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etters 
SCHWARTZENBERGSTR. 20 TEL. 0513 - 432661  

EMDEN EN WIELEN VO  R: 

PERSONENWAGEHS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 SE Haskerhorne 
tel. 0513-418458 	http://wvvw.wiersmabanden.nI  
fax 0513-417467 	email: info@wierstrabanden.n1  

Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden 

schoonmaakbedrijf 
DE HAAN 

Heerenveen 
tel. 0513 - 62 41 74 

Sportief 
van huis uit! 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 

Polderbosdyk 13a,  Postbus  35, 8500 AA Joure 
Tel (0513) 43 48 LL 8 - Fax (0513) 48 48 49 

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

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

Het adres voor: 

e  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 
o waarom ver weg als het dichtbij ook 

goed en goedkoop kan 

CENTRALE DE BIJEKOER 

Taxatie 
Reparatie 

Onderhoud 
Onderdelen 

(gebruikt en nieuw) 

In- en verkoop.  
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APK Keurmgen_ 
ReSt.aurati 

Deèl-keauraties , 	_ 	. _ - 
Cabrio.ombouv‘r 

- 	- 
_ ...flogecNk 12 8464  NP  Sint lona-nnésga-:::tei:(05'13) 	--fax—.(05:1"j) -5.5.2i-S2 

Rijksw-ég west 18 f" 9608 PC Weste broek tel (050) 404 10. 	(050j40419.30: 
- 	_ 	 - 	_ 	_ 	__.•- 	. 	_ 



Na een leven van toewijding en zorg voor allen 
die haar lief waren, is in haar slaap overleden mijn 
lieve vrouw en Cis mem 

SIETSKE DE HEIJ-BOS 
* 16 februari 1951 	 t 2 januari 2002 

13 juni 1968 
Herman de Heij 
Mariejette en Dick 

Haft% 
Petra  

June  99 
8447 AB Heerenveen 
We nemen afscheid van Sietske op maandag 
7 januari om 11.00 uur in  Ned.  Herv. kerk 
te Sintjohannesga, waarna de begrafenis zal 
plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. 
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren. 

Verslagen en verdrietig zijn wij na het bericht 
van het plotseling overlijden van 

SIETSKE DE HEIJ 
echtgenote van ons bestuurslid. 

Wij wensen Herman en de kinderen 
erg veel sterkte toe. 

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

Vlak voor het ter perse gaan van dit clubblad ontvingen we het bericht dat 
Sietske van Herman de Heij plotseling was overleden. Op zo'n moment denk 
je dat de wereld even stil staat en weet je even niet goed hoe je verder moet. 
Het accepteren van, nee dat kan niet waar zijn. Allereerst al het geruchten-
circuit in Sint Jut waar de berichten doorkwamen, misschien een misverstand 
misschien wei iemand anders, zo zijn de eerste gedachten. Maar dan krijg je 
na enkele uren van onzekerheid bericht dat het toch waar is. We kennen 
Sietske als iemand die altijd fleurig en "opskik" was als je Herman moest 
bellen kreeg je ook altijd eerst Sietske aan de lijn, altijd een luisterend woord 
en belangstellend voor iedereen. Bij het opruimen van de kerstkaarten, want 
dat was ook in één keer over, kwam je de kaart van Herman en Sietske tegen, 
en kreeg ik een brok in mijn keel. Sietske, we zullen je zeer zeker missen. 

Namens iedereen van D.W.P. wensen wij jou Herman, de kinderen en de 
overige familieleden enorm veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen. 

JK 

Mijn mooiste wedstrijd 

Mijn mooiste wedstrijd was tegen Oudehaske E3 tegen D.W.P. 
E2. De eerste wedstrijd verloren we met 3 tegen 6, D.W.P. had 3 
en Oudehaske 6. 
De eerste helft stonden we met 4 tegen 0 achter, maar de tweede 
helft ging het beter en we scoorden er nog 3. En Oudehaske nog 

2. Maar we verloren toch. 
De tweede wedstrijd wilden we 
wonnen. Oudehaske stond bij de rust met 2 tegen 0 
achter omdat we goed speelden. Maar na de rust kwam 
Oudehaske sterk terug en scoorde 3 keer. Maar 	 

tL D.W.P. scoorde ook nog twee keer, dus wonnen we met 
3 tegen 4 van de kampioen. 

G WG V 	Punten Doelpunten 
1.  Oudehaske 8 7 0 1 21 49- 11 
2.  D.W.P. 8 6 1 1 19 44 - 14 
3.  Renado 8 4 1 3 13 39 - 23 
4.  Delfstrahuizen 8 2 0 6 06 20 - 29 
5.  V.V. I. 8 0 0 8 0 08 - 23  

Zaalvoetbal 
De De eerste wedstrijd was Anderlecht tegen Liverpool, we hadden met 6-19 
gewonnen. Wij waren Liverpool, ik en Jelmer speelden goed over en de Rest ook 
dus de goals vlogen er in. Ik, Jelmer, Thijs, Joran en Tjeerd scoorden. We waren 

-eerst niet echt goed we kwamen met 3 - 1 achter. En toen gingen we beter 
vdétballen. Anderlecht begon te schelden op elkaar dus het werd voor ons nog 
gerfiakkelijker. ik was een beetje boos want ik moest wisselen. 

Groetén: Wytze Venema DE VRIJGEZEL VAN DE MAAND 
Toch een beetje ontdaan na de 

gemaakte foto van Remco leverde Lucie (van Hes), juist 
van de aanvoerder, de foto in van Mindert. Zij was na de 
fotosessie van het 1e elftal een beetje ontdaan want juist 
dit nieuwe trainingspak staat Mindert zo goed. 
De meest begeerde vrijgezel van Friesland, wees erbij 
vrouwen want hij heeft enkele weken de handen vrij. 
Het woordje "lul" leverde Foppe maar een boete op van 
enkele guldens, Mindert moet 5 wedstrijden toekijken 
nadat de scheidsrechter enkele malen zijn signalen 
negeerde en hij deze uitmaakte voor ...Jul (geen dikke 
maar een kleine doch toch wel 5 wedstrijden). 



CLUBBLAD  IT WITE PEALTSJE  
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VAN DE REDACTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

Op voorhand werd getracht het clubblad tussen de 
kerst en nieuwjaar te laten verschijnen doch dit 
bleken inderdaad van die moeilijke weken te zijn dat 
alles niet loopt zoals het moet lopen. Vrije dagen  
etc.  iedereen is wat van slag. Hopelijk hebben onze 
leden niet teveel gegeten met de Kerst zodat niet al 
die overtollige kilootjes er weer af moeten worden 
getraind en dat men allemaal voorzichtig met het 
vuurwerk is geweest. Iedereen kan dan weer fris en 
hopelijk blessurevrij aan het vervolg van de 
competitie beginnen. 
In dit clubblad wederom enorm veel materiaal van 
de afgelopen weken en ook nieuwtjes op of rondom 
de velden. 
Voor de komende clubbladen zal het redactieteam 
in de personen van Tineke en Aaltsje weer op pad 
voor diverse interviews. 

Veel leesplezier. 

Redactie  It  Wite Pealtsje 

VOETBALVERENIGING 
D.W.P. 

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 ofj.knijpstra@wsx.nl  

Ook voor 2002 zijn wij, en u dus ook, 
gebonden aan deadlines wat betreft 
het inleveren van kopie. 

Inleveren in de kopiebus of 
redactieadres 

Uiterste inleverdatum 16 maart 
Distributie clubblad 30 maart 

idokm
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SKARSTERLAN :45 
thi Lokai' 



NIEUWS VAN D.W.P. F2 

 

Zaterdag 10 november moesten F2 tegen Delfstrahuizen F2. 
Dit was een belangrijke wedstrijd voor ons, want als we 
deze wedstrijd zouden winnen dan waren we 
najaarskampioen. De uitwedstrijd tegen Delfstrahuizen 
hebben we 6-6 gespeeld. Om half 10 moesten we beginnen 
met de wedstrijd. Het eerste doelpunt werd al gauw door 
ons gescoord. Met de rust stonden we voor met 4-0. Nu 
eerst maar naar de kleedkamers om een glaasje ranja. 
Na de rust gingen we weer met volle moed verder. De tweede helft werden er 
nog 3 doelpunten voor D.W.P. gemaakt en wonnen we deze wedstrijd met 7-0. 
De doelpunten werden gemaakt door  Rick  van Hes en wel 3 keer, Sven Mulder 

mocht ook twee keer scoren en Gerrit Zondervan scoorde 
ook nog 2 keer. De wedstrijd was afgelopen en nu maar 
gauw onder de douche want in de kantine stond nog een 
verassing voor ons te wachten. We kregen een mooie 
diploma en patat en drinken. 
En nu maar hopen dat we na de winterstop weer op 
dezelfde voet door zullen gaan. Aan de spelers en 
speelsters zal het niet liggen want zij zijn fanatiek genoeg. 
Onze topscorer was Sven Mulder met 27 doelpunten, hij 
werd gevolgd door  Rick  met 20 doelpunten.  Bianca  en Iris 
hebben beide 7 doelpunten op hun naam. Dan kwam Gerrit 
met 6 doelpunten en tot slot Tessa met 3 doelpunten. In 
deze competitie hadden we 73 goals voor en maar 15 tegen 

Groetjes van  Bettie  de Boer en Jolt Jager (leiders F2) 

 

NIEUWS VAN HET ACTIECOMITÉ 
Ziekenboeg 

 

Er zijn in de afgelopen tijd weer enkele jongens geblesseerd geweest, die 
hebben een fruitmand gekregen. Dit waren: 
Erik Melein (Cl), Herman Heida (F1), Douwe Mulder (F1) en Anno Holtrop (B1) 
Hopelijk zijn jullie na de winterstop hersteld. Tot ziens op de voetbalvelden. 
Een verzoek aan de leiders om bij Ernstige of langdurige blessures of ziekte dit 
zo spoedig mogelijk door te geven zodat er niemand wordt vergeten. 

Het actiecomité 

2-7),11-J-J  

Zo'n 24 jaar geleden, in 1977, werd het huidige 
sportcomplex aan de Grie in gebruik genomen door 
DWP. Het complex wordt gehuurd van de gemeente 
Skarsterlán. De gemeente verzorgde het onderhoud voor 
zowel de velden als de gebouwen (kleedboxen en 
kantine). Enige jaren geleden werd de vereniging 
benadert door de gemeente met het verzoek de opstallen 
over te nemen. Sinds die tijd komt het onderhoud van de 
gebouwen voor onze rekening; onderhoud van de velden 
bleef en blijft voor rekening van de gemeente. 

Jaarlijks proberen wij delen van het onderhoud te verrichten. Zo werd een deel 
van de dakbedekking vernieuwd, jaarlijks wordt er geverfd, nieuwe ramen 
geplaatst achter de kleedboxen e.d. 
Wij proberen onze accornodatie dus zo goed mogelijk op peil te houden. Dit 
kunnen wij als bestuur echter niet alleen. Hiervoor is de hulp van alle leden van 
onze vereniging nodig. De laatste tijd constateren wij echter dat het gebruik van 
diverse ruimtes, met name de kleedboxen, veel te wensen over laat. 
U begrijpt dat dit op de niet al te lange termijn veel extra onderhoud vergt. 
Mogelijke consequentie hiervan is een stijging van de kosten, wat dan weer 
opgevangen moet worden door een contributieverhoging. 
Daarom verzoeken wij een ieder de accomodatie op een juiste manier te 
gebruiken. 

Teneinde het "kleine"onderhoud jaarlijks aan te pakken en de kosten zoveel 
mogelijk te beperken zijn wij voornemens aan het eind van het seizoen een 
"klussendag" te organiseren. Kleine timmerwerkjes, schilderwerk, straatwerk, e.d. 
willen wij deze dag uitvoeren met behulp van leden/belangstellenden. 
Nadere informatie hierover in één van de volgende clubbladen. 

Voor wat het onderhoud van de velden betreft is met de gemeente Skarsterlán 
afgesproken dat het hoofdveld en het trainingsveld worden opgeknapt. In april 
2002 gaat ons hoofdveld "over de kop" en wordt het trainingsveld aangepakt. 
Dus vanaf april tot het einde van het seizoen 2001/2002 zullen alle wedstrijden 
gespeeld moeten worden op het achterste veld. 

Stonden wij eind 1999 voor de milleniumwissel, dit jaar de guldE.,,n/eurowissel. 
Vanaf januari 2002 de euro als betaalmiddel. Teneinde de overlast voor onze 
barmedewerkers/sters zoveel mogelijk te beperken (wisselen van guldens naar 
euro's) verzoeken wij alle leden vanaf 1 januari in de kantine met euro's te 
betalen. Verderop in dit blad vindt u de nieuwe eurobedragen voor de contributie 
en consumtieslartikelen in de kantine. Een gezond en sportief 2002 toegewenst. 

Eelke Westra 
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VAN DE BESTUURSTAFEL KOM VOETBALLEN 

   

Op 3 december werd de cursus Verantwoord Alcoholgebruik gehouden in de 
kantine van D.W.P. Alle cursisten slaagden. In het vorige clubblad stond een 
foutje qua openingstijden van de kantine met als gevolg dat sommige leden om 
half drie 's nachts nog voor het stek stonden. De juiste openingstijden zijn: 
dinsdag 19.00 - 23.00 / woensdag 19.00 - 23.00 / donderdag 19.00 - 
24.00 / zaterdag 09.00 - 18.45 uur. 

Met de contributie-inning liepen we iets achter, Jan de Vries heeft 
inmiddels een inhaalslag gedaan zodat alles weer rond is. De gele 
kaarten van vorig seizoen, welke D.W.P. reeds heeft vooruit geschoten 
aan de KNVB zullen alsnog op de leden worden verhaalt evenals de 
boete die het 3e elftal opliep aan het eind van het vorig seizoen. 
Donateurs krijgen binnenkort ook bericht. Betalende leden worden 
verzocht hun contributie automatisch (via een machtiging) te laten 
verlopen. Bel penningmeester Jan de Vries, tel. 55 16 44 

Doordat het hoofdveld en misschien ook het trainingsveld 
eind april zal worden aangepakt, geëgaliseerd en nieuwe drainage 
e.d. is het niet mogelijk om een volledig voegbedrijf Van Wijk & de 
Vries A- junioren-toernooi te houden. De F-pupillen spelen wel een 
volledig programma doch er zullen een beperkt aantal A-junioren 

• team worden gevraagd omdat het toernooi op 1 veld moet worden 
gespeeld. 

In verband met de komst van de euro zijn de volgende contributies vastgesteld: 
Nu: Per 1-1-2002 

senioren 1 17,50 (€ 7,94) 8,00 (€ 24,00 per maand) 
A junioren/dames f 12,50 (€ 5,67) € 5,70 (€ 17,00 per maand) 
meisjes, B t/m F f 09,00 (€ 4,09) -€ 4,00 (€ 12,00 per maand) 

Europrijzen in de kantine 
Wat betreft de consumpties in de kantine enkele opsommingen met de 
opmerking dat de bestaande tarieven in euro's zijn omgezet afgerond op 
0,05. Vriendelijk verzoek om vanaf 1 januari zoveel mogelijk in euro te betalen. 
Koffie 	  
Frisdrank 	  

0,80 
v., 	1,00 

Bier (tap) 	  € 	1,00 
Bier (fles) 	  .c 	1,20 
Extran sportdrank 	  G 	1,10 
Patat 	  € 	1,00 
Frikadel (mayo) 	  € 	1,05 
Kroket 	  v, 	0,90 

Welkom bij.. • • • • • • • • • • 
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Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolborcL 

Mijn vader is rentenier en ik werk bij hem. 

Tuurlijk. waar een wil is, is een weg. Helaas zijn er op de mijne wegwerkzaamheden_ 

De nieuwe loopbanen zijn inmiddels renbanen geworden. 

Ik had graag een kans om te bewijzen dat geld niet gelukkig maakt. 

Wie gevelwerk verricht, werkt voor menig aangezicht. 
Wie aan de binnenkant staat te zweten, wordt meestal vergeten. 

Wie te vroeg naar de Keukenhof pat, gaat naar de knoppen. 

Je kan beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven_ 

De vraag des levens is: Gaan we door of slaan we af? 
Maar voor de meesten is het: Slaan we door of gaan we af? 

Er zijn mensen, die denken dat ze denken, maar dat denken ze maar. 

Gesprek tussen moeder en kind.: 
Ik wil een ijsje. 
Hoe vraag je dat? 
Mag ik een ijsje? 
Wat zegje? 
Mag ik alstablieft een ijsje? 
Nee, we gaan zo eten. 

Als je tot over je oren in de soep zit, zie je de gehaktballen pas naast je drijven. 

Als je vindt dat tegenwoordig alles le snel pat, moet je eens in de rij voor het loket van een postkantoor of een 
bank gaan staan 

Als u niet rookt, laat & geen wind. 
Mocht dit toch gebeuren, dan is het een compromis der geuren. 

Als werken goed was, hadden de rijken het niet aan de armen overgelaten. 

April: Alle vogels zijn nesten begonnen, en ik zit er  óók  flink in. 

Arbeid rustig zonder zorgen. 
Wat niet klaar komt is voor morgen. 
Hou uw werk altijd in ere.  
Aileen  een dwaas werkt zich de klere. 

Beter een  pt  in je klomp, dan een klomp in je  pt.  

Bij een gewonnen proces zegt de advocaat: "Wij hebben gewonnen." Bij een verloren proces: "U hebt 
verloren." 

Bij vlagen ben ik geniaal... 
Helaas is het hier altijd windstil 

Dankzij de afstandsbediening kan de tv-kijker zowel zijn horizon als zijn zitvlak verbreden. 

Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan  wordt feilloos bewezen door het feit dat ze nog geen contact 
met ons hebben 

opgenomen. 

Dat Eva door God een hulp voor Adam wordt genoemd, maakt duidelijk wie van die twee het meest 
hulpbehoevend is. 

De doorsnee Nederlandse vrouw heeft twee problemen: ze heeft niets om aan te trekken en ze heeft geen 
kasten genoeg om het om het allemaal in te hangen 

Gehaktbal 	  € 1,50 

Binnen het bestuur is er langdurig gesproken over de D.W.P.-
familiedag met de vraag of dit wederom een uitgebreid feest 
moet worden of alleen een afsluitend mixtoemooi met een 
gezellige nazit om het seizoen af te sluiten. Besloten is tot het 
laatste. 

Unaniem is door het bestuur besloten om het contract van 
hoofdtrainer Klaas Kuiper met één jaar te verlengen. 

Voor de rolladeparty zijn een 90-tal van vrijwilligers 
uitgenodigd die zich op één of andere manier voor D.W.P. 
inzetten. Voorzitter Westra bedankte een ieder op woensdag 
19 december met de mededeling dat een vereniging als het 
onze niet zonder deze belangrijke inbreng kan draaien. 
Nogmaals een ieders dank. 

Zaterdag 29 december was er de traditionele klaverjasmiddag. Zoals vanouds 
was de organisatie in handen van Geert de Jong. Het hing er nog even om wie 
zijn assistent, voor de puntentelling, zou worden. Normaal was dit Jappie van 
Hes, doch zou dit door zijn overgang naar Oudehaske in gevaar komen?? 
Gehoord hebbende het verloop van de laatste wedstrijd tegen de veteranen van 
Oudehaske zou het groen/witte hart van Jappie langzamerhand oranje/zwart 
gaan worden. Jappie was zeer verheugd dat Geert weer een beroep op hem 
deed en fleurde zelfs op. ja want Jappie missen we op de 
zaterdagmiddag nog al eens, het is vaak stil in de kantine en 
de (volks)liederen van vroeger behoren tot het verleden, 
maar 	wie weet? Nu terug naar het klaverjassen, 
aanwezig waren een 40 tot in de tenen geladen spelers die 
allen ten doel hadden om met de voile winst naar huis te 
gaan. Verheugend was dat dit niet alleen D.W.P.-ers waren, 
ook enkele oud-leden (met het groen/witte hart) Franke 
Sloothaak en Harry Visser proefden ook weer eens de sfeer 
van weleer. (hoewel Franke wel snel naar huis ging en ik niet 
eens meer een pilsje met hem kon pakken, gelukkig waren er 
de frikadellen nog) Na vier spannende boompjes kwam Geert met de volgende 
uitslag: 
le Sjirk Elzinga 	7.450 punten 20  Harry Visser 7.399 punten 
3e Patrick de Jong 	7.183 punten 48  Jan Lageveen 7.004 punten 
5°  Karin van der Wal 6.878 punten 60  Jessica Lageveen 6.871 punten 
78  Minne Modderman 6.807 punten 80  Bauke E. De Jong 6.806 punten 
98  Bemardus van Stralen 	6.725 p 10° Taco van Wijk 6.617 punten 
Namens het bestuur bedanken we iedereen voor hun komst en vooral Geert en 
Jappie voor de organisatie. 

licewel we ai weer enkele weken in januari zijn wensen wij 
iedereen een voorspoedig, gezond en sportief 2002. 



KAMPIOENTJE 

De F2 pupillen van D.W.P. waren in een spannende strijd verwikkeld met 
Woudsend F2 het kampioenschap werd achter op de allerlaatste speeldag veilig 
gesteld door een 7-0 overwinning op Delfstrahuizen F2. 

D.W.P. F2 kampioen najaarsreeks (november 2001) 
Boven: Jan Ype Ho!trap (trainer), leiders: Jolt Jager,  Bettie  de Boer, Jelle de Boer 
Midden:  Rick  van Hes, Tessa Jager, Sven Mulder, Arjen Ketellapper, Gerrit 
Zondervan. Onder: Iris Bijker,  Bianca  de Boer, Ferdi de Jong, Auke van der 
Stouwe Foto: Jan Knijpstra 

Als fotograaf is het soms best moeilijk om iedereen tegelijk 
mooi op de foto te krijgen, getuige bovenstaande plaatjes, 
Maar toch jongens en meisjes 	KAMPIOENTJE en 
Auke is daar erg blij mee. 



Even voorstellen 	 

Naam, 	Bernard Hogeling 
Geboren, 	07 Febr. 1966 
Burg. St., 	Getrouwd met Helena 
Kinderen, 	Joyce en Bas 
Woonachtig, Sintjohannesga 

1. Welke sport beoefen je of heb 
je beoefent; 

2. Mooiste herinnering; 

3. Sechtste herinnering; 

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

5. Wat is je indruk op dit ogenblik; 
6. Sterke punten; 
7. Drinkt; 
8. Zwakkere punten; 

9. Rookt; 
10. Hobby's; 

11. Heeft bewondering voor; 
12. Wie wordt betaald voetbalkampioen; 
13. Heerenveen of Cambuur; 
14. Haalt Heerenveen europees voetbal; 
15. Trainers idool; 
16. Voetbal idool; 
17. Muziek; 
18. Literatuur; 
19. Merk auto; 	 := 
20. Totale indruk van DWP; 
21. Wat ik verder nog kwijt wil; 

Voetbal. 
Finale van de Friese bekerwedstrijd met 
de A — junioren van fc. Wolvega. 
Toen ik nog voetbalde bij A.R.C. (Alphen 
aan de Rijn) en tijdens een belangrijke 
wedtstrijd in eigen doel schoot waardoor 
wij verloren. 

Ik voetbalde vanaf mijn zevende en vind 
het nog steeds leuk en nu mijn zoon op 
voetballen zit ben ik samen met Mieke 
Hoks leider van F3, dit doe ik met veel 
plezier. 
Goede inzet en motivatie van ons team. 
Sportief. 
Een pilsje op zijn tijd. 
Poets nooit mijn voetbalschoenen. 

Niet. 
Vissen, voetbal, schaatsen, gezelschapspellen 
en puzzelen. 
Vrijwilligers die veel tijd aan hun club besteden. 
P.S.V. 
Heerenveen. 
Ja. 
Willem van Hanegem, blijft altijd rustig. 
Heinze.  
Queen  en U2. 
De krante. 
Ford escort. 
Voor een kleine club veel leden. 
Ga zo door DWP. 

Jeuqdverslaq  

Nu bij het uitkomen van ons D.W.P. boekje hebben hopelijk alle mensen al een 
heerlijke en plezierige kerst achter de rug met veel etentjes en andere evenementen 
en staat oud en nieuw alweer voor de deur met de oliebollen binnen bereik en het 
vuurwerk al besteldt. Over vuurwerk gesproken; de trainers,  !eiders  en spelers en 
speelsters hebben afgelopen half jaar inderdaad met vuurwerk gestrooid wat betreft 
voetbal, opkomst trainingen en uitslagen. Onze Al, B1 en F2 werden ongeslagen 
kampioen, Cl vijfde, D1 vierde, D2 vijfde, El vierde, E2 glipte net het 
kampioenschap door de vingers en werden tweedde, Fl derde, F3 vijfde. 

F3 speelde nog een zware partij tegen de moeders en vaders, helaas moesten de 
ouders het afleggen tegen de jongeren dit onder leiding van arbiter Alex Hoks die 
Jan Vaartjes van het veld moest sturen door het tonen van een r0000ie kaart, 
misschien was Jan wat te tactisch, wie weet. De dames zullen ongetwijfeld thuis wel 
door hun partners zijn gemasseerdt wat dus ook wel weer zijn voordelen heeft, want 
ze kwamen wat stijfjes uit de boxen, veel plezier dus. 

Over het algemeen waren de trainers en  !eiders  dik tevreden over de spelers en 
speelsters, ze beginnen kwalitatief steeds beter te worden en ook fysieker sterker 
wat hopelijk het nieuwe seizoen resulteerd in nog hogere eindstanden en met 
evenveel plezier zal worden gevoetbald. 

D2 was te hoog ingedeeld en wordt in het nieuwe seizoen na contact gehad te 
hebben gehad met de KNVB als E2 ingedeeld en E2 wordt als E3 ingedeeld zodat 
de E teams op een gelijke sterkte in de competitie kunnen voetballen wat door de 
geheie commissie is aangenomen. De Dames1 staan momentueel op een vijfde 
plaats  maw  dat wordt niet gepikt en zullen er voor knokken om in ieder geval bij de 
e.enste drie te zullen eindigen. De  coaching  en training is iets gewijzigd Alex  stoat  bij 
de Dames (studie en werk maar biijft de training van de E jun doen en ook aanwezig 
zijn op sommige zaterdag 's morgens, Alex bedankt.) Training wordt nu 
overgenomen door Wiebe Roelof Lageveen en als  !eiders  zullen Albert Hol en Sjoerd 
als  !eiders  gaan functioneren, jongens en meiden veel succes toegewenst. 

Arjen Veenstra en Geert Bos hebben met vrijwilligers weer een zaterdagmorgen 
competitie op touw gezet voor vijf zaterdagen wat zeer op prijs wordt gesteldt door de 
spelers en speelsters t/m Cl, jongens Grote klasse, op de laatste dag wordt er dan 
per groep patat en een consumptie genuttigt in de kantine ter afsluiting van dit festijn. 

We starten het nieuwe seizoen ook weer met het negen dorpentoemooi in de zaal en 
zullen ons beste beentje voorzetten om weer een goed resultaat in de wacht te 
slepen. Verdere evennementen staan elders in dit boekjes op de bladzijde 
belangrijke  datum's.  

We hebben met zijn allen een heel leuk en plezierig seizoen achter de rug en hopen 
dat dit zal worden voortgezet in het nieuwe seizoen. 

Wij wensen als gehele commissie iedereen een 
gezond nieuwjaar met veel voetbalplezier. 

De Jeuodcommissie. 



zat 05 jan 	Zaalvoetbal  comp.  F t/m Cl zaal St. Jut 
zat 05 jan 	Nieuwjaarsinstuif D.W.P. 	16.00 uur 
zat 12 jan 	Zaalvoetbal 9 dorpen St Nyk 

C-1 (09.00 tot 11.00) - C2 (11.00 tot 14.00) 
zat 19 jan 	Zaalcompetitie F t/m Cl zaal St. Jut 
zat 19 jan 	Zaalvoetbal 9 dorpen St Nyk 

131 en B2 van 13.00 t/m 17.00 uur 
zat 26 jan Zaalvoetbal 9 dorpen St Nyk 

131 van 09.00 t/m 12.00 uur - D2 van 12.00 
t/m 15.40 uur 

zat 02 feb Zaalcompetitie F  'Um  Cl zaal St. Jut 
zat 09 feb Zaalvoetbal 9 dorpen Langweer 

Ei 09.00 tot 10.40, E2 van 11.00 tot 13.20 en E3 van 13.30 tot 
16.00 uur in de zaal te Langweer 

zat 16 feb Zaalvoetbal 9 dorpen Fl van 09.00 tot 10.40, F2 van 11.00 tot 
13.30, F3 van 13.30 tot 16.00 uur 

zat 23 feb Zaalcompetitie F t/m Cl zaal St. Jut 
zat 23 feb Nazitten van zaal competitie onder het genot 

van een consumptie en patat. Groep 1 om 
11.00 uur, groep 2 om 13.00 en groep 3 om 
15.00 uur 

zat 02 mrt Start competitie veld voorjaarsreeksen 
jeugd 

zat 02 mrt Gratis bijwonen jong Heerenveen — Jong 
Vitesse (D.W.P. speelt in de pauze op het 
hoofdveld tegen Dokkum D1 spelcircuit) 
verdere gegevens volgen nog 

vrij 08 mrt Sportgala sportteam van het jaar 2001, 131 
junioren opgegeven, tijd volgt  

dins  30 april Koninginnedag Van Wijk & De Vries toernooi 
(A junioren en F pup) 09.30 uur  

woe  01 mei Veld toernooi E3 in Akkrum 
zat 	11 mei 	laatste competitiewedstrijd jeugd en de overige 

senioren 
maa 20 mei 	Spelmiddag voor de jeugd (pinkstermaandag)  
woe  23 mei Veldtoernooi El en E3 bij Read  Swart  
zat 25 mei 	Mixtoernooi seniorenieden, dames, A-junioren - sportpark De Grie 

- aanvang 14.00 uur 
zat 25 mei 	Negen dorpentoernooi veld t/m de B —junioren  
dins  28 mei Veld Toernooi Dl bij Read  Swart  
zat 	29 juni 	Solexraces locatie Ringfeart/Skoalekers/Lichte 



ONDERHOUDS EN VOEGSEDRIJF 0.1>rJONG 
OOK VOOR UITHAKKEN OUD VOEGWERK 
EN OPNIEUW INVOEGEN 

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

lb* LIM 
et!  • \'‘' 

Meerwq 5- 5, 8507 CA Rubel 
Tel. 0515- 55 13 31, Fax 0515- 55 11 66  

Adverteren in  
"It  Wite Pealtsje" 
clubblad van de 

voetbalvereniging 
D.W.P.? 

Bel met Wiepie Krist 
telefoon 0513 - 55 19 54 

Website, database 
nodig? 

Arthelion  by 
Programming  & webdesigh 

Heerenveen 
Bei voor-een advie-s 

05.136814:12 
voor alle internetadViezen 

CAMPING 
TJEUKEM EER 

Li 0 Ely  • Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 

• Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 34, 85 
Telefoon (0513) 

15 CB Oldeouwer - Rohel 
55 13 41, b.g.g. (0513) 55 14 09 

VAN ZWOL 
STREEK 131 ROTSTERHAULE 

TEL. 0513-551494 FAX 552011 

De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee das je samen sterk bent.De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Net  
is een bank van mensen voor mensen.  
Oat  merkt aal snel in het persoon- 
lijke contact. Elke Rabobank  
stoat  midden in de samen- 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijrs- 
!even. verenigingen en 
scholen. We wezen wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken  goat.  Kort- 
om, we zijn een bank die 
netto 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 

Uitleaártvereniging 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 Sintjohann.esga tel. 0513 -55 11 60 

‘41/, 'c\‘• 	.z? e 	/›- 
c'> o -) 

0513 - 551216  

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 

Etf,..."*. • Mt:: 
W-R« 

Pr. W. Alexanderstraat 86 
8501 ME Joure 

Tel. 0513-415090 
Fax: 0513-412313 

Mobiel: 06-53173764 

Akkerman 'war 
Mechanisatiebedrijf 	V V 

MASSEY FERGUSON 

Tel. 051 3-551 283/551 239 
Fax 0513-551852 
Mobiel 06-53678441 

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 



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

Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

met vlees, salades en een 
professionele gasbarbecue, ook j 

diepvries vleespakketten 
Informeer naar onze 

mogelijkheden! 

`757f  

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruiloften 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

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

Tevens VOOF uw 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 Sporen 
uafifioi.a ,..,,,fatoodAbi ,00suma4o~ 

P.F. Hulzebos 
Lichte  16 

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

E-mail: hulzebos-assurantien@planet.nl  

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouvvster-Nijega 

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

BOOM 
"GM, 	 ERZWET 
	 11~5 	MW21E3  

Urgio  

'De Hoofdbrug 
CroissanterieNlaaierie 
Dracht 1 -Tel.: 0513-615086 

Hans Buijs 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

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

- 	- 	-- 
-SIxtttklegng in»Lint eigen en. kleurer, ontworpen door de studio van Iviuta Sport 

- 	 - 
-7  De sportkleding is altijd, iotang-ii -wiltvatof 1 stuk na te bestellerr-ap ier:fer gewens-t mament 

- 	- - 	- 	 _ 	- 
U bent verzekerd van een bliivende eigen identiteit en unifon771teit... De Sponsornamen en  nun;  - _ 	 - 
Ines worden geheel il7 de sttf verwerkt: 

eir et a r 	Kcikverdijkie, 	. 0924 II 'Teli*O.5.0 26642315 

• ïa to ertre.":" werw.aratasp' itrt-at •-• 	 verkaapgraixt.asport.-a1 

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

Financiering mogelijk 

De 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 tégen lage prijs. Ook belangstelling voor deze unieke service? Bel.. 

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

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 -'551310 

OPEL «e- 

met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

odir 0 Rift% 

ESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 
Tel. 0513-631429  



BALSPONSORS SEIZOEN 2001/2002 
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  

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

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

 

CLUB VAN 100  

 

Voor de CLUB VAN 100 melden zich 
spontaan de volgende personen aan: 

Bertus van Zwol Atze van Stralen 	voegbedrijf LAFRA 
D.W.P. Al 
	

Willem Jager 
	

Minne Modderman I 
D.W.P. 2 
	

metselbedrijf DUAN Jan & Anneke 
voegbedrijf Visser Franke Sioothaak 

	
Lageveen 

TUSSENSTANDEN SENIOREN 
Tussenstanden verwerkt t/m 12 december 2001 

MET DANK AAN DE 	 

1 	Joure SC 

2 

3 

• TONEGO 

/31/C 

4 le Ens 

5 2  NOK  

6 it Makkum 

7 • WI 

8 • WW5 

9 • Scharnegoutum '70 

10 

11 

DWP 

Leeuwarden 

12 1! Espel 

12 10 1 1 31 31 10 

12 6 4 2 22 23 11 

12 6 3 3 21 28 18 

13 5 5 3 20 25 27 

12 4 4 4 16 21 22 

12 4 3 5 15 23 20 

12 4 3 5 15 26 26 

12 3 5 4 14 20 21 

12 3 4 5 13 20 22 

12 3 3 6 12 21 30 

13 3 3 7 12 17 31 

12 2 2 8 8 20 37 

12 29 39 - 	13 Jubbega V1 11 25 42 - 	10 

10 24 27 - 	8 2 Steenwijkerwold VI 11 23 35 - 	8 

10 
12 

24 
19 

36 - 	21 
33 - 	22 

3 
4 

 Oudehaske VI  
GAVC V1 

11 
10 

21 
19 

33 
36 

- 	25 
- 	20 

9 
11 

16 
16 

30 - 	12 
24 - 	23 

5 
6 

 VV1 V1  
Bant  V 1 

11 
9 

18 
16 

42 
31 

- 	26 
- 	18 

12 
11 

15 
13 

20 - 	37 
22 - 	25 

7 
8 

 Scharnegoutum'70 VI  
DWP VI 

11 
9 

14 
9 

28 
15 

- 	30 
- 	20 

11 
10 

9 
7 

20 - 	25 
12- 	31 1

9 
0 

 Espel VI  
Heerenveense Boys V1 

10 
11 

9 
3 

31 
15 

- 	46 
- 	59 

11 6 12 	- 	33 11 SC Joure V I 10 0 16- 	62 

11 3 9-34 

12 32 59 - 	12 1 De Walde-QVC DA! 13 35 84 - 	14 
10 25 42 	- 	17 2 Aengwirden DA I 12 31 54 - 	21 
12 23 31 	- 	26 3 WispoIta DA2 12 21 58 - 	42 
12 19 41 	- 	29 4 Lemmer Bentex DA I 12 20 40 - 	17 
10 15 28 - 	33 5  IMP  DA1 12 17 30 - 	29 
9 14 25 - 	20 6 Akkrum DA2 10 16 40 - 	27 

10 13 35 - 	36 7 FFS DA2 9 15 23 - 	15 
11 12 28 - 	27 8 GAVC DA1 12 12 27 - 	29 
10 11 18 	- 	21 9 WZS DA1 11 11 34 51 
10 9 18 	- 	37 10 Oldeboorn DA! 12 11 25 43 
10 7 16 - 	42 11 Renado DA I 10 5 7 31 
10 0 19 	- 	60 12 Jubbega DA I 11 0 9 112 

1 CVVO 3 
2 Heeg 2 
3 HJSC 2 
4 NOK 2 
5 DWP 2 
6 Oudehaske 2 
7 Balk 3 
8 De Walde 2 
9 Heerenveense Boys 5 

10 	DeIfstrahuizen 2 
11 Workum 4 
12 Sleat 2 

Woudsend 2 
2 DWP 3 
3 TOP'63 2 
4 Lemmer Bentex 1 
5 Waterpoort Boys 3 
6 	Delfstrahuizen 4 
7 	Bolswardia 5 
8 Oudehaske 3 
9 CVVO 5 

10 Oeverzwaluwen 4 
11 	d Olde Veste'54 4 
12 Sleat 3 
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30 106  
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 2/ 137 	14 

/0 16  65  - 14  
Jo 13 
	28 

47  - 
10 	37  - 11536  10 	
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8 21 49 - 11 
8 19 44 - 14 
8 13 39 - 23 
8 6 20 - 29 
8 0 8-  83 

DWp8/  
2 Renado B1 
3  Tijnje Bi 
4 Oudehaske B1 
5 Nieuwesehoot B1 
6 Aengwirden B1 
7 Oldeboorn  Bi 
8  Read  Swan  Ri  

.k.yeet"1  s  f,‘ 

-,74v 	o  
h̀  V)  cleb°°'1‘  5  

6 

1 	UVC F1 
2 VVI Fl 
3 DWPF1 
4 Langweer Fl 

12 32 5.1  _ 
13  26 37  _ 21 13 	

29 

24 35  _ 
13 21 41 

	23 
- 37 12 /4 32 	

35 
 

/2 /3 47 

28 	
4_ 

13 	i 
12 1 33 746  

‘02 21 
10 7, 2  31 

y0 \9  
10  \,2, 	16 
y0 6 . 15  92 

6 16 43 - 	3 
6 10 23 - 13 
6 7 20 - 25 
6 1 5- 50 

EINDSTANDEN JEUGDTEAMS 
Eindstander najaarsreeksen verwerkt t/m 12 december 2001 

01? P'1 	en P1/41  
never021̀I'm  2 - 	pl 

3L1 y-yeeg kl 	2  
C 90 K 

1 '3a11'  

6 
10  Ts 10, 	20 

25 51  - 	1 
IQ  12 2  
10 '2S) 	- 
1 9_ 	_ 42 
9 9 

13  _ 62 
6 
	

6 
 

10 	4 - 
10 

1  NOK  CI 
2  Oeverzwaluwen Cl  
3 Sleat CI 
4 QVC CI 
5 DWP CI 
6 TOP'63 CI 
7 Heeg CI 

MSee'l 1/101), 
3 

4 0e4liaad  
5 	

verzw_.ti 
h/VP/D241 wen h2  6 o
ude.ga .02m 

 

1 Oudehaske E3 
2 DWPE2 
3 Renado E2 
4 DeIfstrahuizen E2 
5 VV1E2 

11 31 95 - 	6 
10 22 55 - 	19 1 EBC/Delfstrahuizen D1 7 21 86 - 	5 
10 19 38 - 	23 2 Langweer DI 8 18 59 - 	26 
11 15 29 - 	36 3 Blauwhuis D1 7 12 30 - 	27 
11 12 24 - 	41 4 DWP DI 8 6 23 - 	53 
10 4 6 - 	50 5 Woudsend DI 8 0 6- 	93 
9 3 7-79 

lfstrallukze 4 De  5 loyale.-- 
6  welPen F2' 

1 	Nieuweschoot F3 
2 GAVC F3 

9 	6 	 3 TOP'63 F2 
4 Schamegoutum'70 F3 
5 DWP F3 
6 Oudehaske F3 

10 30 88 - 	3 
10 24 59 - 	9 
10 14 16 - 21 
10 11 23 - 53 
10 5 10- 70 
10 2 12- 52 

1 1°P F2  f2. 
2 \74°‘1(1.sent,is  
3 V'Ia°t  

15 
2 1  6 10 	52 - 

1° 25  41 	16  lo 1% 
22,  _36 

9  1 
5 
 y 

10 3  

Hallo Sheids wat doe je nou? 

Vraag I. 
Een speler van de verdedigende partij houdt binnen zijn eigen strafschopgebied, terwijl de bal bij de rechtsbuiten in de 
omgeving van de hoekvlag is, een aanvaller vast. De scheidsrechter kent nu: 
a. een indirecte vrije schop toe, omdat de aanvaller geen doelrijpe kans had. 
b. een strafschop toe. 
c. een directe vrije schop toe op de  plants  waar de bal zich  beyond  en hij geeft de verdediger een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. 
d. een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de bal was en hij geeft de verdediger een waarschuwing door 
het tonen van de gele kaart. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 2. 
Een speler loopt kwaad het speelveld af, zonder zich af te melden. De aanvoerder meldt de speler af bij de 
scheidsrechter en wil een vervanger inzetten. De scheidsrechter weigert dit, ondanks het feit dat de betrokken speler 
geen overtreding heeft begaan  waarvoor wegzending noodzakelijk was. Handelt de scheidsrechter hier juist? 
a. de scheidsrechter handelde juist, omdat de betrokken speler zich niet had afgemeld bij de 

scheidsrechter. 
b. de scheidsrechter handelde juist, omdat bij kwaad weglopen geen vervanging is toegestaan. 
c. dc  scheidsrechter handelde alleen juist, indien er reeds 3 spelers waren vervangen van het betreffende 
d. de scheidsrechter handelde volledig juist. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 3. 
Juist buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een verdediger onderuit gehaald. Dezelfde aanvaller neemt 
de toegekende vrije schop en schiet de bal tegen de lat. Hij krijgt de bal direct weer terug en schiet de bal nu in het 
doel van de tegenpartij. Is dit een geldig doelpunt? 
a. neen, de vrije schop moet worden overgenomen. 
b. ja. 
c. neen, de scheidsrechter had namelijk een strafschop moeten toekennen. 
d. neen, de veninfligende partij krijgt een indirecte vrije schop te nemen op de plaats waar deze speler voor de 
tweede maal de bal speelde. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 4. 
Een directe vrije schop moet worden toegekend voor: 
a. obstructie. 
b. gevaarlijk aanvallen. 
c. te hoog trappen. 
d. te laag koppen. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 5. 
Tijdens het spel bemerkt de scheidsrechter dat de uitrusting van een speler niet aan de voorschriften voldoet. Hoe 
reageert hij? 
a. hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en zendt dan de speler van het speelveld om het mankement te 
herstellen. 
b. hij draagt, tijdens het spel, de aanvoerder op de speler van het speelveld te zenden om het mankement te 
herstellen. 
c. hij onderbreekt de wedstrijd, zendt de speler tijdelijk van het speelveld en hervat met een indirecte vrije 
schop. 
d. hij onderbreekt de wedstrijd, zendt de speler tijdelijk van het speelveld en hervat met een scheidsrechtersbal. 
Het juiste antwoord is 
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Na een goede eerste hen van de competitie gingen we vol 
goede moed naar Deifstrahuizen daar troffen we een nat en 

zwaar veld aan. Door een snelle goal van Jordy dachten we een gemakkelijke 
wedstrijd te krijgen dit viel een beetje tegen want veel kansen werden gemist dus 
stond het bij de rust nog steeds maar 0 -1. De tweede helft werd goed begonnen 
er werden snel 2 goals gemaakt daarna werd het rustiger in en om het veld daarna 
scoorden beide teams nog 1 keer zodat de einduitslag 1-4 voor D.W.P. was. 
De stemming was dan ook opperbest toen we huiswaarts gingen. 
De wedstrijd tegen Renado zou wel even gemakkelijk gewonnen worden volgens 
de heren want de uitwedstrijd hadden we ook gewonnen. 
Maar na goed voetbal van D.W.P. kwamen er veel goede kansen, tegen de paal, 
op de lat, van de lijn gehaald en goed keeperswerk van de Renado-keeper was 
het met de rust nog steeds 0-0. In de tweede helft gebeurde wat in voetbal gewoon 
is, de tegenpartij krijgt een hoekschop en door een ongelukkige kluts bal sta je met 
0-1 achter. Dat was een grote tegenvaller dus werden de mouwen nog maar eens 
opgestroopt wat tot resultaat had dat we nog meer kansen kregen maar het duurde 
tot vlak voor tijd dat de gelijkmaker werd gescoord zodat we dure punten hadden 
verspeeld in de race met Oudehaske. 

Voor de laatste wedstrijd tegen Oudehaske was de competitie al gespeeld ze 
hadden al 5 punten voorsprong op ons en dus weer net geen kampioen. 
Om de spelers te motiveren wilden we Oudehaske niet ongeslagen kampioen 
laten worden. De wedstrijd werd dus ook zeer fanatiek begonnen. Met goed 
voetbal en mooie combinaties werd Oudehaske weggespeeld wat resulteerde in 
een0-2 stand bij rust hetgeen Jelle (leider) met de borst vooruit deed lopen van 
trots omdat er veel oude bekenden van Oudehaske langs de lijn stonden. 
Na de thee maakten we snel 0-3 en dachten we als  !eiders  dit zit gebakken. Maar 
de veerkracht van Oudehaske was groot ze kwamen dan ook sterk terug en wel tot 
3-3. Toen liepen de positieve emoties langs de lijn op en Jelle werd steeds kleiner, 
beide ploegen streden toen nog voor de winst het geen mooie kansen op leverde 
aan beide kanten. Twee minuten voor tijd werd Cor vrij-gespeeld voor de keeper 
en maakte koel de winnende treffer hetgeen leidde dat meegereisde supporters 
(Pieter de J.) het veld opsnelde om Cor te bedanken. Een hele mooie overwinning 
voor het E2 team en zeker voor Jelle die plots weer groeide. Het was dan ook een 
mooie najaarscompetitie waar goed is gevoetbald en vooruitgang is gezien bij de 
spelers, dit ook dankzij de trainer Alex Hoks. 
Nog even de doelpuntenmakers: 
Jordy topscoorder met 15 goals, Wytze V maakte 8 goals, Wout en Rinke allebei 7 
goals, Cor 5 goals, Tjeerd, Marcel ieder 1 goal. Wietze S. Scoorde niet want dat is 
onze keeper en ook Jurjen heeft geen doelpunt gemaakt want dat is onze super 
verdediger. Tot slot wensen we iedereen nog een gezond en sportief 2002. 

Leiders van E2 Jelle en Jan  

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 ƒ 100,— per 
seizoen. Hiervoor krijgt u een vermelding op één van de borden in de kantine. 
Door de grote toename van bal-sponsoren is besloten hiervoor een 
extra bord bij te plaatsen waardoor de CLUB VAN 100 is 
uitgeweken naar de zijkant. 

De binnengekomen financiële middelen van de CLUB VAN 100 
zullen voor allerhande doeleinden worden gebruikt om de vereniging 
D.W.P. (financieel) draaiende te laten houden en dit is zeer zeker 
nodig. Van overheidswege worden de verenigingen steeds meer 

geconfronteerd met verplichtingen; eisen kantinebeheer in het kader 
van de Drank- en Horecawet, milieu-eisen, legionella-bestrijding en 
brandveiligheid. Daarnaast zijn de gebouwen in eigen beheer 
overgenomen en vergt onderhoud, hoewel vaak gedaan door 
vrijwilligers, toch het nodige geld. 

Voor slechts fl. 100,— per jaar bent u al lid en steunt u de CLUB VAN 100 

Steun v.v. D.W.P. en wordt massaal iljd 

Na betaling is men een jaar lid van de CLUB VAN 100 en wordt de naam van 
de gever, of die van het desbetreffende bedrijf, vermeld in het clubblad en 
gedurende het jaar van deelname vermeld worden op het CLUB VAN l)) bord, 
in de kantine van D.W.P. Na deze periode kan men deelname verlengen voor 
telkens 1 jaar, tegen betaling van opnieuw fi. 100,— (omgerekend naar €) 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden. 
Aanmelden is mogelijk door onderstaande coupon in te vullen en in te leveren 
aan één van de bar-medewerkers ook hier liggen wel aparte formulieren. 

JA, 	WORD LID VAN DE CUP VAN 100  

naam* 	  
adres" 	  
postcode / woonplaats" 	  
telefoon: 	  

CLUB VAN 100 CLUB VAN 100*** CLUB VAN 100 *** 
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Horizontaal: 1 voorjaar; 5 hevige wind; 9 telwoord; 10 
gesteente; 12 ondergevel; 13 bijwoord; 16 voorzetsel; 17 
kwastje; 21 leersoort; 22 visbeen; 23 breekijzer; 25 voor-
zetsel; 27 persoonlijk vnw.; 28 eikeschors; 30 Spaanse 
eretitel; 32 grote uitgestrektheid zout water; 33 slinger-
plant; 34 boom. 

Een reactie van de pupil van de week 

Gisteren (27 oktober) heb ik een leuke dag gehad. Eerst moest ik voetballen 
tegen Blauwhuis. We moesten thuis spelen en ik zit in F2 van D.W.P. 
We hebben gewonnen met 2-1 en ik heb 1 doelpunt gemaakt. En 's middags ging 
ik met mijn vader mee, want ik was pupil van de week. Niels haalde mij op en 
toen moesten Kees Pieter en ik mee naar de kleedkamer van het eerste elftal. 
Toen kregen we een nieuwe trainingsjas aan en gingen we naar het 
scheidsrechtershokje. We gaven de scheidsrechters een hand en zeiden wie we 
waren. Daarna gingen we naar buiten om met het eerste op de foto te gaan. 

Want ze hadden nieuwe shirts en sokken en broekjes 
gekregen van buurman Geeft 

Ik zat bij Heit. Toen gingen we de warming-up doen en 
daarna mocht ik aftrappen. 
ik mocht de hele wedstrijd in de dug-out zitten. lk zat 
naast René Krikke en later naast Martin, want die was 
geblesseerd. ik vind Martin op Boudewijn Zenden 
lijken. In de tweede helft kregen we patat en drinken. 
Dat was lekker. We hebben het in de dug-out 
opgegeten. We kregen ook nog een mooie bal mee 
met alle namen er op. Hij is wit met zwart. Ik vond het 
heel leuk pupil van de week te zijn. 

Verteld door  Rick  van Hes (opgeschreven door 
mem). 

Na de presentaties van de nieuwe tenues en trainingspakken (waar overigens nog 
niet vele punten in zijn binnengehaald) werd na de wedstrijd besloten om ook nog 
eens twee nieuwe (kleinere) trainingspakken aan te schaffen speciaal voor de 
pupillen van de week. Inmiddels zijn deze twee trainingspakken binnen met aan 
de achterkant de naam van de sponsor en aan de voorzijde de opdruk "pupil van 
de week". Geert (voegbedrijf G. de Jong) bedankt voor jouw aanvullende 
bijdrage. 

Vertikaal: 1 professoraat; 2 roem; 3 de onbekende 
(afk.); 4 oude lengtemaat; 5 muzieknoot; 6 voorzetsel; 
7 verenwisseling; 8 rondtrekkende liederenzanger; 11 
wandversiering; 14 wijnsoort; 15 zangvogel; 17 kleverige 
.stof, 18 ontkenning; 19 ik (Lat.); 20 tengel; 24 insekt; 
26 bloeimaand; 27 honingdrank; 29 bazige vrouw; 30 
lidwoord; 31 voorzetsel; 32 persoonlijk vnw. 

Enkele weken daarna werd, wederom door de  guile  
hoofdsponsor, het gehele kantinepersoneel in groene 
polo's gezet met vermelding van de naam zodat 
bestellingen heel persoonlijk kunnen worden 
doorgegeven. 

Voegbedrijf 
G. DE JONG 

Sinijohannesga 



Zakennieuws 

Wo. 

Verslag najaarscompetitie B1 junioren 
We moesten de eerste wedstrijd spelen tegen Nieuweschoot. We stonden telkens 1 
doelpunt achter Nieuweschoot en in de tweede heft stonden we zelfs 5-3 achter. We 
begonnen beter te spelen en Nieuweschoot raakte in paniek. Daarom zijn we toch 
nog teruggekomen tot 5-6. Het was een spannende wedstrijd. De volgende wedstrijd 
was thuis tegen Aengwirden. Hier deden Robert en Mangal niet mee. Dit maakte niet 
veel uit, want we wonnen de wedstrijd met 7-3. De 3e wedstrijd was tegen 
Oudehaske. Dit was een hele moeilijke wedstrijd. Robert maakte in de laatste 
minuten gelijk. De wedstrijd tegen Renado was het belangrijkst, omdat ze vlak achter 
ons stonden op de ranglijst. In deze wedstrijd van 2 DWP penalty's en 1 Renado 
penalty (scheidsrechter: Anne Knol) eindigden we 5-3. Vanaf toen stonden we veilig 
bovenaan en hadden alleen met Tijnje nog wat problemen (net met 2-1 gewonnen). 
De wedstrijd tegen Oldeboorn voetbalden we goed. We stonden met 5-0 voor met 
nog ongeveer 10 min te spelen toen Erik Jan na een botsing zijn knieschijf had 
verschoven. De wedstrijd werd gestaakt en de eindscore was dus 5-0. Erik Jan 
maakt het nu goed en traint zelfs al weer (looptraining). Tegen Read  Swart  speelden 
we een rare wedstrijd, veel gemiste kansen en de spits van Read  Swart  scoorde veel 
uit counters. Het werd een 5-6 winst. De volgende belangrijke wedstrijden waren 
thuis tegen Oudehaske en uit tegen Renado. Beide wonnen we (Oudehaske 5-2; 
Renado 1-2). We waren verzekerd van het kampioenschap. De laatste wedstrijden 
tegen Tijnje en Read  Swart  werden afgelast vanwege het slechte weer. Toen waren 

we voor de 5e keer kampioen. 
Uitslagen (Bron: http://www.knvb.nl): 

Renado Oude- 
haske 

Aeng- 
wirden 

Nieuwe- 
schoot  

DWP Oldeboorn 	Tijnje Read 
Swart  

Renado 4-2 	6-1 6-1 	1-2 	I 2-0 0-0 4-2 
Oudeh. 	I 1-1 5-4 4-1 	1 	3-3 	I 2-2 4-1 6-5 
Aenowird. 0-1 	I - 4-2 4-4 	I 6-2 2-4 9-2 
Nieuwesch. - 	1 6-1 - 5-6 3-2 1-2 2-0 
DWP 5-3 	! 5-2 7-3 4-2 5-0 - - 
Oldeboorn 0-1 	I 3-1 5-4 2-5 0-2 1-2 9-3 
Tijnje 	I 2-0 	I 1-3 5-2 2-2 1-2 	I 2-2 6-3 
Read Swart 	I 	5-8 1-7 	4-5 2-2 5-6 1-7  

Stand 
1 	DWP B1 12 10 2 0 32 51 29 

2 	Renado B1 13 8 2 3 26 37 21 
3 	Tijnje B1 13 7 3 3 24 35 23 
4 	Oudehaske Bi 13 6 3 4 21 41 37 
5 	Nieuweschoot B1 12 4 2 6 14 32 35 
6 	Aengwirden B1 12 4 1 7 13 47 47 
7 	Oldeboorn B1 13 3 2 8 11 28 38 
8 	Read  Swart  Bi 12 0 1 11 1 33 74 

Selectiespelers 
1. Robert Bos 
4. Mangal Haringsma 
7. Jochum Meester 
10. Daniel Rottiné 
13. Hendrik vd Wal 

2. Gauke Dijkstra 
5. Anno Holtrop 
8. Erik-Jan Melein 
11. Yeb Johan Seffinga 
14. Pieter vd Wal 

3. Ruben Dijkstra 
6. Douwe van der Meer 
9. Roel Mulder 
12. Sander Visser 

Viaaierie croissanterie Charlotte 
heet voortaan De Hoofdbrug 
HEEREN VEEN - Vlaa,ierie Croissanterie Charlotte aan de Dracht 1 
in Heerenveen heet sinds 31 oktober De Hoofdbrug. Jan.sje Naber-
man is nu drie jaar eigenaresse en erg tevreden met de naamsve-
randering. 'De vorige bedrijfsleidster heette Charlotte. Daardoor 
werd ik ook altijd als Charlotte aangesproken. Dat was ik zat.' Het 
pand waar de Vlaaierie in zit heet De Hoofdbrug, mede om die rede 
vindt Naberman het ook een erg geschikte naam voor haar zaak. 
'De mensen weten nu tenminste gelijk waar ik te vinden ben.' 
Naast de naamsverandering is er ook een belangrijk onderdeel in 
de verkoop gewijzigd. De verkoop was altijd meer gericht op de 
broodjes, nu wil Naberman die meer richten op de vlaaien. Om die 
reden heeft ze vlaaispecialifeiten 'Limburgia' in handen genomen. 
'Limburgia heeft in Nederland al grote naamsbekendheid. Ik hoop 
dan ook dat het allemaal slaagt', aldus Naberman. 

Jansje Naberman met collega Myrthe Duursma 



ZOEK 5 VERSCHILLEN 
Deze twee tekeningen lijken hetzelfde. Toch zlin er 5 verschillen. Probeer 
die te vinden. 

Overzicht D.W.P. I seizoen 2001- 
11 augustus 
14 augustus 
16 augustus 
18 augustus 
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  

- Heeg 
- R.E.S. 
- Jubbega (zon) 
- Woudsend 
- Hielpen 
- D.W.P. 
- H.J.S.C. 
- Makkum 
- D.W.P. 
- Leeuwarden 
- D.W.P. 
- TONEGO 
- D.W.P. 
- D.W.P. 
- D.W.P. 
- N.O.K. 
- D.W.P. 
- Ij.V.C. 
- D.W.P. 
- Haulerwijkse Boys 
- D.W.P. 
- Espel 
- D.W.P. 

(zeer strenge) winterstop 
D.W.P. 	- Haulerwijkse Boys 
Bekerronde / inhaalwedstrijd 
Bekerronde / inhaalwedstrijd 
Bekerronde / inhaalwedstrijd 
Leeuwarden 	- D.W.P. 
Bekerronde / inhaalwedstrijd 
D.W.P. 	-  Ens  
TONEGO 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- Scharnegoutum 
D.W.P. 	- V.V.I. 
Bekerronde / inhaalwedstrijd 
N.O.K. 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- W.W.S. 
IJ.V.C. 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- sc Joure 
Nacompetitie 

2002 

3 - 1 (oefen) 
3 - 0 (oefen) 
3 - 1 (oefen) 
2 - 2 (oefen) 
9 - 1 (beker) 
0 - 7 (beker) 
6 - 0 (beker) 
2 - 1 
3 - 5 
1 - 2 
2 - 2 
1 -4 
0 - 1 
4 - 2 
1 -2 (beker) 
4 - 5 
1 - 1 
0 - 4 
3 - 1 
afg 
afg. 
1 - 1 
5 - 1 (oefen) 

14.30 

14.30 

14.30 
14.30 
14.30 
14.30 

14.30 
14.30 
14.30 
14.30  

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



IT LV 

voegbech.,  

2 TA Rotstergaast 
(0513) 68 19 99 

51 03 86 76  

Technisch bedrijf 	 

Schotel- x,..e 
antennes INSTAE4ND 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zelf doen 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

Radio 
TV.-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465  AX  Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

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

Firmawei 11 - 8501  XL  Joure 
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
•uithakken oud voegwerk .restauraties 

94. czacks rzat 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

JEICAZT:41111~.1r 

garagebedrijf 

R.BUKER 
Streek 130 

tel 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule 

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 • Bedriiventerrein  Kanaal  • 8447 GP Heerenveen 
• Tel. (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 

ponsors reclameborden D.W.P. 2001/2002 
Bergsma Assurantiekantoor  
Holiday  Horeca BV 
GEBO 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 
Waterlander kachels en haarden  
Lippe  Lap 
Woningstichting Haskerland 
Centrale de Bijekoer 
Heineken Nederland BV 
Kerstma-Heida 
Kraak Installatietechniek 
Modderman BV 
Akkerman rijwielen 
Rabobank 
Fabriek bouwmaterialen  
BFI  afvalverwerking 
Drukkerij Hofstee 
Administratiekantoor Oord 
Garage Jager 
Wieger Ketelapper 
Tuincentrum Gebr. De Koning 
Voegbedrijf Ten Boom 
Assurantiekantoor Ferwerda 
De Wrede Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 
Van der Wiel 
Bromfietsha! 
Leen van Bavel 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
West - Media  

Joure 
Sint Nicolaasga 
RotQt4.rhul,,,  
Rotsterhaule 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Oudehaske 
Sintjohannesga 
Joure 
Heerenveen 
Joure 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Rotsterhade 
Heerenveen 
Joure 
Rotsterhaule 
Grou 
Rotst.,rhnul 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Sintjohannesga 
Heerenveen 
Oudehaske 
Nieuwehorne 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Rohe! 
Ouwster Nijega 
Joure 
Joure 
Sint Nicolaasga  
Drachten  
Rotstrho: Ile 
Ouwsterhaule 
Rotstergaast 
Heerenveen  

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 



( KRAAK 
InstalIatietechniek 

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

K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

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

Alles voor 
iedere sport- 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPORTHUIS 

  

Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 
Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

Alact,tspiale4", 	al,te 3t),~ .e/h. 4,Kale4.1 

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

W& V 
Voor al uw voegwerk 

zowel nieuw als renovatiewerk 
voegbedrijf 

van Wijk & de Vries 
Scharsterbrug 

tel. 06 - 22 37 97 51 

Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  J. Veldstraweg 35 
8513 CK Ouwster1taule 

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

BOUWBEDRIJF 
Fa. H. Fabriek en Zonen 

Streek 59 - Sintjohannesga - 551207 

Voor nieuwbouw 
en 
Onderhoudswerk 

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

Naast Binnendijk 85 
ROTTUM 

V.<2;i 

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

Al fan 1.912 of bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 
earst 	H. van Dijk 
d'ernei M. & R. van Dijk 
no 	H. & T. van Dijk 1-2? 0513-551208 

FREEGJE DERNEI  
as jojo bioleguac I he&  

Ontdek de weg naar uw i 
eigen 

Vakman 	/ R-riT
Yan Bavel 

WASMACHINE 



   

Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhaule 

'T WERELDJE 
 

v.v. D.W.P. 
sportpark "De Drie" 
tel. (0513) 55 17 88 

 

     

Onbegrijpelijk, de maatregel om De Arena droog te leggen. Nou wil dat gras 
natuurlijk helemaal niet meer groeien. 

Na zijn aankomst in Rome zei Jaap Stam onder meer "dat bij  Lazio  alles zo 
enorm positief was". Die uitspraak heeft nu natuurlijk een heel andere dimensie 
gekregen. 

Nikos  Machias  maakte vorige week duidelijk dat hij volledig is vernederlandst. 
Als Grieks international miste hij keurig een stafschop tegen Cyprus. 

Ronald Koeman kreeg dus toestemming van Vitesse om naar  Ajax  te 
verstrekken. Maar in zijn contract stond toch dat hij alleen weg mocht als hij zich 
kon verbteren? 

Nadat José Antonio  Reyes  had gescoofd voor Servilla tegen Real Valladolid, 
werd hij door een uitgelaten ploeggenoot in zijn kruis gebeten. Na dat lullige 
akkefietje durft Pierre van Hooijdonk geen goal meer te maken 

Karel Aalbers: Ik heb altijd al gevonden dat Vitesse veel meer 
Sturing nodig heeft. 
Na het drankverbod wordt nu hopelijk ook het voetbalverbod in De 
Arena opgeheven. 

Louis van Gaal tegen Jan van Dijk en Co Adriaanse: "Ik verwacht binnenkort 
een telefoontje uit Enschede. Dan hebben we een vierde man om te klaverjassen. 

Ruud Gullit is al jaren een voorstander van sexy voetbal. Na dat akkefietje in 
Kopenhagen is hij dus de aangewezen man om bondscoach te worden. 

Patrick Kluivert.: Die  Kira?  Ach, dat had toch helemaal niks om het lijf. 

Vorige week werd in de tuin van het bondsbureau van de KNVB in Zeist het 
bronzen beeld van Rinus Michels ontvreemd. Zou Louis van Gaai nou zo jaloers 
zijn op de successen van De Generaal? 

Programma winterstop A-selectie 

zaterdag 05 januari 	trainen A en B selectie 	14.30 
Nieuwjaarsinstuif D.W.P. 	16.00 

dinsdag 	07 januari 	trainen A en B selectie 	19.00 
donderdag 09 januari 	trainen A en B selectie 	19.00 
zaterdag 12 januari 	De Sweach 1 - D.W.P. 1 	14.30 
dinsdag 	15 januari 	D.W.P. 1 	- Nieuwschoot 1 19.30 
donderdag 17 januari 	trainen A en B selectie 	19.00 
zaterdag 19 januari 	Jubbega 1 	- D.W.P. 1 	14.30 

(eventueel inhaal of beker) 
dinsdag 	22 januari 	R.E.S. 1 	- D.W.P. 1 

	
19.15 

donderdag 24 januari 	trainen A en B selectie 	19.00 
zaterdag 26 januari 	D.W.P. 1 	- Franeker 1 

	
14.30 

dinsdag 	29 januari 	D.W.P. 1 	- Sieat 1 
	

19.30 
donderdag 31 januari 	trainen A en B selectie 	19.00 
zaterdag 02 februari 	Heeg 1 	- D.W.P. 1 

	
14.30 

dinsdag 	05 februari 	trainen A en B selectie 	19.00 
donderdag 07 februari 	D.W.P. 1 	- Oudehaske 1 

	
19.30 

zaterdag 09 februari 	D.W.P. 1 	- Delfstrahuizen 114.30 
dinsdag 	12 februari 	D.W.P. 1 	- Bolswardia 1 

	
19.30 

donderdag 14 februari 	trainen A en B selectie 	19.00 
zaterdag 16 februari 	Leeuwarden 1 - D.W.P. 1 

	14.30 (compt) 
D.W.P. 1 	- C.S.L. 1 

	14.30 (oefen) 
dinsdag 	19 februari 	trainen A en B selectie 	19.00 
donderdag 21 februari 	D.W.P. 1 	- Bant 1 

	
19.30 

zaterdag 23 februari 	D.W.P. 1 	-  Arum  1 
	

14.30 
dinsdag 	26 februari 	trainen A en B selectie 	19.00 
donderdag 28 februari 	trainen A en B selectie 

	19.00 
zaterdag 02 maart 	D.W.P. 1 	-  Ens  1 

	14.30 

PS Wijzigingen voorbehouden. 

Foppe de Haan kreeg slechts een voorwaardelijke boete van 150 euro voor het 
benoemen van Roelof Luinge als"lul". Eigenlijk geeft de tuchtcommissie de Haan 
daarmee dus gelijk. 

Een boze  Ajax-supporter: Boeve moet weg, maar ai die andere boeven blijven 
gewoon op hun plaats zitten. 

Nu vaststaat dat "lul" een aan woord is voor "Luinge", kunnen we voortaan dus 
reppen van Luinge de behanger. 

Leider: Geert de Jong 
Trainer: Klaas Kuiper 



KOM VOETBALLEN 

Wetkont kb • • I, • • • • 4> • •  

WORDT ktO 

ovetbakereetiging 
D.W.P. 

fittUittingeot: 

senioren 	 Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 - 55 20 07 

jeugd 	 Henk Mulder 
jeugdsecretaris 
0513 - 55 12 55 

reclameborden/ 
advertenties 	Wiepie Krist 
clubblad 	 a ktie ko mité 

0513 - 55 19 54 

D.W.P. - FAMILIEBERICHTEN 
Trainer Sietze Drenth is eindelijk achter de redenen 
waarom de opkomst van het tweede elftal van D.W.P. op 

de dinsdagavonden wel eens te wensen overlaat. Allerhande reden werden 
aangevoerd, van overwerken (Harry), studie en bezigheden binnenhuis. Wat 
dat inhield was niet al te duidelijk inmiddels zijn de resultaten bekend eh is 
duidelijk dat het 28  elftal een vruchtbaar team heeft. Jolanda beviel van een 
dochter ILSE en Hilda beviel van een derde kindje L1EUWE JOHANNES. 
Bemo en Klaas waren de trotse vaders. Allen gefeliciteerd. Met belangstelling 
kijken we uit naar de eerste trainingen van het 28  op de dinsdagavonden, kijken 
wie er dan ontbreken! (Jan Schokker, wel steeds gesignaleerd op de Ringfeart 
zegt al dat hij een studie heeft??). Een klein grapje moet zo nu en dan kunnen 
het houdt het clubblad ook leesbaar, jongens van het 28  veel succes in de 
tweede helft van de competitie. 

GEBOREN 

In ny libben 
in lyts wzinder 
In ny begjin 

't Klinkt sa gewoan 
Dit hasto ûsjun 

dat is hiel bysiinder. 

Zo melden Berno en Jolanda de Boer dat op 30 oktober 2001 hun 
dochtertje ILSE is geboren, Kadijk 25, Sintjohannesza. 

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje 

Lieuwe Johannes 
17 oktober 2001 

Klaas en Hilda Huisman - Otterna 
Marije Johanna 
Rieuwert Klaas 

Schoterweg 8 
8462 TD Rotstergaast  
telefoon  0513-677538 Berte, fan it libben it begjin 

In barren  sa  bystinder  
Dat  flea gewoan wurde kin 
It is en bliuwt in :w-Cinder.  



igiet= 

Verslag van de wedstrijd F3 tegen FC de Memmie's + I heit) 

Daar het F3 elftal de laatste competitiewedstrijd in Oudehaske_met.4,1gewonnen 
hadden, durfden ze de match tegen de FC de Memmie's wel aan. 
Om half 11 was de aftrap. Het F3 elftal sportief in korte broekjes, maar FC de 
Memmie's allemaal in lange broeken en dikke truien aan. En daar gingen ze. F3 nam 
al direkt de leiding en vlogen de anderen links en rechts voorbij, dat het eerste 
doelpunt was al gauw voor F3 gevallen. Maar na wat enige aansporing van hen leidster 
lieten de Memmie's het hier niet bij zitten en gingen er weer fel tegenaan. Soms wel 
eens te fel, dat resulteerde in een gele kaart voor Jan en even later kreeg Betsje er ook 
een, wegens het onderschoffelen van haar eigen zoon Thijs .De keepster Mieke van de 
Memmie's had de spelregels ook nog niet helemaal begrepen, want een terugspeelbal 
van je eigen team mag je niet in de handen pakken dus een vrije trap. Alweer een 
doelpunt van F3, maar gelukkig de Memmie's kwamen ook aan bod wat scoren betreft 
want- Jan scoorde een doelpunt tegen. Helena en Anette hadden ook goede kansen 
maar helaas net voor langs. Er viel ook nog een gele kaart voor Ietske wegens hands.In 
de rust heeft de leidster hen hier voor gewaarschuwd want 2x geel is rood dus 
douchen.Na de ranja ging het F3 elftal er weer flink tegenaan en dat leverde weer een 
paar doelpunten voor hen op. Maar de Memmie's waren zo gretig, dat er kwamen ook 
nog doelpunten van hen. In de laatste minuten van de wedstrijd ging het er nogal heftig 
aan toe. Jan nam een speler van F3 te pakken in het strafschop gebied dat de goed 
leidende scheidsrechter Alex kon maar een ding doen en dat was Jan rood geven.Dus 
douchen, Jan!. Nadat F3 de penalty benutte kwam al gauw het fluitsignaal van einde 
wedstrijd..De uitslag was 9-4.De scoorders van F3 waren: Roelof 5x_, Arjen  lx,  Rinze 

Jaring  lx,  en Freerk  lx.  Van de memmie's had Jan 2x , Betsje  lx  en Greetje I x 
gescoord. We kunnen terugzien op een toch wel sportieve maar vooral leuke wedstrijd, 
en we hopen dat F3 volgend jaar de FC de Memmie's weer uitnodigd. 

De leidster van FC de Memmie's. 

DE OPPAS VAN DE MAAND 

Ook bij Remco ten Hoeve begint de leeftijd al een beetje 
te spelen, speelde hij vroeger altijd met de bal, 
tegenwoordig heeft hij zijn grenzen verlegd en biedt hij bij 
de oudere spelers met kinderen in het team zijn diensten 
aan. Als oppas 	maar wie past op wie?? 
Deze foto, welke is genomen op de Skoalekers, is 
enigszins uit zijn verband gerukt. Na een moeilijke en 
zware wedstrijd kwam Remco alcoholvrij op de plaats van 
bestemming, de bierflesjes en beerenburgfies zijn er later 
bijgeplaatst. Dus voor al uw oppas (wel in bezit van een stevig bankstel) bel 
REMCO TEN HOEVE, tel. 0513 - 55 14 52 (bel op tijd want vol is vol) 

WIST U PAT 	 

  

• Zowel de A- en de B-junioren kampioen zijn geworden. 
Dit zo op overtuigende wijze is gebeurd dat ze de laatste wedstrijden niet 
eens meer hoefden te spelen. 

• De fotograaf dit enigszins is ontkomen zodat er geen foto is gemaakt. 
• Dit voor beide teams niks uitmaakte en dat ze er toch een feestje van 

hebben gebouwd? 
• Sjirk Elzinga zijn carrière misschien verder gaat als beroepskaarter? 
• want hij won het klaverjastoernooi. 
• zijn schoonvader Jan met twee flessen drank naar hij ging, want dochter 

Jessica won de 6e prijs. 
• Elbert,  na 1 jaar oefenen elke donderdag buiten de prijzen viel. 
• dit hem niks kon schelen omdat hij van Franke won. 
• Franke nog steeds hetzelfde recept eet en de twee fricandelletjes lekker 

naar binnen schoof. 
• de sfeer na het klaverjassen als weer vanouds was, en 

de sterke verhalen over vroeger weer over tafel vlogen. 
• Geert dacht, kijkende naar  Rick,  die traningspakken zijn 

veel te groot voor de pupil van de week. 
• hij, na de wedstrijd, gelijk maar twee kleine 

trainingspakjes kocht voor de pupil van de week. 
• Minke op dat moment meer oog had voor de camera 
• of was dat toch voor de fotograaf??? 
• D.W.P. het contract met hoofdtrainer Klaas Kuiper met 

een jaar heeft verlengd. 
• D.W.P. nu ook te vinden is op Internet 
• kijk naar www.vvdwp.n1  
• de homepage nog niet optimaal kan worden gevuld en 

benadert zoals we dit willen doch hier druk aan wordt gewerkt, houdt dus 
regelmatig in de gaten 

• ook Jochum Meester actief is op het  world wide  web, en de B junioren van 
D.W.P. onder aandacht brengt, kijk naar vvdwp.myweb.nl. 

www.vvdwp.ni  



Een nieuw begin voor café De Driesprong in Lange1111e. Na twee jaar leegstand proberen Egbert en Tine 
van Hes (in het midden aan de stamtafel met links  ?lie  Stekelenburg van de camping) er weer een echt 
dorpscentrum van te maken. 	 Foto LC/Catrinus van der Veen 

Langs Tjonger bij Langelille wordt weer getapt 
Door Binne Keulen 

LANGELILLE - Ze zijn met bijna 
het hele bestuur komen opda-
gen. „Want", zegt Mirjam 
Boersma van Plaatselijk Belang, 
„een café brengt toch een stuk-
je gezelligheid in het dorp." 

Langelille heeft weer een café, 
zij het dat de kroeg 2 kilometer 
buiten het dorp ligt. Na twee 
jaar leegstand zijn Egbert en 
Tine van Hes uit Sint Johannes-
ga de volgende die het aandur-
ven met De Driesprong. Met het 
omdraaien van het bordje  'clo-
sed',  gistermiddag, kan er weer 
gedronken en gegeten worden 
aan de boorden van de Tjonger. 

De vorige uitbater had het eta-
blissement helemaal laten ver-
slonzen. Vader Hibbe van Hes 
kan er nog altijd niet bij. „Wat 
wie dit gebou iltleefd en fer-
smoarge." Vier maanden heeft 
hij aan een stuk staan schoon-
maken, schuren en verven. De 
smerigheid van de waardin was 
legendarisch. Niemand wilde er 
meer heen. Zij had niet voor 
niets de bijnaam Vieze Lies'. 

Precies veertig jaar geleden 
streek Alie Stekelenburg met 
haar man vanuit Tienhoven 

neer in Langelille. Ze begonnen 
café De Driesprong en zette te- 
gelijk de achterliggende cam- 

ping op. Na 3,5 jaar besloten ze recreatie te richten. Alle -  „tan-
het goed draaiende café te ver- te van Jan en Johan"- heeft al 
pachten en zich helemaal op de heel wat pachters voorbij zien  

komen. „Ik zou echt niet meer 
weten hoeveel." 
Vaak zagen ze De Driesprong 
als opstapje naar een grotere 
zaak. Maar er waren er ook die 
het verkeerd aanpakten, vindt 
zij. Wel om twaalf uur 's nachts 
nog de campinggasten binnen-
laten en die vervolgens tot vier 
uur laten zitten. Maar dan niet 
de deur om acht uur 's morgens 
open voor de gasten die wilden 
'fruhstcken'. „Dáár verdien je 
het geld mee. Niet met die paar 
pilsjes 's nachts." 
Egbert van Hes (34) zal het niet 
zover laten komen, verzekert 
hij. Hij heeft niet voor niets een 
kok aangenomen. „De minsken 
moatte hjirre terjochte kinne 
foar in pilske, mar ek foar lekker 
iten." Zestien jaar werkte hij 
voor een baas. „Dat  hie  ik wol 
besjoen." 
Hij denkt te weten hoe hij de 
dorpelingen weer in De Drie-
sprong kan krijgen. Op zolder 
vond hij namelijk de bekers, bo-
kalen en medailles van de dam-
en biljartvereniging die Lange-
lille ooit kende. Die krijgen bin-
nenkort een plek in het café. 
„Dy hearre  by  Langelille. Sjoch,  
hear  ik de bewenners al sizzen, 
dy  haw  ik noch wian." 
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