met 13-0 te 
verslaan. De vaste chauffeur van  Sparta  op de terugreis: Ik 

kan me niet herinneren na een 
uitwedstrijd een winnende ploeg in 
mijn bus te hebben gehad, maar ik 
weet wel zeker dat ik nog nooit met een 13-0 zege 
naar huis ben gereden. 

- De voetbalvereniging D.W.P. uit 
Sintjohannesga heeft in voegbedrijf G. de 
Jong een nieuwe hoofdsponsor gevonden. 



D.W.P. ACTUEEL NIEUWS 

Op maandag 3 december 2001 is er in de kantine van D.W.P. 
een Instructie-avond Verantwoord Alcoholgebruik 

aanvang 19.30 uur 

Omdat er een nieuwe Drank- en Horecawet is gekomen is moest er 
door D.W.P. een nieuwe vergunning worden aangevraagd, dit is 
inmiddels gebeurd. Vereniging met een kantine in eigen beheer 
moeten beschikken over een bestuursreglement 
"alcohol in sportkantines" deze is vastgesteld in de 

bestuursvergadering van 3 oktober 
jongstleden alsmede gekwalificeerd 
barpersoneel. De laatste stap is dat alle 
barvrijwilligers een instructie-avond 
moeten volgen van Verantwoord 
Alcoholgebruik (IVA) 
De instructie-avond heeft D.W.P. 
aangevraagd met het verzoek deze te 
houden in de kantine van de vereniging zelf geheel met 
eigen mensen c.q. leden. De IVA duurt ongeveer 2 uur, 
het is een instructie aan de hand van een videoband en 
ander instructiemateriaal. In het eerste lesuur wordt 
informatie gegeven over de Drank- en Horecawet en 
over alcohol. In het tweede lesuur wordt ingegaan op de 

verplichte vaardigheden van een barvrijwilliger. Na afloop krijgen de 
deelnemers een certificaat uitgereikt. 

De cursus IVA wordt op maandag 3 december 2001 
gehouden in de kantine van D.W.P., aanvang 19.30 
uur. Opgave van deelname bij: Anneke Lageveen (55 
17 79) of Herman de Heij (62 76 57). 
Om de bezetting van de kantine te garanderen en te 
beschikken over een grote groep van gekwalificeerd 
barpersoneel wordt gerekend op jullie aanwezigheid. 

Bestuur voetbalvereniging D.W.P. 

Het beker avontuur van El en start competitie 
Zoals elk jaar gebruikelijk is een beker competitie voor El 7-tallen OUDEHASKE 

READ SWART 
De nummer 1 plaxtst zich voor de volgende ronde 	 AENGW1RDEN 

DWP 

22 augustus begonnen we met een uitwedstrijd tegen Oudchaske. Deze ploeg was wel twee maatjes te 
groot voor ons. Hun ploeg speelde al eerder als El en waren gemiddeld zeker 10 jaar. Ons ploegje zal 
het wel zwaar krijgen dit jaar met speler van 8 en 9 jaar oud. 
Dit bleek al heel snel oudehaske stond al na 5 minuten op 3 — 0. Tot de pauze liepen ze uit naar 9 — 0. 
In de  pause  hebben Geert en Arjen (de leiders) de jongens zo kunnen motiveren dat ze de tweede helft 
wel wilden spelen. Wat later bleek dat we met twee goede counters ook nog konden scoren tegen deze 
ploeg. De eindstand werd 12 — 2. 
29 augustus de thuiswedstrijd tegen Read  Swart  dit was een betere tegen stander voor ons. Tot de rust 
was het een gelijk opgaande strijd met kansen over en weer 1 — 1. In de tweede de helft bleek Read  
Swart  iets beter met de kansen om te gaan en won dan ook met 3 — 1. Je kon bij ons wel zien dat we nu 
een keer met zijn allen hadden getraind op maandag. Dus voor de laatste bekerwedstrijd ook maar 
doen. 
5 september DWP — Aengwirden. Al na 3 minuten hadden we al met 2— 0 voor kunnen staan als Thijs 
zijn schoten niet door hun goede keeper waren gestopt. Maar na nog een kans van Joran werd het in de 
6 min. door Jelmer 1 — 0 . Na deze goal lieten we het er even bij zitten en Aengwirden kwam zelfs op 
voorsprong. Maar net voor de pauze maakte Jelmer gelijk 2 — 2. 
Meteen na de rust binnen 45 sec. scoorde Thijs ons derde doelpunt 3 — 2. Na nog een prima hard 
afstandschot van Joran dacht Jelmer 3 doe1punten maken is leuker dan 2 en bracht zodoende de stand 
op 4— 2. Voor het eindsignaal scoorde Aengwirden nog 1 keer tegen, maar wij blij niet laatste 
geworden in de beker strijd. Oudehaske gaat verder en wij toch 3 oefenwedstrijden gehad. 

COMPETTilk, 

8 September, onze eerste wedstrijd was thuis tegen  Black  Boys uit Sneek. 
Meteen na de aftrap in een prima aanval werd het 1 — 0 door Thijs. Het liep 
heel goed. het doelpunt van  Matthew  2 — 0 na 4 minuten beloofde heel wat. 
Maar  Black  Boys had een valse start gemaakt en kwam helemaal terug en 
zelfs op voorsprong binnen 9 minuten 2 — 4. 
Er was goed ingekocht, waarschijnlijk jeugdinternationals. 

Namen als de gebroeders Movsisjan en Opaluch zijn stuk voor stuk prima voetballers met veel 
balgevoel. In de 24ste minuut kon Jelmer nog tegen scoren 3 — 4. Na de rust een andere keeper, Joerie 
Veenstra, omdat Brian is gestopt. Die gaat zich (voor zover wij weten) nu volledig op het ijshockey 
richten. Onze jongens waren het spoor de tweede helft volledig kwijt. Niet omdat  Black  Boys zoveel 
beter werd. Waarschijnlijk ligt dit in het luisteren, wat in de eerste helft wel gebeurde. Er zijn er bij die 
niet over opbouwende kritiek kunnen en dan zelf maar wat gaan doen. Zo konden we vlak voor tijd 
nog wat terug doen door een doelpunt van Jelmer. De eindstand werd hierdoor 4 —8. 

15 september al de tweede thuiswedstrijd tegen Waterpoort Boys. Na het jammerlijke vertrek van 
Brian moeten we het ook voor lange tijd stellen zonder onze verdedigende middenverder Leo v.d.Wal. 
Leo, word maar weer gauw beter. Na 5 minuten werd het I — 0 door thijs. In de 7d` en 91̀̀  scoorde  
Matthew  dus 3 —0. Verder in de 15d` minuut scoorde  loran  4— 0. Vlak voor rust maakte  Cris  5 —0. 
Na de pauze in de 3d` minuut weer Joran 6— 0 . Het duurde tot de 20'' minuut Jelmer maakte 7 — 0. In 
de laatste minuut maakte Joran zijn derde 8 — 0. In blessuretijd nog 9 — 0 door Jelmer, en hierdoor 
hebben we de eerste 3 punten binnen. 

El 
El 
El 
El 
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Voegbedriii 
G. DE  JONG  

Sing ohannesga 

"It wite pealtsje" op  locatie  

Wat betreft de dug-outs kunnen we 
wel weer een klase hoger. Sinds 
kort zijn er reclemborden geplaatst 
op de twee dug-outs op het 
hoofdveld. 
West Media is het bedrijf uit 
Heerenveen welke hiermee in het 
oog springt. Bedankt. 

De "hoffotograaf' was de afgelopen weken weer op locatie, het vertrouwde 
adres was natuurlijk op het sportcomplex "de Grie" met de bedoeling om 
enkele mooie plaatjes te schieten voor de web-site van D.W.P. Enkele 
opvallende gebeurtenissen. Hadden we het niet geweten dan zou je zeggen 
dat er sprake is van een D.W.P. - "love-duo" (Jan en Richtje even wachten 

jullie beurt komt nog wel). 
Ware het niet dat Mieke en 
Alex al jaren zijn getrouwd 
en dit de eerste foto weer is 
dat ze er samen opstaan. 
Alex als leider van de 
dames en trainer van de 
jeugd en Mieke als 
kersverse jeugdleider van 
de F3 pupillen. Een goed 
voorbeeld doet volgen is 
mijn boodschap aan de rest. 

Er zijn goede en slechte tijden. 
Maar een wedstrijd met 5 - 6 
verliezen is geen schande. Op 15 
september kwam D.W.P. D1 net te 
kort om van Langweer D1 te 
winnen. Ze hebben er alles aan 
gedaan maar kwamen net tekort. 
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