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Jousterweg 34 
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april 2002 

voetbal 
vereniging 

U kunt bij ons 
gratis parkeren P 



Koninginnedag 
-ar) ErW.71] aanvang 13.15 uur 

organiseert v.v. D.W.P. het 

Van wo a De Vries 
voor al uw voegwerken, ieuwbouw en restaureren, 06 - 22 37 97 51 

jani orea toernooi 
deelnemende verenigingen: 

D.W.P. Al 	V.W.C. Al 	Udiros Al 	Heeg Al 

om 10.00 uur het 74eF 
papillen toernooi 

deelnemende  teams .  
D.W.P. Fl 	Oudehaske Fl D.W.P. F2 	V.W.C. F2 
Read Swart Fl V.W.C. Fl 	Oudehaske F2 Y.V.C. Fl  

Komt  alien  en bezoek 
sportpark "de Grie" in Sinijohannesga 

Taxatie 
Reparatie 

Onderhoud 
Onderdelen 

(gebruikt en nieuw) 

In- en verkoop  
Tuning  

APK Keuringen 
- Restaiirati 

Deel restauraties 
Cabrio ombouw .  

Hagedijk. 12 - 8464 NP Sint JohnotoW,tel_ (0513) 55 1784 fax (9514552 
RilksWegWest 18f 9608 PC '10(ek. tetitainiek  tel.-1050).404.1.0-30- -farr,10:50  

Ook dit boekje is digitaal gedrukt en gemaakt door C.D.B 
Centrale De Bijekoer 
Streek 133 
Rotsterhaule 
tel./fax 0513 - 551112 
e-mailadres: 
centraledebijekoer@het net.n1 

Het adres voor: 

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

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

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

goed en goedkoop kan 

C._1:P.B. 

CENTRALE DE BIJEKOER 



Hoofdsponsor 
v.v. D.W.P. 

CLUBBLAD  IT WITE PEALTSJE  

Jaargang 5, nummer 3 
februari t/m april 2002 

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  

VAN DE REDACTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

Het was weer even wachten, twee maand is natuur-
lijk voor de liefhebbers van ons clubblad weer een 
heel eind. Inmiddels is de competitie al weer druk 
bezig en doen de A junioren en vooral jongste jeugd 
het enorm goed. Jongens ga zo door. 
Voor jullie ligt weer een interessant clubblad met 
weer voor elk wat wits. 
Leuk is het verslag dat gemaakt is door het Friesch 
Dagblad op een zaterdagmorgen. Een verhaal over 
hoe de organisatie van onze jeugd in elkaar steekt. 
Door het bestuur is het zeer gewaardeerd dat men 
een bezoek bracht aan onze clubblad. Ook de 
verslagen van de jeugdteams komen los. 

Weer een clubblad vol leesplezier, tot de volgende. 

Redactie  It  Wite Pealtsje 

Inleveren in de kopiebus of redactieadres 

Uiterste inleverdatum 7 juni 
Distributie clubblad ong. 15 juni 

Zaterdag 23 Maart 2002 

Hoi,ik ben Leo en ik moet even een stukje schrijven. 
De eerste helft was knudde de leiders zeiden dat we allemaal krantjes waren. 
We hebben de eerste helft 1 doelpunt gemaakt. 
De 2de  helft hebben we laten zien dat we geen krantjes waren. 
Wand we hebben 4 doelpunten gezet 
ik speelde iedereen voorbij en zette een voorzet en Joran kon scoren. 
Dit is het verhaal van Leo. 

Groeten van Leo v.d. Wal 



VAN DE VOORZITTER 

  

Zoals gemeld in het vorige clubblad is de 
gemeente voornemens het hoofd- en 
trainingsveld van ons sportcomplex aan de De 
Grie op te knappen. 
Inmiddels is in overleg met de gemeente 
Skarsterlán afgesproken dat, gelijk na Pasen, 
op dinsdag 2 april a.s. de werkzaamheden 
zullen starten. De bedoeling is dat de graszode 
wordt gefreesd en in de lengterichting van het 
veld nieuwe drainage wordt aangelegd. Daarna 
wordt de bovenlaag vermengd met zand en ingezaaid. De verwachting is 
dat het veld bij het begin van de competitie 2002/2003 weer gebruikt kan 
worden. 

Tevens wordt gelijktijdig het trainingsveld 
opgeknapt. Uiteraard is tot het einde van de 
competitie 2001/2002 voor het spelen van 
de wedstrijden dan maar '1 veld beschikbaar. 
Gevolg hiervan is dat wedstrijden misschien 
's avonds door de week of op een ander 
tijdstip op de zaterdag moeten worden 
gespeeld. 
Tevens zal in eerste instantie een deel van 
het trainingsveld worden gebruikt voor 

opslag materiaal en zand. Dus ook hier beperkingen ten aanzien van het 
gebruik. 

Tevens wil ik hier graag nogmaals wijzen, dat 
hoewel wij een gezonde vereniging zijn met een 
groot aantal mensen die een deel van hun vrije 
tijd aan DWP besteed, er toch nog steeds een 
gebrek is aan vrijwilligers bij met de jeugd. 
Wij zoeken dan met name leiders(sters) voor 
onze jeugdelftallen. Dus heeft u als ouder van 
een spelend jeugdlid of als 
voetballiefhebber(ster) nog enige vrije tijd, meld u 
dan ais vrijwilliger(ster). 

Eelke Westra 

',PUPILLEN VEL VOORJAAR COMPETITE 2002 -F 7-tal £1 --KLASSE £1 

2 maart 2002: Workum 	El 	1 	1 	0 	0 	3 	7 - 1 	( + 6 ) 
DWP 	El 	I 	1 	0 	0 	3 	2 - 1 	( + 1 ) 

DWP - WZS 2 - 	1 (1 - 0) Hielpen El 0 0 0 	0 0 	0 - 0 ( 	0 	) 
EBC -. Hielpen afg EBC El 0 0 0 	0 0 	0 - 0 ( 	0 	) 
TOP' 63  - Workum 1 - 7 WZS El 1 0 0 	1 0 	1 	- 2 ( 	- 1 	) 

TOP'63 El 1 0 0 	1 0 	1 	- 7 < 	- 6 	) 

9 mart 2002: Work-um El 2 2 0 	0 6 	16-2 ( + 14 ) 
DWP El 2 2 0 	0 6 	5 - 2 ( + 3 ) 

Hielpen  - DWP 1 - 3 (0 — 1) WZS El 2 1 0 	1 3 	10-3 ( + 7 ) 
WZS - TOP'63 9 - 	1  Hielpen  El 1 0 0 	1 0 	1 	- -3 ( 	- 2 	) 
Workum - EBC 9 - 	1 EBC El 1 0 0 	1 0 	1 - 9 ( 	- 8 	) 

" TOP'63 El 2 0 0 	2 0 	2-16 ( - 14 ) 

16 maart 2002. DWP El 3 3 0 	0 9 	14-3 ( + 11 ) 
Workum El 2 2 00 6 	16-2 (- + 14 ) 

TOP'63 - DWP 1 9 (1 - 5) WZS El 3 2 0 	1 6 	18 - 3 ( + 13 ) 
EBC - WZS 2 8 Hielpen El 1 0 0 	1 0 	1 	- 3 ( 	- 2 	) 
Work-um - Hielpen afg EBC El 2 0 0 	2 0 	3-17 ( - 14 	) 

TOP' 63 El 3 0 0 	3 0 	3-25 ( - 22 ) 

23 maxi 2002. DWP El 4 4 0 12 	19-4 ( +15 ) 
Workum El 2 2 0 151-2   (- + 14 ) 

DWP - EBC 5 1 (1-0) -WZS El -a 2 1 -6 	15-5 -( -t- 13 	j 
TOP' 63 - - Hielpen Hielpen El 1 0 1 0 	1 	- 3 - 2 	) 
WZS  - .Workum EBC . El 3 0 3 0 	4 - 22 . ( 	- 18 . ) 

TOP'63 El 3 0 3 0 	3-25 ( - 22 1  

Zaterdag 2 Maart 2002. Dit was de eerste wedstrijd tegen W.Z.S El. We begonnen goed 
en Jelmer scoorde ook de eerste goal op een goeie voorzet van Leo. 1 	in de rust. 
Na de rust wou W.Z.S. ook wel een goal scoren. Ze hadden veel kansen maar ze benutten 
ze niet. Later schoot Joran op doel en de keeper bleef gewoon staan en toen was het 2 -'0. 
W.Z.S had nog heel veel kansen en ze scoorden er maar een van. De eindstand was 2 -1 
in het voordeel van ons. 

Groetjes Thijs Vaartjes 

Zaterdag 16 Wart 2002. De uitwedstrijd van D.W.P.E1 tegen T0P63E1 uit 
Toppenhuizen. We begonnen verdedigend te spelen. En gelijk al in de 2e  minuut was het al 
een goede kans voor Thijs maar niet raak. 6e  minuut dan weer naar voren en  Matthew  gaf 
goed voor opThijs en nu wel een goal. En in de 12e  minuut was  Matthew  de dader hij 
maakte een mooie 3 - 0. We zijn een minuut verder en er is weer een kans dit keer voor 
Thijs en nog een doelpunt ook) Maar vlak daarna krijgen we een tegendoelpunt uit een 
corner en hij belande op de voet van Jelmer maar verkeerd en een tegenstander kreeg de 
bal en scl-koot hem in de goal. We zijn dan een eindje verder in het spel , en dan krijgt  
Matthew  opeens de bal en hij sprintte naar voren en hij schoot maar weer niet goed 
genoeg. In de 21e  minuut zitten we dan Joran wou een voorzet geven op Jelmer maar die 
mislukte maar een verdediger bracht hem in eigen doel. Dan 3 minuten verder Thijs schiet 
maar de keeper stompt een eindje weg eh dan  Matthew  hetlaatste tikje en 1 -5 zit erin. "En 
dan is er niets meer want eerst rust. 
Dan na 7 minuten voetballen gaan we weer goed in de aanval Jelmer geeft de bal goed 
voor Op Joran en die maakt het mooi af. En dan twee kansen van Jelmer en een van  
Matthew.  De 12e  minuut van de 2e  helft dan schiet Jelmer ook maar weer eens en de 1 - 7 
lag in het net. Negen minuten later was de voorzet van Joran op Jelmer en een heel mooi 
doelpunt. En dan het laatste doelpunt, dat gescoord werd door Joran uit een pass van 
jelmer en dat was de eindstand ook dus 1 - 9. 
Onze penalty's werden gescoord door Chris,  Matthew,  Arjen en Joran. 

Groetjes Joerie Veenstra keeper E 1. 



INDELING EN PROGRAMMA El 

1 EBC 	Ei 

	

2 TOP'63 	El 
3 DWP 	El 
4 WZS 	El 

	

5 Workum 	Ei 

	

6 Hielpen 	El 

	

2 maart 	DWP - WZS 	2 

	

9 maart 	Hielpen - DWP 	1 

	

16 maart T0P-63 - DWP 	1 

	

23 maart 	DWP - EBC 	5 
30 maart Workum - DWP 

	

6 april 	WZS 	OW?  

	

13 april 	. DWP 	Hielpen 

	

20 april 	DWP 	TOP'63 

	

27 april 	•EBC - DWP 

	

11 mei 	DWP - Workum 

Zaterdag 2 maart thuis tegen WZS uit Sneek prima tegen stander veel meer in bal bezit 
dan ons maar niet effectief genoeg. WZS de kansen wij de doelpunten 2-1. Als we elke 
wedstrijd zo blijven spelen komen we bij de eerste drie. Hielpen was onze tweede 
tegenstander uit bij dat mooie bruggetje naar het veld. De wedstrijd was bijna een kopie 
van de eerste, ook meer balbezit voor Hielpen. Maar DWP El in deze vorm is een tegen 
stander waar men maar rekening kan houden het werdt 1-3 voor ons. De tweede 
uitwedstrijd tegen TOP'63 was een wedstrijd wat eigenlijk, geen wedstrijd was we waren 
gewoon veel beter. Elke kans die we kregen was bijna prijs. Al in het begin een prima bal 
van  Matthew  op.Thijs en deze wist wel read met zo'n voorzet 0 — 1 . Tot de rust gingen we 
prima door en bouwden de voorsprong uit naar 1 —5. Ondanks een klein misverstand 
achterin Jelmer lag de bal pan kaar voor de tegen stander. Hebben ze toch de eer gered. 
Na de pauze hekelde sael veel combinaties. Vooral Joran en Jelmer deden het goed wat 
weer bleek uit de doelpunten beide scoorden twee keer. Het werd maar liefst 1 —9 we 
moeten niet elke week van deze wedsrtijclen hebben.  EEC  uit Oosterzee was tegenstander 
nummer vier. Had twee zware tegenstanders gehad Warkurn en WZS beide dik vertoren. 
El dacht aan een makkie maar dat liep even anders. EBC gaf prima tegen stand had een 
paar spelers die goed uit de tweede lijn, konden schieten op Joerie. Maar het was Joran die 
ons aan de leiding bracht uit een prima pass van Leo. Leo was bij ons de man van de 
wedstrijd, ondanks dat Joran een hattrick maakte zijn tweede was een wereld goal. Hij 
wipte de bal op en haalde meteen uit met rechts rechts boven in de kruising. Verder 
speelden we allen goed ook  Matthew  komt beter uit de verf als hij speelt ais middenvelder. 
Ook hadden we ons traditionele tegen 	lreffer weer. Robbin en Chris gingen even in de fout 
maar gelukkig stond het toen al 5 —0 . En zo hebben we vier keer gespeeld en elke 
wedstrijd maar een tegen doelpunt. 
4 gespeeld, 4 gewonnen 12 punten 19 voor en 4 tegen jongens ga zo door. 

Groetjes Geert en Arjen 

Ni1 

Van de bestuurstafel zijn er ditmaal niet zoveel schokkende gebeurtenissen te 
vermelden, alles loopt bij D.W.P. zoals we dit willen. 
Tijdens de afgelopen vergaderingen is er o.a. gesproken 
— de animo voor het CLUB VAN 100 bord. 
- Shir-tsponsoring van GEERT DE BOER komt eraan. 

Muta Sport, het bedrijf waar we onze kleding 
bestellen, heeft zijn vestiging vanuit België 
overgeplaatst naar Bolsward en hierdoor is er enige 
stagnatie ontstaan. 

- Inmiddels heeft er een onderzoek plaatsgevonden op 
de aanwezigheid van leg ionella. Aan de hand van het gemaakte rapport zal 
D.W.P. enkele aanpassingen doorvoeren. 

- Als hoofd beheerder sportvelden van de gemeente heeft  Harm  de  Roo  
uitgelegd wat men precies gaat doen met het hoofdveld. (zie rubriek van de 
voorzitter). Ais gevolg van deze werkzaamheden kunnen we na Pasen alleen 

het B-veld gebruiken. Zowel bezoekende verenigingen als eigen teams 
zullen rekening moeten houden met doordeweekse wedstrijden. Wij 
hopen op een ieders medewerking, op deze manier kunnen we 
volgend seizoen gelijk gebruik maken van een mooi egaal hoofdveld 
met nieuwe drainage. 
— Nieuwe vergunning ontvangen Drank- en Horecawet voor het 

exploiteren van een sportkantine. 
- Aan het einde van het seizoen zal er een klussendag worden 

georganiseerd waarbij allerhande klusje om en rond het complex 
zullen worden aangepakt. 

- Verhuizingen, afmeldingen e.d. graag direct doorgeven aan de secretaris of 
jeugdsecretaris indien het jeugdleden betreft. 

- in het Friesch Dagblad is enkele weken een verslag gemaakt van de 
jeugdactiviteiten zoals die bij onze vereniging zijn opgezet. Hierbij willen we 
de sportredactie en dan in het bijzonder de heer Henk Kalteren bedanken 
voor dit enthousiaste verhaal. Een stimulering voor alle vrijwilligers. 

- Enkele clubscheidsrechters hebben de vervolgcursus gedaan in de kantine 
van v.v. Oudehaske en ontvingen daarvoor een certificaat. 

Hoofdsponsor 

1 
3 
9 
1  

over: 

130E4 
4't 

Transport 
Scharsterbrug 

v.v. D.W.P. 



Sportvrienden 

Na de winterperiode gaan we nu het voorjaar tegemoet, de eerste wedstrijden 
zijn inmiddels al gespeeld. Toch wil ik nog even terug kijken (blikken) naar de 
afgelopen periode wat voor mij ook weer een nieuwe ervaring was maar wil 
een positieve, gezien na hetgeen het voor 10 jaar terug was en nu kan ik 
alleen maareoncluderen dat het jeugdbeleid het niveau, bestuurlijk enz. naar 
een steeds h6ger peil is gegroeid en dat is voor het grootste gedeelte te 
danken aan al die mensen die er vrijwillig veel tijd in stoppen en daar zal de 
club het ook de komende jaren van moeten hebben ik wil daar om ook een 
BEROEP doen op de ouders dat waar het enigszins kan ons te HELPEN bij al 
onze activiteiten zodat de jeugd de komende tijd hun sport kunnen blijven 
beoefenen. 

Want zonder leiding geen Jeuqdvoetbal. 

De najaarscompetitie is voor de jeugd succes vol verlopen ook in de zaal is er 
door de Jeugd de afgelopen winter weer volop getraind en zijn er verschillende 
toernooien gespeeld met wisselend succes. Zo ik in het begin al zei, is de 
voorjaarscompetitie weer begonnen en zullen nog veel wedstrijden worden 
gespeeld en aangezien ons hoofdveld vanaf 2 april over de kop gaat zullen er 
toch een hoop wedstrijden door de week 's avonds worden gespeeld ook voor 
U als ouders zal dat een aanpassing zijn, ook de trainingen zullen misschien 
aangepast moeten worden maar van eventuele verandering krijgt U te zijne tijd 
bericht. 

Tot slot zou ik tegen spelers en speelsters en ouders willen zeggen veel 
voetbal plezier in de komende tijd bij DWP. 

MOPPEN 

 

1111~1~1~1~11.6 	

  

Vraag: Wist je al dat Ruud van Nistelrooy naar Barcelona gaat: Antwoord: 
Nee? Voor hoeveel? Voor 750 euro met Peter Langhout reizen. 

Vader Piet zit op een woensdagavond lekker voor 
de tv. Het is een spannende voetbalavond. 

- Nederland tegen Duitsland staat op het punt te 
beginnen. Een flink krat bier en twee zakken 
chips staan klaar en alles lijkt dus perfect. Komt 
ineens Piet's zoontje buiten adem naar beneden 
gerend en zegt: "heit, heit, 	KI 	, Kl....," 
Piet zegt: "Rustig maar jongen, 

wat wil je me vertellen?" Zegt het zoontje: "K1 	, 

Prins Claus komt de trapt afgesjokt, geheel gecamoufleerd 
en in gevechtstenue, met een brief in de hand. 
"Wat is er aan de hand"? vraagt Beatrix verbaasd. "ik heb een oproep 
gehad," zegt Claus, "ik moet vechten aan de Golf'. 
"Wat" roep Beatrix, "dat is toch allang voorbij.., laat eens zien die brief." 
Ze leest hem en zegt: "Gekkie.... Je moet golven aan de Vecht!" 

Een supporter tegen de scheidsrechter: "Waar is je hond?" 
De scheidsrechter, verbaasd: "ik heb helemaal geen hond." 

De supporter: "Wat? Blind en geen hond?" 

Waarom speelde  Ajax  onder Louis van Gaai de sterren van 
de hemel? Van Gaal zei altijd: "Als jullie verliezen rijdt 
Patrick de bus terug." 

In welk vak zitten supporters van 
Heerenveen? In het Friesvak. 

Hoe herken je een  ADO  Den Haag supporter? 
Groen sjaaltje, gele tanden. 

Wat is een Feyenoord supporter meteen oorbel? 
Een eikelpiercing. 

Namens, 
Wietze Toering 
Voorzitter jeugdcommissie. 

Ato Kloppenburg, de buurman ligt bovenop mem in bed". Zegt 
Piet: "Oef, je maakt me al ongerust, ik dacht even dat 	4* 	or 
Kluivert niet mee zou spelen". 



MET DANK AAN DE •••linnnnnecr.cc 

 

  

  

BALSPONSORS SEIZOEN 2001/2002 
Van der Wiel - transport 
	

Drachten 
Meermarkt B. Van Zwol 
	

Sintjohannesga 
Siton -  Opel  - Suzenaar 	 Heerenveen 
Café van der Zwaag 
	 Sintjohannesga 

IVIobielstad Scooters 
	 Oudehaske 

Installatiebe4ájf Veenstra 	 Welsrijp 
Sporthuis Glas 	 Joure 
voegbedrijf W. de Jong 	 Heerenveen 
café gt Kroegje 	 Heerenveen 
Modderman - koek -banket 

	
Rotsterhaule 

GEBO woonvisie 	 Rotsterhaule 
Akkerman Rijwielen 	 Rotsterhaule 
Eproline - graveren -beletteren - sportprijzen 	Oudehaske 
Garage Bijker 
	 Rotsterhaule 

Wieger Ketellapper 	 Sintjohannesga 
Mazda  van den Akker 
	 Nijehaske 

Huizebos Assurantiën 
	

Sintjohannesga 
Autoschadebedrijf - Tankstation H. Bakker Echten 
Drive in Show  Lightning  bolt 

	
Rotsterhaule 

Metselbedrijf DUAN 
	

Joure/Rotstergaast 
AROB Antennebouw 	 Siegerswoude 

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

CLUB VAN 100 CLUB VAN 100 

Bertus van Zwol Franke Sloothaak 

Atze van Stralen metselbedrijf DUAN 

voegbedrijf Visser Jan & Anneke Lageveen 

voegbedrijf LAFRA Ype & Albert 

Minne Modderman I D.W.P. 2  Elbert  Jager 

Willem Jager D.W.P. Al Bauke Algera 

Jan & Leny 

Eindstand poule F1,F2 en F3 

1:Mallorca 	 5 
2:Juventus 	 5 
3:Porto 	 5 
4:Panathinailcos 	 5 
5: Sparta Praha 	 5 
6:Bor.Dortmund 
	

5 

- Arsenal 14 - 	10 
- Man.United 18 - 	11 
- Celtic 7 - 	13 
-  Anderlecht  17 - 	12 
- Celtic 27 -8 
- Barcelona 19 - 12 

15 98 - 	38 ( +60 ) 
12 63 - 	55 ( +8 	) 
6 63 - 	63 ( 0 	) 
6 66 - 	76 ( -10 	) 
6 50 - 	66 ( -16 	) 
0 38- 80 (-42 ) 

Overzic van het 2de CHAMPIONS LEAGUE TOERN001. 

Daar het vorig jaar zogoed was bevallen, nu naast de F pupillen ook een poule met El ,E2 
en D2 en zelfs Dl en Cl. Het waren in totaal 45 wedstrijden en heel veel doelpunten. 23 
februari was de slotdag en op deze laatste speelronde waren er nog verrassende uitslagen 
te zien. Na dit alles was er in de kantine van DWP nog patat en drinken. Ook werden de 
felbegeerde oorkondess uitgedeeld en net als vorig jaar ook weer gesponsord door de 
GEBO. Namens het CLC ( Geert Bos en Arjen Veenstra ) de vereniging, spelers en 
coaches bedankt. Hieronder volgen de uitslagen en standen.  

Sparta Praha Juventus 2 - 8 
Porto 	- Mallorca 7 - 8 
Bor.Dortmund Panathinaikos 4 - 5 
Porto 	- Bor.Dortmund 7 - 6 
Mallorca 	- Juventus 5 - 8 
Panathinaikos Sparta Praha 9 - 4 
Mallorca Sparta Praha 16 - 6 
Bor.Dortmund 	- Juventus 5 - 	12 
Panathinaikos 	- Porto  3 - 4 

45 - 27 ( +18 ) 
40 - 25 ( +15 ) 
39 - 28 ( +11 ) 
27 - 22 ( ±5 ) 
25 - 53 ( -28 	) 
23 - 44  ( -21 	) 

Man.United  Celtic 14 - 	11 Liverpool  
Anderlecht  Liverpool 6 - 	19 Anderlecht  
Arsenal Barcelona 11 	-6 Barcelona 
Celtic Aderlecht 9 -8 Arsenal 
Arsenal Man.United 15 - 	14 Liverpool 
Barcelona Liverpool 6 - 	18 Man.United 
Man.United Liverpool 8 - 20 
Celtic - 	Arsenal  9 - 10 
Barcelona Anderlecht  7 - 19 

Eindstand poule E1,E2 en D2 

1:Liverpool 5 5 0 0 
2:Azsenal 5 4 0 1 
3:Anderlecht 5 2 0 3 
4:Man.United 5 2 0 2 
5:Celtic 5 2 0 3 
6:Barcelona 5 0 0 5 

Juventus - Porto 9 7 
Sparta Praha - Bor.Dortmund 11 6 
Mallorca - Panathinaikos 7 4 
Porto - Sparta Praha 14 2 
Bor.Doi 	bland - Mallorca 9 
Juventus - Panathinaikos 3 6 

4 0 1 12 
4 0 1 12 
3 0 2 9 
3 0 2 9 
1 0 4 3 
0 0 5 0 



Real Madrid - Bayern Munchen 17 
Lazio Roma - Boavista 13 - 	18 
Galatasaray Nantes 20 - 	11 
Real Madrid Boavista 15 - 	19 
Bayern Munnchen - Galatasaray 16 21 
Nantes Lazio Roma 27 17 
Boavista Galatasaray 15 96 
Lazio Roma - Real Madrid 22 - 	29 
Nantes - Bayern Munchen 14 13 
Bayern Munchen Lazio Roma 12 17 
Galatasaray Real Madrid 14 13 
Nantes Boavista 13 30 
Galatasaray Lazio Roma 
Boavista Bayern Munchen 
Real Madrid Nantes 

Stand Doak  Cl  en Dl 
1:Galatasaray 4 4 	0 0 12 81 - 	55 ( +26 ) 
2:Boavista 4 3 	0 1 9 82 - 	67 ( +15 ) 
3:Nantes 4 •2 	0 1 6 65 - 	80 ( -13 	) 
4:Lazio Roma 4 1 	1 2 4 69 - 	79 ( -10 	) 
5:Real Madrid 4 1 	1 2 3 67 - 	62 ( +5 	) 
6:Bayern Munchen 4 0 	0 4 0 48 - 	69 ( -21 	)  

VOORJAAR  COMP.  2002 A BCDEF 

A DWP El 	. 2--1 5--1 	. 
B WZS El 

. 
, 9--1 

c Hielpen E1 1--3 

D TOF63 E1 -1-9 
... ., '1-7 

EEBC El 2--8 
. 

F Workum El  

Nieuws van het Actiecomité van D.W.P. 

Het is de laatste tijd rustig geweest met de activiteiten van het 
actiecomité. Maar maandag 8 april starten wij met onze jaarlijkse 
koekaktie. Vorig jaar ging deze niet door vanwege de m.k.z. 
crisis. Dit jaar hopen wij weer 1250 stuks te verkopen. 
De reclameborden langs het hoofdveld worden gedeeltelijk 
verwijderd i.v.m. het vernieuwen van grasmat en drainage. 
Als gevolg hangen de reclameborden tijdelijk op een andere plek 
hangen of worden tijdelijk opgeslagen. Wij zullen zo spoedig 
mogelijk proberen alles weer in orde te krijgen na de renovatie 
van het hoofdveld. De laatste tijd komt het vaak voor dat er veel ballen van diverse 
elftallen overal worden gedeponeerd. Het liefst zouden wij zien dat de leiders of een 
speler van het elftal deze mee naar huis neemt. De ballen liggen nu mgar vies .éri 
verspreid in het ballenhok. Dit is vooral het geval bij het eerste, tweedgén derde 
elftal. De destijds ingevoerde regel van regelmatig schoonspoelen van de ballen 
gebeurt niet. Ook bij de trainingsballen is dit het geval, na de wedstrijd even 
afspoelen is een enorm behoudt voor de ballen. 
Leiders en spelers: Houd het een beetje netjes en zorg dat je het juiste aantal 
ballen in je bezit hebt. 

Op maandag 8 april wordt weer de 
jaarlijkse koekaktie gehouden. 

Voor en door de jeugd. 
Actiecomité D.W.P. 

• % 	Afscheid van een sponsor SA4044  
--•ftw V' Al jaren sponsorde Firma Fabriek en Zn. het 35+ elftal en 
1411F1-- 	hing er vele jaren een reclamebord langs het hoofdveld. Ook 

J 	adverteerde de Firma Fabriek in ons clubblad  "It  Wite 
Pealtsje". Wij willen  Durk  en verdere familie hartelijk danken 

voor de vele jaren dat ze klaar stonden voor de club. En een speciale dank 
van het actiecomité voor het mogen hebben van het reclamebord. 

Fam. Fabriek tot ziens!!! 



K Installatietechniek 

ifizimf 

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

Voor al uw geve werkzaamheden 

Voegbedrijf 
SinOthaak 

Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  J. Veldstraweg 35 
8513 CK Chrovsterhaule 

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

W& V  
Voor al uw voegwerk 

zowel nieuw als renovatiewerk 
voegbedrijf 

van Wijk & de Vries 
Scharsterbrug 

tel. 06 - 22 37 97 51 

K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

Beerestreek 1 
8463 TH Rotterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436  ~II  

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPOKTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 
Nacol-tipiale4", •/1", all,e 44r3iri2e/K €4,‘, "Cae/1"1 

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 
ROTT  UM  

Al fan 1912 "Of bakke se hij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 
earst 	H. van Dijk 
dérnei M. & R. van Dijk 
no 	H. & T. van Dijk  "IT  0513-551208 

FREEGJE DERNEI 
as jo jo berleguod helft 

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

Ontdek de weg naar uw  ii  
eigen 

Vakman !-,epO
nTvan  Bawl  

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

V WASMACHINE 



C3PiEL_ 

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 

diepvries vleespakketten 
Informeer naar onze 

mogelijkheden! 

‘,‘rtib urgie  

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

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruiloften 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTER IJ 

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

G, 
.9rot  

•  

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 
SCHILDERSBEDR1JF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

Verzekeringen, Hypotheken, Beleggen en Sparen 
sia,odsu o066ope ittwiatoodAH 'uobuyo,tazJaA 

P. F. Hulzebos  
Lichte  16 

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

E-mail: hulzebos-assurantien@planet.n1  

,TM BOO Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 54'1 590 

voa-a- 
- 	 g$P4 t?k;lWá . 	. 
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Hans Buii s 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

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

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

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

STREEK 180 - ROTSTERHAULE - TEL. 0513 -551310 

Sportkleding in uw eigen 5671 en kleuren, ontworpen door de studio van fiduta Sport • 
De sportkleding is  algid,  zOtang.ii -Wift vanaf 7 stuk na te bestellen-éi; ieder gewast moment 

U bent verzekerd van een blijvende eigen identiteit en uniformiteit De Sponsornamen en num-
mers  worrier;  geheel in de stof verwerkt- 

...
Lert,;- !ardela". Kalverdijkie 77r, 8924 

:ta-tértret." www-mutospart..aU 

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 www.siton-suzenaar.n1 

#0191(its  

IESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 

-,\Tel. 0513-631429  



dins  30 april Koninginnedag Van Wijk & De Vries 
toernooi 
(A junioren en F pup) 09.30 uur 
Berend Visser toernooi te D'huizen D.VS.P./  

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  Veidtoernooi El en E3  bij  Read Swart  

zat 25 mei 1V1ixtoemooi seniorenieden, dames, A-
junioren - sportpark De Grie - aanvang 
14.00 uur 

zat 25 mei Negen dorpentoemooi veld trim de B — 
junioren  

dins  28 mei Veld Toernooi Dl bij Read  Swart  

zat 29 juni Solexraces locatie 
Ringfeart/Skoalekers/Lichte met 
afvaardiging 1e elftal -  speedy  Geert) 

WIE HERKENT? 

Een foto digitaal bewerkt, wie herkent? 	 
(een speelster van de F2 pupillen) 



Geachte heer Mulder, 
11) I  

Op zaterdag 16 maart heeft V.V. D.W.P. meegedaan aan de spelcompetitie tijdens de 
rust van de wedstrijd Jong sc Heerenveen tegen Jong Vitesse. 

V.V. D.W.P. 
T.a.v. Dhr. H. Mulder 
Skoalekers 2 
8464 PG Sint Johannesga  

Heerenveen, 18 maart 2002 

Tijdens de spelcompetitie was het elftal van Hollandia T. uit Tuitjehorn jullie 
tegenstander. Hieronder volgt een weergave van de uitslagen van die dag. 

Holl,,,ndia T. 
Gatendoel 
Voetbaldart 
Estafette  
Tot-apt  

Hartelijk gefeliciteerd, jullie hebben de onderlinge spelcompetitie van Hollandia T. 
gewonnen en gaan daarmee door naar de finaleron.de  die waarschijnlijk tijdens de 
laatste competitiewedstrijd wordt gespeeld. Hierover krijgt u te zijner tijd bericht 
van ons. 

Tussenstand  SD  elcom-Detitie: 
1.  V.V. D.W.P. 615 punten 
2.  V.V. Sint Annaparochie 600 punten 
3.  V.V. W.IJ.C. IJhorst 570 punten 
4.  S.C. Joure 555 punten 
4. V.V. Dokkuna 555 punten 
6.  Drachtster Boys 540 punten 
7.  T.T.B.C. Oenkerk 525 punten 
8.  V.V. Waterpoortboys 510 punten 
9.  S.C. Franeker 495 punten 
9. Alcides 493 punten 
9. V.V. 't Fean 58 495 punten 
12.  V.V. Heerenveen 480 punten 
13.  Hollandia T. 465 punten 
14.  V.V. Jubbega 420 punten 
15.  V.V. Harkema Opeinde 390 punten 
16.  V.V. Oldeboorn 375 punten 
17.  C.V.V. Bolswardia 315 punten 
17. A.S.C. '75 Augustinusga 315 punten 

Natuurlijk zijn. jullie met de hele voetbalvereniging allemaal van harte welkom 
tijdens de nog te spelen thuiswedstrijden van Jong sc Heerenveen. Voor eventuele 
vrijkaarten kunt u contact opnemen met ondergetekende. Er zijn bij elke 
thuiswedstrijd fraaie prijzen te winnen voor de mooist uitgedoste supporter en voor 
het mooiste spandoek. 

Hieronder volgt de wedstrijdagenda van de thuiswedstrijden van Jong sc 
Heerenveen. 

Zaterdag 30 maart 2002: 	Jong Sc Heerenveen - Jong Utrecht 
Woensdag 17 aprii 2002: 	Jong sc Heerenveen - Jong  Sparta  

Wij willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor deelname aan de competitie en 
hopen jullie allemaal terug te zien tijdens de thuiswedstrijden van Jong sc 
Heerenveen in het  Abe  Lenstra Stadion! 

V.V. D.W.P. 
120  
435 
60 
615  

Hoofdsponsor 

ABE 0 

342 rPt 
Kledingsponsor 

90 
345 
30 

465 

Namens sc Heerenveen, 

_QL  

His 
Junior Heroes  



Zaterdag 23 maart 
moesten wij voetballen. 
Tegen V.V.I., het was 
wel moeilijk, zij waren 
heel goed. 

We hebben met 8-0 verloren. Iemand drukte in mijn zij en dat 
deed erg pijn. 
Maar later ging het wel weer over, Ik sta in de verdediging en 
dat is wel leuk. En ik hoop dat de andere wedstrijd beter gaat. 

Groetjes Ypie van Fl 

Verslag 

D.W.P. E3 had op 9 februari in Langweer 
gevoetbald, we waren 1e geworden. 
Voordat wij moesten voetballen was El ook 
bezig, die waren ook 1e geworden. 

Ik weet niet meer hoe alle wedstrijden zijn 
geworden. De week daarna moesten we in de zaal voetballen. Dit is de eindstand: 
1. Liverpool 
2. Arsenal  
3. Manchester  United  
4. Celtic 
5. Anderlecht 
6. Barcelona 
Toen onze wedstrijd afgelopen was gingen 
we naar de kantine van D.W.P. en daar 
kregen we drinken en patat met mayonaise. 
ik vond het een leuke competitie.  
Aileen  vond ik dat de besten bij elkaar zaten (Liverpool), de rest vond ik goed 
ingedeeld. 

Groetjes Wout 

BLIMI.M............................... 

 

WEDSTRUD 
VAN DE DAG: 

 

MIDrz=..i........................._ 

 

WEDSTRUD 
VAN DE DAG: 

 

Nieuws van D.W.P. Dl pupillen 

Op zaterdag 16 maart had het Dl elftal een uitnodiging 
gekregen om naar het  Abe  Lenstra stadion te komen bij het 
belofteteam van sc Heerenveen en om in de rust deel te nemen 
aan de spelletjes-competitie. Om kwart over 3 waren ze daar 
aanwezig en mochten op het bijveldje nog even oefenen en 
kregen nog wat instructies mee. Voordat de wedstrijd begon 
werden zij en de tegenstander op het veld geroepen en 
voorgesteld aan het publiek. De tegenstander kwam uit 
Tuitjenhorn. Hierna moesten ze 2 rijen vormen zodat de spelers 
van Heerenveen 2 en Vitesse 2 er door heen konden om zo op 
het veld te komen. Na een wat matige eerste helft was het de 
beurt aan DWP. 

Het circuit was verdeeld in 3 onderdelen, onderdeel 1 was door de gaten schieten. 
Het hoogste gat telde voor de meeste punten. Leo, Edwin, Ronald, Roel en 
Jeus waren hiervoor uitgekozen en deden het niet slecht want ze kregen 
hiervoor de meeste punten. Het tweede onderdeel was zo dicht mogelijk vanaf de 
16 meterlijn de bal bij de cirkel op de middellijn te krijgen. Dit mochten Jannie, Jan-
Freerk, Rintje, Jacob en Anne-Willem proberen. Hier hadden ze op de training ook 
goed op geoefend, want ook zij haalden hiermee de meeste punten. Ook werd er 
nog verteld wie de bal het dichtste bij de stip kreeg, verdiende een Heerenveen bal. 



De gelukkige was onze eigen keeper van DWP - Jacob Veenstra. Het laatste 
onderdeel was met de bal aan de voet tussen pionnen door. Age-Ellert,  Andres, 
Dylan,  Klaas en Richard deden goed hen best en hadden de snelste tijd, dus weer 
gewonnen! Na dit alles werd Leo nog geintervieuwd door TV Fryslan, dus onze D's 
zijn nu ook al TV-sterren geworden. Hiema kwam de prijs-uitreiking. DWP D1 had 
ruim gewonnen met 615 punten. De tegenstanders hadden 455 punten. Nadat ze 
allemaal nog een bloemetje hadden gekregen werden ze in de gracht nog op de 
foto gezet. 
Dat ze het wei goed hadden gedaan dat bleek wel. Want 2 dagen later kreeg Henk 
Mulder bericht dat DWP D1 tot nu toe het hoogst aantal punten hadden bereikt, dus 
moeten ze nog een keer heen voor een eventuele finaleronde. 

Verslag (assistente) Klaasje Vaartjes 

WIST U DAT 	 

  

— Bauke Eeltje, Albert en Willem behoren tot de "harde" supporterskern 
van D.W.P.? 

— zij zaterdagsmiddags een vast stekje hebben in de kantine? 
— de bestelling vantevoren al bekend is aan de bar? 
— dit wel eens uit de hand loopt? 
— Bauke E. na afloop is gesignaleerd op het parkeerterrein? 	 
— hij zocht om zijn auto? 
— achteraf bleek dat hij met de fiets is gekomen? 
— Albert na afloop soms nog een afzakkertje neemt in het café? 
— hij na de tijd zijn fiets van slot wil doen met de huissleutel? 
— dit uiteraard niet lukt? 
— Trianca in de krant staat als jarige van de week? 
— zij een echte voetbalsupporter is? 
— beppe graag wil dat ze samen met pake  Bennie  in 

voetbaltenue van sc Heerenveen in de Koerier komen? 
— pake hier niet zo blij mee was? 
— de redactie van  "It  Wite Pealtjse" de 

primeur wil en alsnog deze foto wil plaatsen? 
— Minne Modderman de bekerwedstrijd van het 

1° tegen sc Emmeloord kreeg toegewezen? 
— van hogerhand is beslist om hem achter deze wedstrijd te halen? 
— de Di pupillen winnaar zijn geworden bij sc Heerenveen? 
— het le elftal nog nooit zo ver in de beker is gekomen? 
— de dames van D.W.P. binnenkort in nieuwe tenues worden gestoken? 
— de tenues binnenkort worden aangeboden? 
— wij Geert de Boer hiervoor willen bedanken? 

41s-' 
4=4Pe 

Transport 
Scharsterbrug 

Vandaag wordt Trianca 
Bos uit St. Johannesea 4 
jaar. Van harte gefelici-
teerd van pake en beppe 
van Hes uit Rotsterhaule. 



ONDERHOUDS EN VOEGBEDRIJF G. DE JONG 

00K VOOR UITHAKKEN  DUD  VOEGWERK 
EN OPNIEUW INVOEGEN 

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

• Rustige familiecamping 
• Veilig zwemwater 

• De surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
• Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

CAMPING 
TJEUKEMEER 

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

Meerweg 5- 5, 8507 CA Robe! 
Tel 0515- 55 13 31, Fax 0515- 55 11 66 

VAN ZWOL 
STREEK 131 ROTSTERHAULE 

TEL. 0513-551494 FAX 552011 

De Rabobank is een bank met een idee. Hes 
idee dat je samen sterk bent.De Rabobank 
heel' als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank vn mensen vdCr mensen.  
Oa: mein:  u al snel in he persoon- 
1ijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen- 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijfs- 
lever. verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leek ook als het niet 
om banktaken  caw.  Kort- 
om, we zijn een bank die 
ner ze  Theis  is in de buurt als a. 

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

Rabobank 
Rotsterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

Uitv......Artvereniging Sinijohannesga 

Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

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

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

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 
Pr. W. Alexanderstraat 86 

8501 ME Joure 
Tel. 0513-415090 

Fax: 0513-412313 
Mobiel: 06-53173764 

Me".• 
• 

""m 

Akkerman 
vv 

MASSEY FERGUSON 

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

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 

Mechanisatiebedrijf  

\On bou  11, ‹\ 	o 
/- c'> o -. 

qi? 0513 - 551216 

1-4  
4•Y 

1->/tIA  

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 voo-reen advies 

05.13,681412 
voor alle internetadViezen 



belettering 
eborden 

etters 
SCHWARTZENBERGSTR. 20 TEL. 0513 -432661 

aut 
redl 
ge 

Sportief 
van huis uit! 

WONINGSTICHTING. HASKERLAND 

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

ibUrk Jager 
an 27

/ 
 413tgschopsweg 6 
1 

...3
/ke,1-84p2 TA Rotstergaast 

1 	 lr(0513) 68 19 99 2gle113 	 --- •  
K.v.K. eálIsigt-Wese 8,1:2 A-S-.0 51  03  86 76  

R.BliKER 
Streek 130 

Tech 	h  bedrijf 	 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

Schotel-
antennes INSZE4ND 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zelf doen 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

voegbedrijf 
Wotter Stoothaak 	Franke Stoothaak 
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 

twyz «4. 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 
BLESDLIKE 	• Markeweg 155 • 8398 G1,1 Blesdijke 
25 jaar! 	• Tel (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

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

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord tellapper Voor jong en oud en voor de grote of kleine trek. 

.!  
weiger 

Wierulterper 
Pif 

BANDER  EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
CRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhome 
tel 0513-418458 	http://www.wiersmabanden.n1  
fax 0513-417467 	email: info@wiersmabanden.nl  

Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden 

schoonmaakbedrijf 
DE HAAN 

Heerenveen 
tel. 0513 - 62 41 74 

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

AFVALVERWERKINCS-
TECHNIEKEN 

Zorgt voor moderne gescheiden 
inzameisystemen voor al 

uw afvalstoffen 
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Waar woon je? 

Ben je getrouwd? 

Heb je kinderen? 

Sippe Smeding 

H.J. Groenstraat 16 te 
Sintjohannesga 

Nee, nog steeds 
vrijgezel. 

Nee. 

Waar woont u? 

Bent u getrouwd? 

Heeft u kinderen? 

een trouwe supporter  Wander  1,,.erkstral 

in Rotstergaast 

Ja met Jeltje Bijker 

Ja vier in totaal, 2 meisjes en 2 jongens, 
deze voetballen ook bij D.W.P., 1 is 
gestopt en Johan speelt in de A-junioren 

Wanneer en waar ben je geboren? Op 10 augustus 1975 te Sneek. 

Wat voor opleidingen heb je gehad? 	L.T.S. en M.B.O. beide in Drachten. 

Wat is je beroep? 	 Orderverzamelaar voor o.a. Konmar, Edah 

Wat zijn je hobby's? 	Vissen en voetbalkijken 

Wat voor functie heb je bij D.W.P.? 	Sinds januari ben ik leider bij E2 samen 
met Hans Buijs 

Wat is je favoriete voetbalclub? 	Sc Heerenveen en inter Milaan 

Wat is je favoriete muziek? 	 Top100, dat betekend allerlei soorten 
muziek 

Wat voor eten vind je lekker? 	ik vind alles lekker en lust dus alles 

Welk drankje heeft je voorkeur? 	Een pilsje 

Welk tv programma wil je niet missen? Studio Sport, verder blijf ik nergens voor 
thuis. 

Waar zou je het liefst heen willen met vakantie? Ik zou nog wel eens naar 
Griekenland of Australië willen. Verder vind ik Nederland ook mooi. 

Heb je ook een auto? 	 Nog niet, want ik begin pas met rijles. 

Verder nog opmerkingen over de club? 	ik vind dat het hier allemaal goed is 
geregeld. 

Wij danken Sippe voor dit spontane gesprek. 

Wanneer en waar bent u geboren? 	Op 20 september 1944 te Rotstergaast 

Wat voor opleidingen hebt u gehad? De landbouwschool op D niveau 

Wat is u beroep? 	 Dat is veehouder, ik doe dit met veel plezier al wordt 
het de laatste jaren wel iets minder 

Wat zijn u hobby's? 	Schaatsen, voetbal, klaverjassen en andere 
spelletjes 

Wat voor functie hebt u bij D.W.P.? 	ik heb niet direct een functie bij D.W.P. 
maar ben een trouw supporter bij het eerste eiftal en ook bij het tweede elftal kom ik 
vaak kijken. Johan speelt in de A junioren en die volg ik altijd. ik heb zelf ook bij 
D.W.P. gevoetbald van 1952 tot 1962 

Wat is u favoriete voetbalclub? 	Sc Heerenveen en P.S.V. 

Wat is u favoriete muziek? 	 Nederlandstalig, ik moet het kunnen 
verstaan anders vind ik er niks aan. 

Wat voor eten vind u lekker? 	Pannenkoeken en watergruwel 

Welk drankje heeft u voorkeur? 	Bier of jonge jenever 

Welk tv programma wilt u niet missen? Studio Sport zondagavond, verder niks 

Waar zou je het liefst heen willen met vakantie? Naar Canada, ik ben hier al 
eens geweest. Prachtig was het daar vooral de  Rocky Mountains.  

Heeft u ook een auto? 	 Opel  Astra, voldoet prima 

Verder nog opmerkingen over de club? 	Een gezellige club ik kom hier graag.  

Wander  hartelijk bedankt. Tot ziens 



Bergsma Assurantiekantoor  
Holiday  Horeca BV 
GEBO BV 
Meermarkt B. van Zwol 
Garage Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf iVlinnesma 
Café van der Zwaag 
Brattinga's Kleurencentrum 
Sportcentrum R. de Leeuw 
Terpstra elektronica 
J. van der Veen kraanverhuur/grondverzet 
Klaas Vijn groente- en fruithandel 
Eproline sportprijzen - graveren beletteren 
Water-lender  kachels en haarden  
Lippe  Lap 
Woningstichting Haskerland 
Centrale de Bijekoer 
Heineken Nederland BV 
Kerstma-Heida 
Kraak Instaliatietechniek 
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 
Bromfietshal 
Leen van Bavei 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
West - Media 

Joure 
Sint Nicolaasga 
Rotsterhaule 
Rotsterhauie 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Oudehaske 
Sintjohannesga 
Joure 
Heerenveen 
Joure 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Rotsterhaule 
Heerenveen 
Jou re 
Rotsterhaule 
Grou 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Sintjohannesga 
Heerenveen 
Oudehaske 
Nieuwehome 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Rohel 
Ouwster Nijega 
Joure 
Joure 
Sint Nicolaasga 
Drachten 
Rotsterhaule 
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 

SCHOP H 

UPE URI 
ET 

Doe mee en vlieg met Amstel naar de UEFA  
Champions  League Finale in Glasgow 

Doe mee en vlieg met Amstel naar de UEFA  
Champions  League Finale in Glasgow 

mom 
e./ 

Sponsors recJameborden D.W.P. 200"b .002  
Beste Amstelvriend, 

Amstel maakt het voor jou en twee van je beste vrienden mogelijk om op 

15 mei 2002 af te reizen  near  Glasgow voor de finale van de  Champions  

League 2002! 

Wil jij hierbij zijn doe clan mee met de unieke actie van Amstel en ga naar 

www.vaetbal.nl, de officiële voetbalsite van Amstel, en schop het tot 

superprof! Naast 201 vliegtrips  near  de finale in Glasgow maak je ook kans 

op 30.000 overige prijzen. 

Het enige.wat je moet doen is je voetbalvaardigheden ontwikkelen. Door 

het spelen van de diverse spelonderdelen of via de flesjes en blikjes van 

Amstel ontwikkel je deze. 

Ben jij degene die je voetbalcarrière het best doorloopt en wordt je 

Superprof dan ga jij met twee vrienden naar de UEFA  Champions  League 

Finale in Glasgow! 

De actie loopt van 11 maart t/m 1 mei. 

Je voetbalvrienden van Amstel 



Jaring en Roelof Hoks spelers van D.W.P. E3 

Op zaterdag 2 maart waren wij beiden de pupil van de 
week. Om kwart voor 2 moesten we aanwezig zijn. 
Mindert Mulder van het eerste elftal nam ons mee naar 
de kleedkamer. Daar kregen we een echt trainingspak 
van "pupil van de week", aangeboden door G. de Jong. 
Toen moesten we de warming up doen. We kregen een 
bal van  Rick  zijn vader Henk van Hes met de namen 
van de spelers. Een groepsfoto en met keeper buurman 

Wiepie en trainer Klaas op 
de foto moesten we de aftrap 
doen. D.W.P. had men ons 
het geluk aan hun zijde want - ' 	men won de wedstrijd. Na de 

	 wedstrijd kregen we nog 
drinken en een bord patat. Het elftal was blij met de 
overwinning. Thuisgekomen hebben we tot laat nog 
buiten gevoetbald om ook zo best te worden dat we 
in het ie  komen. D.W.P. bedankt voor deze mooie 
middag en het ie  elftal nog veel succes in de 
competitie. 

Jaring en Roelof Hoks 

OVERZICHT  D.W.P. 12001/2002  PUPILLEN VAN DE WEEK 

 

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 
08 december 
15 december 
19 januari 
22 januari 
2 februari 
16 februari 
02 maart 
09 maart 
16 maart 
23 maart 
30 maart 
06 april 
09 april 
13 april 
20 april 
27 april 
04 t/m 25 mei  

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. 
D.W.P. 
Workum 
Jubbega 
D.W.P. 
Heeg 
Leeuwarden 
D.W.P. 
TONEGO 
D.W.P. 
D.W.P. 
Makkum 
N.O.K. 
sc Emmeloord 
D.W.P. 
IJ.V.C. 
D.W.P. 
Nacompetitie  

- Heeg 
- R.E.S. 
- Jubbega (zon) 
- Woudsend 
- 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.O.K. 
- D.W.P. 
- IJ.V.C. 
- D.W.P. 
- Haulerwijkse Boys 
- Espel 
- •D.W.P. 
- D.W.P. 
- Oldeholtpade 
- D.W.P. 
- D.W.P. 
- Ens  
- D.W.P. 
- Scharnegoutum 
- V.V.I. 
- D.W.P. 
- D.W.P. 
- D.W.P. 
- W.W.S. 
- D.W.P. 
- sc Joure  

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 
3 - 0 (beker) 
1 - 1 
5 - 1 (oefen) 
2 - 1 (oefen) 
0 - 0 (oefen) 
2 - 5 (oefen) 
2 - 2 
1 - 0 
1 - 2 
3 - 2 
1 - 1 
2 - 2 
14.30 
18.30 (beker) 
14.30 
14.30 
14.30 



Nieuws van E3 pupillen 

In de winterstop zijn we veranderd van E2 naar E3 dit was voor 
de spelers eerst even wennen maar het is door uitgelegd en toen 
hadden zij er minder moeite mee. Tijdens de winterstop is er 
weer getraind in de zaal en was er ook de mixcompetitie van de 
D-, E- en de F pupillen. 
Het was weer een spannende strijd tussen de 5 tallen, met ais 
uitschieter bij de D en E het team van Liverpool bestaande uit de 

volgende spelers: Thijs Vaartjes, Jelmer Bos, Joran 
Veenstra Tjeerd Wietsma en Wytze Venema zij scoorden bijna 100 goals. 
In december zijn naar Munnekeburen geweest voor het DWP 
zaalvoetbaltoemooi daar werden weer alle pupillen weer gemixt en werd 
er weer fanatiek voetbal gespeeld wat leidde tot mooie combinaties, 
lachwekkende situaties maar er veel plezier aan beleefd. 

Op 9 Februari was het 9-dorpen zaaivoetbaltoemooi daar zijn als compleet E3 team 
heen geweest dit was het eerste toernooi weer met ons eigen team dit was eerst 
weer even wennen maar er werd redelijk gevoetbald. De eerste wedstrijd werd nog 
wei gewonnen, maar de winnende goal viel pas in de allerlaatste 
minuut. De volgende wedstrijd werd verloren dit was balen voor ons 
allemaal niet omdat we verloren maar van wie, dit was weer 
Oudehaske. Maar toen de volgende wedstrijd er was gingen we er 
weer vol tegen aan wat resulteerde in nog 3 gewonnen wedstrijden. 
De einduitslag was dat we na 5 wedstrijden boven aan stonden met 
12 punten. Dit is een mooi resultaat voor ons en geeft vertrouwen 
voor de competitie start in maart. Op 2 maart stond de eerste 

competitiewedstrijd op het programma tegen Bant, 
de spelers hadden er erg veel zin en begonnen dan 
ook zeer fanatiek aan de wedstrijd wat resulteerde 
in een rust stand van 9-0 de tweede helft werd er 
door de leiders wat uitgeprobeerd door de 
aanvallers en verdedigers om te ruilen om ze ook 
eens op een andere plek te laten voetballen. Na de 
rust werd er nog 7 keer gescoord dus een 16-0 overwinning goed 
gedaan jongens. De tweede wedstrijd was tegen  vv  Heerenveen dit 
zou weleens een moeilijke wedstrijd kunnen worden maar dit viel 
erg tegen want bij rust was er al een 0-8 voorsprong genomen dus 
hebben we het team maar weer wat gewijzigt en ook de keeper 
werd gewisseld deze werd een beetje koud van het wachten op het 

rustsignaal er werd in de tweede helft nog 6 keer gescoord weer een ruime 
overwinning van 0-14. 
We hebben nu in 2 wedstrijden een positief doelsaldo van +13 waar gaat dit heen? 
Wij als  !eiders  van E3 hopen toch dat er in de volgende wedstrijden meer spanning 
en tegenstand word geboden. 

Leiders E3 Jelle en Jan  

Zaterdag 16 maart hebben we tegen Langweer 
Fl gevoetbald en toen hebben we gewonnen met 
7-2. De eerste helft heb ik op kiep gestaan en ik 
heb geen één bal door gelaten. De tweede helft 
heeft Herman op kiep gestaan. 

Hij heeft in de eerste helft twee doelpunten gemaakt. De andere doelpunten zijn 
gemaakt door Gert Jan, Douwe en Kees-Pieter heeft er drie gemaakt. 
Ik gaf een hele verre bal voor en toen heeft Kees-Pieter een doel gescoord. 

~MID 
VAN DE  DAG: 

Zaterdag 9 maart hebben we een uitwedstrijd 
gespeeld tegen Renado 
Fl in St. Niek. We hebben verloren met 10-0. Het was een moeilijke wedstrijd, maar 
volgende keer beter. En dat was het dan!  

Groetjes Herman Heida Fl 

Voetbalverslag 

Hallo, wij hebben een voetbalwedstrijd gespeeld. 
Ik zal je nu vertelen over de opstelling. Tenynke stond op goal. En Jos en Bart 
stonden achterin. Riks en Jens en  Bernd  stonden  mid.  En Norbert en Jurrit stonden 
voor. En nu vertel ik over de stand.We hebben 2-3 verloren tegen Oudehaske. 
Norbert heeft er twee gescoord. En die andere drie. 

Einde 
(geschreven door Norbert Melein over 16 maart) 

Voetbal 

De eerste wedstrijd van het seizoen moesten 
we spelen tegen Scharnegoutum. Het was 2 
maart en Bart Hoekstra was toen jarig en werd 12 jaar. Toen we er waren en ons 
om gekleed hadden gingen we het veld op. We zaten op het eerste veld maar we 
moesten op het andere veld voetballen, dus we gingen naar dat andere veld dat 
was het goeie veld. Toen de wedstrijd begon mochten wij de aftrap nemen. We 
hadden geen wissels en de veldverdeling was zo: Jens rechts achter en bad links 
achter en  Bernd  stond op de keeper maar de tweede helft stond Jos 
op kiep maar de eerste helft stond Jos laatste man. Tenynke en 
Rikus stonden  mid  en Jurrit en Norbert spits. We hebben met 17-0 
gewonnen. Norbert scoorde er 7 , Tenynke 1, Jun-it  4 (een hettrik). 
Bemd scoorde er 4 en Bart scoorde er 1. Dus samen 17. 

geschreven door? 

Anton Holtrop  

 

WEDSTRIJD 
VAN DE DAG: 
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Naam, 
Geboren, 
Burg. St., 
Kinderen, 
Woonachtig, 

Gjalt Jager 
05-02-1967  
Getrouwd  met Andrea 
Tessa en Wilco 
Sintjohannesga  

voetbal, nu nog bij de 35+. 
mijn goal tegen Wolvega Zondag voor de beker, toen 2e  
klasser een omhaal daarna nooit weer zo'n goal gemaaki 
het werd 4-4. Met penalty schieten gingen we verder, in 
199? 
verliezen na nacompetitiewedstrijd, waterpoortboys 199? 
voor ontspanning en met de jeugd bezig zijn voor hoop 
ik een goede toekomst. 
prima. 
doorzettingsvermogen 
ja. 
niet snel nee kunnen zeggen. 
ja, teveel. 
computeren, voetballen, lezen, vissen. 
alle vrijwilligers van DWP. 
Ik hoop Heerenveen, maar het wordt  AJAX,  mijn 2e  club 
Heerenveen natuurlijk. 
op z'n sloffen, ja dus. 

Louis van Gaal 
Johan Cruif  
Queen,  OMD, maar ook wel Nederlandstalige nummers 
Elf, clubblad DWP,  Jouster  krant.  
Opel  Astra, maar liever porsche 
gezonde en gezellige club 
ik hoop dat er nog veel teams van DWP kampioen moger 
worden. 

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

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

Even voorstellen 	 

Andrea geiten mekkeren anders dan; 

Scoren kan Gjalt nog steeds, laatste wedstrijd Joure 
V1 — DWP V1 maar liefst vijf maal, Gjalt hopelijk blijf 
je nog een lange periode bij DWP actief, Grote klasse 

4k. 

Volgens staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken heeft dertien procent van 
de Nederlandse gemeenten, waaronder Heerenveen, geen deugdig rampenpian. 

Riemer van der Velde: We hebben inderdaad geen idee wat we 
moeten doen als Foppe de Haan ooit vertrekt. 

De omzet van Griekse restaurants in Rotterdam-Zuid maakt deze 
week ongetwijfeld een vrije val. 

Denemarken won afgelopen week in de woestijn met 0-1 tegen Saudi-
Arabie. Het enige doelpunt kwam uiteraard van Ebbe  Sand.  

Dick Advocaat en Willem van Hanegem: Schots en Scheef. 

Volgens marketingdeskundigen is het zeer belangrijk voor een sponsor een club te 
zoeken die past bij het bedrijfsimago. Geen wonder dat de belangrijkste geldschieter 
van TOP Oss adverteert met de website: www.ere.nl.  

Het sprookje is uit voor Grim. 

Dick Advocaat: Wat een onzin dat ik geen tijd heb om de Oranje-spelers 
goed te kunnen volgen: Die Ricksen en De Boer volg ik al weken op de 
voet. 

Naar verluidt presenteert Eindhoven, hekkensluiter in de eerste divisie 
binnenkort een nieuwe sponsor: www.hetkanereer.nl.  

lvica Kralj was zaterdag afwezig tijdens  NEC-PSV wegens een 
onduidelijke blessure. Naar verluidt heeft de Joegoslaaf blaren van het 
bankzitten. 

De Rotterdamse politie meldde zich uitstekend te hebben voorbereid op een eventueel 
kampioenschap van Excelsior. Geen zorgen alle supporters kunnen voor de huldiging 
terecht in de binnenstad. VVe zetten de vluchtheuvel op de Coolsingei volledig af voor 
het verkeer aldus een politiewoordvoerder. 

Real Madrid-vedette Luis Figo blijkt nog immer lid van aartsrivaal 
FC Barcelona. Omdat ik toch prachtige jaren heb gehad in  Camp  
Nou aldus de Portugees. Jorien van Herik vraagt zich al maanden 
af wanneer Leo Beenhakker eindelijk zijn contributie betaalt. 

Het bedrijf lsover is dit seizoen de hoofdsponsor van RBC 
Roosendaal. Als de club er niet in slaagt te promoveren, is de 
conclusie in West-Brabant dan ook vanzelfsprekend: het lsover 
met RBC. 

WERELDJE 

 



B-junioren gaan dék  Arc  r kampioenschap in de vo jaarscompetitie 

Toekomst staat voorop bij DWP 
HENK KALTEREN 

Sintjohannesga De B1 junio-
renteam van DWP spelen al vanaf 
de jongste jeugd samen. In die tijd 
zijn ze al vijf keer kampioen ge-
worden. In de afgelopen najaars-
competitie ging de laatste keer de 
vlag in top. Aan dat kampioen-
schap wil het team uit Sintjohan-
nesga een vervolg geven door in 
de voorjaarscompetitie opnieuw 
kampioen te worden. 

Met zo'n jeugdteam achter de 
hand ziet de zeer actieve jeugd-
commissie, met voorzitter Wietze 
Toering aan het hoofd, dan ook ze-
ker perspectief voor de toekomst. 
„Er is natuurlijk veel veranderd. 
Het niveau van het jeugdvoetbal is 
hoger, vooral ook organisatorisch 
wordt er meer van je verwacht. Je 
moet het met elkaar doen, en op 
een leuke manier. De jeugd is de 
toekomst voor het voortbestaan 
van de vereniging." 

De jeugdafdeling van 160 spe-
lers is bij DWP verdeeld over alle 
standaardelftallen van de F-jes tot 
de A-junioren. Daarnaast is er nog 
een meisjes/dames elftal. Veel 
functies in de jeugdafdeling wor-
den bekleed door oud-spelers van 
het eerste elftal. Algemeen secreta-
ris Jan Knijpstra, nog altijd keeper 
bij de veteranen, geeft het belang 
van DWP aan. ,,We hebben naast 
het voetbal een sociale functie in 
deze regio. Onze kantine is vier 
dagen per week 's middags open. 
Het is een ontmoetingsplaats, ook 
voor niet leden. Het beleid is erop  

gericht DWP naar een hoger plan 
te brengen, en dat alles in een goe-
de sfeer. Er wordt veel georgani-
seerd voor de jeugd." 

Anne Knol verzorgt al zeven 
jaar de jeugdtrainingen van de A.-
en B-selectie. ,,We hebben de se-
lecties als collectief bij elkaar kun-
nen houden. Deze jongens zijn de 
basis voor het eerste team van de 
toekomst. Deze B-selectie heeft ei-
genlijk geen zwakke periode ge-
kend", vertelt Knol. „De A-junio-
ren rouleren bij de trainingen van 
het eerste elftal. Ze kunnen alvast 
de sfeer proeven bij de senioren. 
Dit doen we in goede samenwer-
king met onze hoofdtrainer Klaas 
Kuiper." 

In alles wat er op sportpark De 
Grie gebeurt, staat het clubbelang 
voorop. Jeugdsecretaris Henk 
Mulder trekt zelf het 'zwarte pak' 
aan om de leiding op zich te ne-
men van de wedstrijd tegen QVC 
131. Hij is KNVB-scheidsrechter en 
weet zich omringd met nog eens 
veertien clubscheidsrechters om de 
thuiswedstrijden van DWP in goe-
de banen te leiden. Daarnaast telt 
de vereniging nog een honderdtal 
vrijwilligers. Het 'hand in hand' 
zou zeker niet misstaan. 

Ook de A-junioren en de huidi-
ge spelers van de A-selectie wor-
den ingezet als trainer of leider 
van een pupillenelftal. Voor de 
jongste jeugd is dat een prachtige  

ervaring. Wat is er mooier als een 
speler van het eerste je leider of 
trainer is. Dat spreekt tot de ver-
beelding, weten ze bij DWP. 
Eigenlijk spreekt het vanzelf dat 
een jeugdcommissie en begeleiders 
uit oud-spelers van het eerste elftal 
bestaat. 

Een prachtig clubblad zorgt ie-
dere maand voor alle denkbare 
informatie naar de leden. Ook dat 
versterkt de clubbinding. 

'Resultaat telt' 
De eerste wedstrijd na de 

winterstop voor B1 werd met 1-0 
verloren. Om in de race voor de ti-
tel te blijven moet daarom deze 
zaterdag beslist van QVC worden 
gewonnen. In de eerste helft komt 
het team onder leiding van Patrick 
de Jong en René Krikke in de ope-
nirigsminuut gemakkelijk op voor-
sprong. Een terugspeelbal op 
QVC-doelman Josef Westhof ver-
dwijnt in het doel. 

In de tweede helft is DWP de 
betere ploeg, maar te slordig in de 
afwerking. In de winterstop is spits 
Robert Bos wegens werk gestopt, 
hij wordt blijkbaar gemist. Toch 
wordt de voorsprong uitgebouwd 
door een doelpunt van aanvoerder 
Arno Holtrop. QVC redt de eer 
door een buitenspeldoelpunt van 
Hans van Dijk. 

Trainer Anne Knol is na afloop • 
niet tevreden over het spel. „Maar 
ook hier telt alleen het resultaat", 
vindt hij. DWP B1 is doet nog 
steeds mee om het zesde kampi-
oenschap. 

DWP B1 — QVC B1 2-1 (1-0). Jozef Westhof 
1-0 (e.d.),Anno Holtrop 2-0, Hans van Dijk 2-
1. Scheidsrechter: Henk Mulder. 

Erik-Jan Melein haalt uit namens DWP. Scheidsrechter Henk Mulder en 
ploeggenoot Pieter van der Wal kijken mee. 	 Foto: Simon Bleeker 
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