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U kunt bij ons 
gratis parkeren P 



Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruilof ten 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

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

Oro, 
i<>/è "Jdy  

Tevens vocFuw lunches,  plates,  snacks, 

salades of een lekker glaasje bler c.d. 

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

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

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

Verzekeringen, Hypotheken, Beleggen en Sparen 
uo.mds gia avaabeiall 'ualiagoodAK 'uo6up4a3m7J0A 

Hulzebos 

Lichte  16 
8464 PE Sintjohannesga 

Tel. 0513 - 551695 
Fax 0513 - 551682 

E-mail: hulzebos-assurantien@planet.n1  

••\TEN  BOOM  
V0Ea- 4). 

MOMS ERME 
IMEMI 111151Elaiffi 

IBMIRS  

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

vviiburgio  

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

Hans Buij s 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

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

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: 

edigitaal drukwerk en grafische afwerking 
kopieeren v.a. 7 cent 

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

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

goed en goedkoop kan 

C.D.B. 

CENTRALE DE BIJEKOER 

Taxatie 

Reparatie 

Onderhoud 

Onderdelen 
(gebroikt en  meow)  

In- en verkoop  

Tuning  

APK Keuringen 

Restauraties 

Deel restauraties 

Cabrio ombouw 

Hogedijk 12 8464  NP  Sint Johannesga tel. (0513) 55 17 84 fax (0513) 55 24 52 
Rijksweg west 18  f  9608 PC Westerbroek tel. (050) 404 10 30 fax (050) 404 10  30 



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 of j.knijpstra@wsx.n1 

CLUBBLAD  IT WITE PEALTSJE  

Jaargang 5, nummer 4 
mei t/m juli 2002 

VAN DE REDACTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

Alweer een voetbalseizoen ten einde, met veel 
gebeurtenissen in de laatste weken. De beker-
successen van het 1e elftal, het avontuur van de D-
pupillen in De Kuip en nog veel meer wetens-
waardigheden in de laatste clubblad van dit seizoen. 
We willen de adverteerders hartelijk dankzeggen 
voor hun medewerking want zonder jullie hulp zou 
deze uitgave niet mogelijk zijn geweest. We gaan er 
dan ook van uit dat iedereen adverteerder blijft. Van 
een enkele is het bekend dat men  on,  diverse 
redenen stopt, voor hen zal een nieuwe worden 
gezocht. Zijn er nog adverteerders die 
belangstelling hebben voor een advertentie en om 
D.W.P. te steunen u bent altijd welkom. (tel Wiepie 
krist, 55 19.54). Het clubblad komt 4 a 5 keer per 
seizoen uit en wordt verspreidt in een oplage van 
400 stuks. 
Als redactie willen we iedereen een plezierige en 
goede vakantie toewensen. Wees voorzichtig op de 
weg en tot ziens op de velden van D.W.P. 

Redactie  It Wite Pealtsje 

Clubbladartikel 

Wat je al niet kunt leren van een kikker 
Niet zo lang geleden was een groepje kinderen op weg naar een wedstrijd van een vereniging. De wedstrijd 
werd gehouden in een dorp ergens op het platteland. Onderweg stond een boerin te zwaaien en wenkte naar 
hen. De kinderen stopten met fietsen en vroegen wat er aan de hand was. `Moeten jullie eens kijken wat daar 
in die emmer met melk zit', zei de boerin. De kinderen zetten hun fietsen aan de kant en nieuwsgierig als ze 
waren, namen ze een kijkje in de emmer. In de melkemmer zaten drie kikkers. Meteen zagen de kinderen dat 
de kikkers er niet meer uit konden komen. Springen ging niet, omdat ze zich nergens tegen af konden zetten. 
Eén kikker was helemaal in paniek, hij lag als een gek te spartelen en werd steeds vermoeider. Een andere 
kikker verdronk bijna en hij kon ternauwernood zijn kopje boven de melk houden. De derde kikker was 
rustig en bleef heel geduldig rondjes zwemmen in de emmer. Hij kwaakte naar de andere twee dat ze dit ook 
moesten doen. En wat gebeurde er? De melk werd door het zwemmen steeds dikker en dikker. Dankzij de 
kikkers veranderde de melk in boter. Toen de melk dik genoeg was geworden, konden de kikkers hun spring-
poten weer gebruiken. Met een grote sprong verdween het drietal in de sloot die naast de boerderij lag. 

Helemaal onder de indruk pakten de kinderen hun fietsen weer en kwamen even later aan bij het sportterrein 
aan. Ze zagen heel veel andere kinderen, die ook aan de wedstrijd mee zouden doen. De één was nog zenuw-
achtiger dan de ander. Veel kinderen stonden door de spanning te springen en te huppen van het ene op het 
andere been en ook nog eens te duwen en trekken. Weer andere kinderen zaten stil in hoekje te wachten. 
Opeens begon er een klein groepje rustig met een warming-up. Ze liepen kalm wat rondjes om het speelveld 
en zie... de andere kinderen, die zich eerst zo druk stonden te maken, gingen dit ook doen. Ook de kinderen 
die maar stilletjes zaten te wachten sloten zich bij de rest aan. Zo had iedereen lekker de tijd om de spieren 
warm te maken. Al gauw begonnen de kinderen ook met elkaar te praten: 'Hé wie ben jij? Waar kom jij van-
daan? Van welke club ben jij?' 

Wie waren nu die kinderen die als eerste rondjes 
begonnen te lopen en daarna de rest mee kregen? 
Het was het groepje dat de kikkers bezig had 
gezien. Deze kinderen hadden iets wezenlijks 
geleerd van de kikkers! Als je namelijk rustig 
blijft, samenwerkt en gewoon lekker kunt sporten, 
heb je geen tegenstanders maar medestanders. Je 
maakt ook nieuwe vrienden en moedigt elkaar aan 
bij het sporten. Dan wordt de sport niet ruw en 
ook niet gemeen, omdat je waardering hebt voor 
elkaar. Je blijft sportief naar elkaar toe. En weet 
je, dan is verliezen zelfs niet zo erg. Je kunt elkaar 
troosten, maar je kunt ook gewoon feestvieren 
met degene die gewonnen heeft. 

Niet alleen de NCSU vindt eerlijke sport belangrijk, maar ook NOC*NSF (de grote koepel van bonden en 
verenigingen in Nederland) vindt dit iets waar elke vereniging en elk lid van de vereniging aandacht aan 
moet besteden. NOC*NSF heeft daarom de NCSU opdracht gegeven om alle verenigingsbesturen, trainers, 
coaches, jury's en scheidsrechters te helpen bij het stimuleren van Fair Play (engels voor eerlijke sport). 

Oh ja, dit maakten de kinderen nog mee: Ze wilden hun fietsen tegen een paal aanzetten, toen iemand van de 
vereniging zei: 'Hallo daar! Dat kan niet hoor!' Verbaasd keken de kinderen op. 'Waarom kan dat niet?', 
vroegen ze. 'Nou', zei deze man, we krijgen vandaag hoog bezoek. De minister van sport, de burgemeester 
en de commissaris van  politic  komen.' Daarop haalden de kinderen hun schouders op en zeiden: `Nou en... 
we zetten onze fiets toch op slot!' 

Jan Nijmeijer 
	 Te koop aangeboden 

Vice-voorzitter Vereniging NCSU 	De laatste kans u bent aan het einde van het 
clubblad. 3 complete cirkels sierstenen, doorsnee 
11/2  m2, totaal € 25,— Inl. Jan Knijpstra,  if  55.20.07 



Detbalveren iging "D.W.P." Rotsterhaule 
v.v. D.W.P. 
soormar1,  De Drie 
té1. 0513 55 17 35 

Jaarvergadering 
op vrijdag 6 september 2002 
aanvang 20.00 uur 
in de D.W.P. - kantine 
te Sintjohannesga 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Notulen 

3. Mededelingen 

4. Verslag secretaris 

5. Jeugdverslag 

6. Verslag penningmeester 

7. Verslag actiecomité 

8. Verslag kascommissie 

9. Benoeming kascommissie 

10. Bestuursverkiezing: 
aftredend: Eelke Westra, Jan Knijpstra 
en Jan de Vries  (alien  herkiesbaar) 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

HET BESTUUR 

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

WERELDJE 

 

De Adelaar is gevlogen 

Nu Oranje het bij een voorwedstrijd zo leuk heeft gedaan, lijkt de 
kans niet uitgesloten dat het binnenkort wordt uitgenodigd voor 
een echte interland. 

"Het was tijd mijn vleugels uit te slaan", verklaarde Frans Adelaar 
zijn vertrek bij Sc Utrecht. 

Het zal wel Go  Ahead Eagles  worden voor Frans Adelaar 

Sinds de bekerfinale wordt de F-side  van  Ajax  wel Offside 
genoemd. 

De NS gaat voor supporters gele en rode kaarten invoeren. De hooligans hopen 
dat scheidsrechter Fred Sterk ze zal uitdelen, want diens kaarten worden later 
toch altijd weer ingetrokken.  

Sparta  overweegt Het Kasteel voor volgend seizoen 
om te dopen tot De Ruïne. 

Erik Gerets: "Na mijn vertreRk stort dat PSV 
ongetwijfeld als een plumpudding in elkaar". 

Achteraf is het allemaal toch niet zo erg als het leek: 
vanwege het MKZ besmettingsgevaar waren Ronald 

en Frank de Boer Zuid-Korea toch niet ingekomen. 

Han Berger verbaasd: "Hoezo gebrekkige communicatie? Ik 
heb toch altijd heel duidelijk gecommuniceerd dat ik hier de 
baas ben en niemand anders!". 

Burgemeester Wim Deetman van Den Haag: "Kan dat  ADO  
Den Haag voortaan niet al zijn thuiswedstrijden in 
Leeuwarden spelen? ik heb vrijdag werkelijk geen wanklank ao 
gehoord." 

Er is een wijn naar Diego Maradonna vernoemd. Naar verluidt is de consument 
na twee glazen gegarandeerd high. 

De verwachting is dat er spoedig ook Ebi Smolarek Reformrepen in de schappen 
liggen. 



Hallo ik ben Kees Pieter Hogenberg. 
Wij hebben tegen lemmer-bentex gespeeld. 
De eerste helft stond het al gauw 0-1, 
Want douwe schoot hem in ons eigen doel. 
De tweede helft was het eerst 2-0 en even later was het 3-0. 
Zo hadden wij verloren omdat hun wat sterker 
waren en wij stonden te slapen. 
Volgende keer weer beter. 

D.W.P E2 
Het gebeurde op 13 april toen was 
de wedstrijd tegen oudehoske 
vorige keer hadden 
wij verloren met 2-3 voor hun. Maar 
dit keer hebben we toch gewonnen. 
Met 0-2 voor ons Norbert heeft ze allebei 
Gescoord  lc  moest de hele tijd bij een 
jongetje staan om te voorkomen dat hij_ niet de 
bal kreeg. Dit keer met ingooien ging het 
goed .Want we hebben ook een keer gehad 
toen ging het niet goed.Dus dit keer 
Was ik best wel blij. 

Groetjes 
Tenynlce en 

Het hele team!! 

VAN DE VOORZITTER 

  

Bij ontvangst van dit "Wite Pealtsje" is het seizoen 
2001/2002 al weer voorbij. 
Voor onze vereniging een prima seizoen. Het eerste 
elftal handhaafde zich ruimschoots in de vierde klas 
en reikte ver in de noordelijke districtsbeker. Het 
tweede elftal miste in de allerlaatste 
competitiewedstrijd het kampioenschap op een 
haartje en ook het derde eindigde op een keurige 
tweede plaats. Ook de andere teams presteerden 
prima. Ook voor het nieuwe seizoen gaan we weer van start met hetzelfde 

aantal senioren-elftallen. Jammer is dat het 
volgende seizoen geen A-junioren elftal kan 
deelnemen. De keuze is gemaakt het gehele A-
junioren elftal door te schuiven naar de senioren. 
Verder stijgt het aantal leden (met name bij de 
jeugd) van onze vereniging gestaag. Hieruit blijkt 
duidelijk dat onze voetbalvereniging een 
belangrijke plaats inneemt in onze gemeenschap 
voor zowel aktieve als passieve sportbeoefening. 

In april is de gemeente gestart met de renovatie van het hoofdveld. Dit 
heekdoor diverse zaken, wel enige vertraging opgelopen, maar het veld is 
ingezaaid en de hoop is dat het hoofdveld weer spoedig gebruikt kan worden. 
Tevens is het trainingsveld opgeknapt en inmiddels ook ingezaaid. 

Diverse wettelijke veranderingen werden ons opgelegd. Zo 
moest een risico-inventarisatie worden opgemaakt i.v.m. 
legionella. 
Door het NUON is deze inventarisatie gemaakt. Rapport is 
inmiddels ontvangen met enige aanbevelingen ter 
verbetering. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden 
uitgevoerd, zodat ons 
complex ook wat dit 
betreft aan alle wettelijke 
eisen voldoet. 

Voegbedrijf 
G. DE JONG  

Sing  ohannesga 

Verder wens ik een ieder een prettige 
vakantie en tot ziens in het nieuwe seizoen. 

Eelke Westra 
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Bestelling (bestelling graag inleveren aan de bar in de kantine) 

VAN DE BESTUURSTAFEL D.W.P. MERCHANDISE  

  

    

Alweer het laatste verslag van de bestuurstafel voor het clubblad aan het einde 
van een lang voetbalseizoen. Een natte winterstop en wanneer het seizoen dan 

tegen het einde loopt wordt het mooi voetbalweer. Ook 
voor de supporters aan de kant is het dan best vertoeven 
in plaats van in wind en regen aan de kant te staan. 

De laatste weken was het even behelpen met de afwerking 
van de competitie omdat ons hoofdveld volledig werd 
nagekeken. Nieuwe drainage tevens kwamen er vele 
vrachten zand op om alles opnieuw onder profiel te zetten. 
Het verloop stagneerde jammer genoeg enkele weken 
zodat het nog de vraag is of we het nieuwe seizoen op het 
hoofdveld kunnen spelen. Het bestuur wil de spelers maar 
vooral de leiders bedanken voor hun bereidheid om van 
speeldag te wisselen. Een bijzondere dank is denk ik wel 

op zijn plaats voor Minne Modderman omdat hij er 
vele en vele telefoontjes aan moest wijden om alles 
in goede banen te leiden. 

In het vorige clubblad is er ook al melding van 
gemaakt, de productie heeft even geduurd, het 
dameselftal van D.W.P. werd in nieuwe tenues 
gestoken door Transportbedrijf A.J. de Boer & Zn. 
uit Scharsterbrug. Met name Geert de Boer willen 
we hier nogmaals bedanken voor zijn spontane medewerking. 
De dames zijn op de foto gekomen bij het bedrijf zelf en speelden daarna een 

wedstrijd tegen de chauffeurs. (zie foto clubblad) 

Wanneer we toch zijn aangekomen bij de 
sponsoring. Een belangrijk onderdeel welke 
momenteel een beetje voor rekening komt van 
Herman de Heij. 
Bertus van Zwol, zoals bij iedereen bekend, van 
de MeerMarkt uit Rotsterhaule is vanaf het 
volgend seizoen de nieuwe tenue-sponsor voor het 
tweede elftal. Op deze manier speelt het 2e in 
zowel tenues als trainingspakken van de 
MeerMarkt. Inmiddels is MUTA Sport met de 
productie bezig. Gekozen is voor een nieuw 
ontwerp tenue met een iets andere stof en een 

nieuw ontwerp mouw. (zie elders in dit clubblad). Vanaf deze zijde willen we  

Speciaal door Muta Sport ontworpen een D.W.P. minishirt voor in de auto of op 
de slaapkamer en een D.W.P.-shawl om te laten zien dat je een D.W.P.-supporter 
bent en de ploeg steunt die op het veld in actie komt. Vanaf het volgende 
voetbalseizoen zijn ze te verkrijgen, de enige echte, er kan worden ingeschreven 
op deze artikelen en geldt wel een minimale afname zodat we werken met 
inschrijving. Daarnaast ontvingen we nog een aanbieding voor het maken van een 
D.W.P.-horloge. Een gratis monster is opgevraagd van het originele (heren of 
dames) WMC-merkhorloge. Geconstateerd is dat dit inderdaad een echt 
merkhorloge is, levenslange garantie, welke geleverd wordt in een metalen doos. 
Misschien voor de verjaardag, Sinterklaas of als Kerstkado. 

aantal artikel prijs totaal 

D.W.P. minishirt € 10,00 

D.W.P. shawl € 10,00 

D.W.P. merkhorloge € 26,00 

,cit130e4
cr 

 

Transport 
Scharsterbrug  

Naam: 
Adres 
Woonplaats 
Hierbii bestel ik het onderstaande: 



.EUWARDEN - Tonego heeft 
:h zaterdag ten koste van An-
n verzekerd van promotie 
ar de derde klasse. De forma-
uit Luttelgeest won met 1-2, 

dat de eerste wedstrijd al 
at 9-0 was gewonnen. 

)1Ium blijft voorlopig vierde- egtasser. Op eigen veld werd ge- 
n 	

09  
eerd met 1-5 van SVM, de 

Immer tien van de derde klas-
A, verloren. Anjum had in 

arknesse al met 5-3 verloren. 
ijum-Tonego 1-2 (0-1). 
0-1 Frank Wentink; 69. 1-1 Jan Visser: 
1-2 Joost Henselmans. 

Rottevalle hoopt op een 
mentaliteitsverandering 

•3•0
01Csideex 
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IJVC in Opende niet 
opgewassen tegen 
'twaalf' tegenspelers 

Opende - IJVC was zaterdag 
niet bepaald de mindere tegen 
Opende: Toch won de Groninger 
ploeg. De Ulsters vochten niet al-
leen tegen de Groningers, maar 
hadden het ook 'zwaar' met de be-
slissingen van de Ureterper arbiter 
Van der Wal. 

Rottevalle—Schamegoutum 3-2 (3-0). 
1. 1-0 Marco van der Veen; 16.2-0 Gerrit 
de Boer: 31. 3-0 Daan Veenstra: 47. 3-1 
Jaap Jelle van der Goot; 60. 3-2 Arjan 
van der  Wert  

e(1 
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op de taart 	aide eg 
Zwaagwesteinde schiet opnieuw tekort in toetje van de competitie 

Delfstrahuizen krijgt slagroom 
Rottevalle voor het 

	

eerst vierdeklasser 	gaavt°•
tblInIcet !)  

hie%  Sci‘e  .„(le 
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VOETBAL 
Nacompetities zaterdag: vijfde 	 
Waskemeer-Erica 0-0; Vijfde-zesde klas-
se: ASC-HJSC 3-2;  VCR-Rood Geel 2-2  
(VCR  naar 5e klasse); TOP-Rijperkerk 2-
5 (Rijperkerk naar Se klasse); Ropta 
Boys-Steal  3-1 (Ropta Boys naar Se klas-
se, Sleet naar 6e klasse); Muntendam-
ODV 2-1. 

viakkum na strafschoppen in derde 
klasse 

Bertus alvast bedanken voor zijn medewerking en ook nog 
eens de complimenteren geven met zijn hernieuwde winkel 

Joekje Akkerman van café 1 Skoffeltsje uit Heerenveen is 
bereidt gevonden om de D-pupillen in nieuwe tenues te 
steken. Hoewel we natuurlijk de naam van t Skoffeltsje 
hoog moeten houden zal dit niet ten koste van alles moeten 
gaan om de resultaten van de D-pupillen al skoffelend 
binnen te halen. Joekje eveneens bedankt, aan het logo 
wordt inmiddels gewerkt en in het volgende clubblad 
hierover meer informatie. 

Als secretaris van de voetbalvereniging houdt ik al jaren van ieder seizoen een 
plakboek bij van het verlopen voetbalseizoen. Alles wordt uitgeknipt, 
bijgehouden en opgespaard, dit voor de latere toekomst om de geschiedenis 
van D.W.P. in beeld te krijgen en te houden. Dit seizoen, vooral de laatste 
weken, was toch wel opmerkelijk. Het begon al met het resultaat van het le 

elftal in de bekerstrijd, zover waren we nog nooit 
gekomen. 
Toen de uitverkiezing van de D-pupillen om samen 
met de Feyenoord-spelers als pupil van de week 1 het veld te betreden tijdens de wedstrijd 
Feyenoord tegen sc Heerenveen. Natuurlijk een 
unieke ervaring om hiervoor in aanmerking te 
komen. Op zaterdagavond had ik mijn e-
mailbericht voor de Leeuwarder Courant al klaar 
om de kranten hiervan in kennis te stellen. Om op 
zondagavond nog een klein telefoontje naar Jan 

Vaartjes te doen, toen bleek dat deze middag toch niet zo leuk was verlopen 
als op voorhand de bedoeling was geweest. Men was terecht gekomen in het 
vak van de harde kern van Feyenoord. Met toevoeging van een kleine slotzin 
toch het  e-mail  verzonden. Nu dat hebben we geweten, de Leeuwarder 
Courant, het Friesch Dagblad en Omrop Fryslán hadden hier voldoende 
aandacht voor. We haalden zelfs enkele malen de voorpagina, iets unieks voor 
mijn archief dus de krant maar volledig bewaard. De media sprong hier volledig 
bovenop (zie clubblad), ook Pepsi Cola werd benaderd en nieuwe 
toezeggingen werden gedaan. Inmiddels hebben Eelke en 
Jan een gesprek gehad met het bestuur van sc 
Heerenveen, ook zij konden niks doen aan al die 
misverstanden. Er is een brief uitgegaan naar zowel 
Feyenoord als Vrumona (degene die de kaartjes 
beschikbaar heeft gesteld) tot op heden is van beiden nog 
geen reactie, zowel niet telefonisch of schriftelijk, terug 
ontvangen. Een beetje een vreemde zaak, via de pers of 
media gaat zoiets zeker sneller? 
We zijn nog in afwachting over het vervolg. 

Kijkende naar de afgelopen activiteiten dan moet worden 

LEEUWARDEN - Delfstrahuizen 
is gepromoveerd naar de vier-
de klasse. De ploeg versloeg 
Zwaagwesteinde met 1-2 door 
twee goals in de slotminuten. 
Vijfdeklasser Birdaard bleef 
V1OD de baas en mag het ook 
een stap hoger proberen. Rot-
tevalle stapt ten koste van 
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Ledenmutaties: 
Het komt maar zelden voor dat een afmelding, 
adreswijziging e.d. schriftelijk wordt doorgegeven aan de 
vereniging. Vaak hoort de secretaris dit via via en werkt 
hij de administratie bij. Leden c.q. ouders worden er 
nogmaals op gewezen dit schriftelijk te doen aan: Jan 
Knijpstra, Ringfeart 6 te Sintjohannesga. Diverse leden 
werden afgemeld. Ook qua overschrijvingen was het toch 
enigszins teleurstellend. Diverse clubs benaderden onze te elftal spelers. 

1,1" DWP 

• Joure SC 

<Z >  W WS 

• Scharnegoutum '70 

• Joure SC 

Bal ligt al na zes 
seconden op stip 
OUDEMIRDUM — Slechts 
zes seconden was de wed-
strijd tussen NOK en DWP 
in de vierde klasse van het 
zaterdagvoetbal oud, toen 
scheidsrechter Exoo de bal 
op de stip legde. DWP-spe-
ler  Harm  de Vries werd 
door Tjalling de Vries van 
NOK in het strafschopge-
bied onderuitgehaald. Vol-
gens NOK-trainer Vallinga 
viel op die beslissing niks af 
te dingen. Henk van Hes 
schoot vanaf elf meter 
raak. DWP won met 0-3. 

12 

12 

12 

11 

9 

14 DWP 

13 	 Joure SC 

Soap (2) 
Belt Harry van der Velde uit 
Rotstergaast op met de vraag 
hoe we er bij kwamen dat er 
geen DWP-pupillen in de mid-
dencirkel van de Kuip zouden 
hebben gestaan. Want dat was 
wel degelijk het geval geweest. 
Wat bleek? Namens de Junior  
Heroes  Club van Heerenveen 
stonden pupillen met Heeren-
veen-shirts bij de presentatie, 
en op uitnodiging van Pepsi Co-
la kwamen de DWP-pupillen in 
het Feyenoord-shirt het stadion 
binnen. Tweeëntwintig Friese 
pupillen derhalve bij de presen-
tatie van de topper Feyenoord-
SC Heerenveen, zonder dat ze 
dat van elkaar wisten. Hiermee 
hopen wij de juniorsoap defini-
tief te hebben afgerond. 

let op die rooie!' cal 
SINT JOI-LANNESGA - De dames 
van DWP speelden zaterdag 2-2 
tegen Oldeboorn, in de vijfde 
klasse. Niks bijzonders, ware 
het niet dat alle speelsters van 
De Wite  Peal  roodharig waren, 
waar zij bij de eerste ontmoe-
ting nog, op eentje na, blond, 
zwart en bruin waren. Het was 
een stuntje, aangezien de trai-
ner van Oldeboorn, Haiko van 
Dijk, bij de eerste ontmoeting 
voortdurend: let op die rooie!' 
had geroepen. Van Dijk kon de 
stunt wel waarderen. 

Woensdag 1 mei 2002  Lc  

Nieuwe wedstrijd DWP-pupillen 
LEEUWARDEN — De D-pupillen van DWP uit Sint Johannesga 
mogen het komende seizoen opnieuw naar een wedstrijd, 
thuis of uit, van  SC  Heerenveen. Pepsi Cola wil daarmee de vijf-
tien voetballertjes enige genoegdoening geven voor het feit 
dat ze afgelopen zondag tijdens Feyenoord-Heerenveen een 
angstige middag in de Kuip meemaakten. Ze hadden een gratis 
reisje, uitgeloofd door het drankenconcern, gewonnen naar 
de voetbaltopper, maar belandden in een vak met fanatieke 
Feyenoordsupporters. In woord en gebaar werden ze bedrei-
gend bejegend. Onder politiebegeleiding moesten ze vijf minu-
ten voor tijd het vak verlaten. 

Door Evert de Jong 

geconstateerd dat er weer veel werk is verzet. Op 
Koninginnedag werd 's morgens het F-pupillen toernooi 
afgewerkt. Hoewel niet al te mooi weer bleef het toch droog 
en gingen de jongens en meisjes voor de grote wisselbeker. 
Winnaar werd IJ.V.C. en tijdens de prijsuitreiking nam 
D.W.P., middels Anne Knol afscheid van Dennis Lingsma 
welke naar Sneek is verhuisd. Wie weet komen we Dennis 

ooit weer met de Waterpoort Boys tegen. Dennis veel voetbalsucces in Sneek. 
Hait Auke blijft de D.W.P.-kleuren nog verdedigen. 
Voor de middag was het voegbedrijf Van Wijk & de Vries A-
junioren gepland doch door afmelding van een tweetal 
ploegen is dit toernooi afgelast. Plannen zijn er om aan het 
begin van het nieuwe seizoen hiervoor iets te organiseren. 

Ook de spelmiddag voor de jeugd was 
een succes, onder leiding van de B-
junioren kwamen de C's t/m de F-
pupillen in actie op diverse onderdelen. 
Zelfs enkele nieuwe leden maakten kennis met de vereniging 
D.W.P. Deze morgen werd ook voor het eerst de klussendag 
georganiseerd. Qua tijdstip misschien wat ongelukkig doch 
het nodige onkruid werd schoongemaakt en verwijderd. Zelfs 
enkele dagen erna werd nog het nodige gedaan. Een 
gedeelte van de bestrating werd verwijderd en momenteel 
zijn een zestal nieuwe zitbankjes in de maak. In de vakantie 
zal nog het nodige worden geschilderd. 
Wat ook tijdens de vakantie wordt aangepakt is de 
warmwatervoorziening in verband met legionella. Er is een 
rapportage van het Nuon waarin de aanwijzingen staan zoals 
die is voorgeschreven. Tijdens de vakantieperiode zal dit 
worden uitgevoerd. Totale kosten ongeveer een kleine 

fl. 6.000,— welke geheel voor rekening van de vereniging komen. 

De jeugdteams kwamen nog uit op het negendorpentoemooi en enkele 
toernooitjes van omliggende verenigingen en daarmee was het seizoen ten 
einde. De senioren en de dames sloten af met een 
mixtoemooi en een gezellige nazit in de kantine. Ons 
traditioneel slotfeest ging dit seizoen niet door. 

Kizssetopscuorders 
time t,,nerda 

Andre de Lange  

Remco  ten Koeve 

Horst Atsma 

Frank Krcl  

Henk  v?r1 der Meer 

Bernard Benson 

Soap (1) 
Vorige week informeerde Jan 
Vaatstra ons over die bizarre 
reis van de D-pupillen van DWP 
naar De Kuip. Ze kwamen daar 
in een fanatiek Feyenoord-
kamp terecht en werden wreed 
bejegend met omhoog gesto-
ken middelvingers en snijbewe-
gingen makende handen langs 
het strottenhoofd. Wij bericht-
ten dat de D'tjes bij de teampre-
sentatie van Feyenoord en Hee-
renveen op het veld stonden. 
Reageert Rob Lemstra uit Koot-
stertille met de vraag hoe we 
daar bijkwamen. De pupillen in 
de middencirkel waren niet van 
DWP, maar van de Junior  
Heroes  Club van Heerenveen. 
En die hadden een probleemlo-
ze middag gehad in het  kids-vak 
op de tribune. OK. Foutje, dat 
we de volgende dag herstelden. 
Althans, dat dachten we... 

UIT DE PERS 	 



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

Naast Binnendijk 85 
ROTTUM 

Ontdek de weg naar uw i 
eigen 

Vakman 	Tn Leenvan Ba 
WASMACHINE 

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

Al fan 1912 Of bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 
earst 	H. van Dijk 
dérnei M. & R. van Dijk 
no 	H. & T. van Dijk I:7 0513-551208 

FREEGJE DERNEI  
as jojo bêleguod lzelje 	'j1 

O, 

I

6 KRAAK 
Installatietechniek 

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

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

K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

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

W& V  
Voor al uw voegwerk 

zowel nieuw als renovatiewerk 

voegbedrijf 
van Wijk & de Vries 

Scharsterbrug 
tel. 06 - 22 37 97 51 

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPORTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

• Grote sortering sportprijzen • Eigen graveerinrichting 
NaLate,i 	aLLe 4oe,a,e/K ei 41",a,te4"1 

Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  

0513-552188 

J. Veldstraweg 35 
8513 CK Ouwsterhaule 

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

BOUWBEDRIJF 
Fa. H. Fabriek en Zonen 

Streek 59 - Sintjohannesga - 551207 

Voor nieuwbouw 
, en 
Onderhoudswerk 

Plantencentrum Van Rijs 



ONDERIIOUDS EN VOEGREDRIJF G. OF 'ONG 

00K VOOR UITHAKKEN OUD VOEGWERK 
EN OPNIEUW INVOEGEN 

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

Meerwep 5- 5. 8507 CA Rohe! 
Tel. 0515- 55 13 31, Fax 0513 - 55 11 66  

Adverteren in  
"It  Wite Pealtsje" 
clubblad van de 

voetbalvereniging 
D.W.P.? 

Be! met Wiepie Krist 
telefoon 0513 - 55 19 54 

Website, database 
nodig? 

Arthelion  by 
Programming  & webdesigh 

Heerenveen 
Bel voor een advies 

0513,-681412 
voor alle intrnetadviezen 

CAMPING 
TJEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 
•Veilig zwemwater 

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

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

VAN ZWOL 
STREEK 131 ROTSTERHAULE 

TEL. 0513-551494 FAX 552011 

De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee datje samen sterk bent  On  Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank van mensen vóór mensen.  
Oat  merkt u al snel in het persoon- 
!like  contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen- 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijfs- 
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leek ook als het niet 
om bankzaken  gaat Kort- 
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

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

Rabobank • 

Rotsterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

Uitvai2rtvereniging Sintjohannesga e.o. 

Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

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

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

\,‘1\nboull,  o 
'-. c'> o -, 

0513 - 551216 

Îr 

•#P„<<":  

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 

M.VM 
Writ ZIC 
Br afM 
WiW ffig& 

Pr. W. Alexanderstraat 86 
8501 ME Joure 

Tel. 0513-415090 
Fax: 0513-412313 

Mobiel: 06-53173764 

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 

MASSEY FERGUSON 

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

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 
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D.W.P. , 1-0 1-1 2-4 1-2 2-1 4-5 3-3 1-4 1-1 1-3 0-4 

Ens 2-2 % 	'' 2-0 0-2 0-0 2-0 2-2 1-0 1-2 3-3 2-0 2-2 

Espel 3-5 0-3 
- 
r 1-2 3-1 1-4 1-4 3-0 0-5 4-3 0-0 3-3 

sc Joure 3-1 5-0 3-1 _ 	' 3-2 1-2 3-0 2-1 2-5 4-4 4-0 0-0 

Leeuwarden 2-2 3-4 2-1 0-4 1-2 1-2 1-2 3-2 2-3 2-2 0-1 

Makkum 2-2 5-0 2-1 1-2 6-1 ,-2,- 
'  --'i  ,. 4-0 4-5 0-0 1-1 1-1 3-3 

N.O.K. 0-3 2-1 7-0 3-1 3-0 0-2 .. 	1  1-1 0-1 0-0 4-1 1-5 

Scharnegoutum 0-1 5-3 0-1 3-3 2-0 0-2 2-0 - 	- 2-3 1-1 5-0 1-2 

TONEGO 1-2 0-0 2-2 0-1 1-1 1-3 2-0 3-1 4-0 4-0 2-2 

V.V.i. 4-2 4-5 8-2 2-5 4-0 1-2 3-0 7-0 1-2 1-0 3-2 

W.W.S. 1-1 4-1 3-2 1-2 2-0 3-4 2-2 1-1 1-0 4-3 
- 

.; 	  2-3 

Y.V.C. 2-3 3-4 2-0 4-2 2-1 4-1 3-2 2-2 1-2 2-1 1-3 

De bedoeling van hoofdtrainer Klaas en leider Geert was 
voor volgend seizoen een nog beter en verjongend team in 
het veld te brengen. Sjoerd Koopmans gaat echter naar sc 
Joure (zaterdag) en Jos Knol gaat de A-junioren van v.v. 
Heerenveen versterken. Jongeren uit de eigen opleiding 
die, wanneer het moment klaar was voor een basisplekje 
in het 1e elftal, vertrekken naar elders. 
Sjoerd en Jos hoewel we het jammer vinden dat we jullie 
niet voor D.W.P. konden 
behouden wensen we jullie 
beiden veel succes toe bij de 

nieuwe vereniging. Peter de Leeuw uit Scharsterbrug 
komt over van sc Joure. 
Leo Nanninga melde zich aan het einde van het nieuwe 
seizoen aan (3°) als ook Comelis Atsma welke van 
Oudehaske komt. Verder veel nieuwe jeugdleden: 
Albert van der Meulen, Jan Atsma, Mark Bouwhuis, 
Remco de Graaf, Stefan Bandstra,  Abe  Koopmans, 
Volken Huisman, Selma Mulder, Jeremy Veenstra, Eric —1 
Akkerman en Renate Bijker. 
ik hoop dat ik niemand ben vergeten het was weer een 
hele lijst, jongens en natuurlijk ook meisjes, veel plezier bij de voetbalvereniging 
D.W.P. 

Henk Mulder de jeugdsecretaris ligt momenteel in het ziekenhuis Tjongerschans 
te Heerenveen, gevallen in Spanje en moet een vrij zware en moeilijk 
knieoperatie ondergaan. Stuur even een kaartje. Ziekenhuis Tjongerschans, 
Henk Mulder, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen. 

Mede doordat Henk in het ziekenhuis ligt zijn de indelingslijsten van het nieuwe 
seizoen niet geplaatst in het clubblad. Inmiddels is er in overleg met de 
jeugdleiders een concept-indeling bekend gemaakt. Zodra de trainingen 
beginnen zal iedereen hiervan op de hoogte worden gebracht. Van de aanvang 
trainingen en bekerwedstrijden is een schema bijgevoegd in dit clubblad. 
Dit verhaal geldt tevens voor de senioren, coördinator Anne Knol heeft hier 
uitvoerig overleg gehad met de leiders. Omdat een groot gedeelte van de A-
junioren over moest naar de senioren en een kleine doorstroom was van de B-
junioren is besloten het gehele A-juniorenteam over te laten gaan naar de 
senioren. De spelers zullen worden ingepast over de 3 elftallen. Voor nadere 

informatie kun je contact opnemen met Anne 
Knol, tel. 55.20.78. 

Door het vertrek van Jos is wel duidelijk dat we 
wat betreft keepers komend seizoen in de 
problemen komen, Spaanse taferelen dus, een 
goed elftal met een mindere keeper (??) 



  

 

)0r Pláng7rOcC-9fli,  
sti  Htts5.39t0 

 

 

Ov") 

  

SCIEMALEMER 
Nederland verliest 
geen enkele wedstrijd. 
Ingezonden door een lezeres. 

UIT DE PERS 	 
Zowel Minne Modderman  (II)  als Henk Mulder 
zijn als scheidsrechter gepromoveerd naar de volgende 
groep. Namens D.W.P. gefeliciteerd. 

Zoals gebruikelijk worden er aan het einde van het 
voetbalseizoen foto's gemaakt die, met financiële 
medewerking van het actiecomité, worden verspreidt onder 
de jeugdleden. Vanuit de zijde van de jeugdleiders is 
gevraagd deze foto's aan het begin van het seizoen te 
maken zodat iedereen aanwezig is. Vanaf het komend 
seizoen zal dit gaan gebeuren. 
Ook de website van D.W.P. www.vvdwp.ni  zal in de vakantieperiode grondig 
worden aangepakt. De aanschaf van een digitale camera is in overweging om 
toch veel meer gebruik te maken van dit gegeven alsmede voor een mooiere 
verwerking van het clubblad en in te spelen om nieuwere ontwikkelingen. 

Van de KNVB ontvingen we enkele dagen geleden een brief dat Klaas Bos en  
Andres  de Jong zijn uitgenodigd tot het spelen van een selectietoemooi. 
Zij zijn aangemerkt als een talentvolle speler en hebben een uitnodiging 
gekregen om op zaterdag 15 juni op het terrein van v.v. Urk een toernooi te 
spelen. Alle talentvolle jeugd uit ons district is ingedeeld in 7 landenteam. Klaas 
en  Andres  komen uit voor Frankrijk, we hopen niet dat zij hetzelfde resultaat 

behalen als tijdens het echte WK.  Andres  en Klaas veel 
succes. 

Verder wensen wij als bestuur iedereen een fijne, 
warme en goede vakantie toe. Wees voorzichtig en 
tot volgend seizoen. 

Jan Knijpstra (secretaris) 

DWP stunt in beker met 
zege op Emmeloord 

DWP bij laatste 
zestien bekerstrijd 
LEEUWARDEN — Zaterdag vier-
de Idasser DWP zorgde gister-
avond voor een verrassing in 
de noordelijke bekercompetitie 
door in Emmeloord de gelijkna-
mige fiere koploper in de zon-
dagse derde klasse D met 1-2 te 
verslaan. Zondag derdeklasser 
Oerterp werd op eigen veld uit 
de bekerstrijd gegooid door za-
terdag eersteklasser CVVB. Dat 
gebeurde pas na het nemen van 
strafschoppen. 	ieft , 
Emmeloord-DWP 1-2. 	1 
3. 1-0 Alexander Jaegers; 44. 1-1  Harm  
de Vries; 90. 1-2 Maarten de Jong. 
Bij de polderbewoners werd 
niet lang getreurd om het ver-
lies. Het team van trainer Wie-
ger Sinnema beoordeelt de re-
guliere competitie op dit mo-
ment belangrijker dan de be-
kerstrijd. Komende zondag ver-
dedigt Emmeloord de vier pun-
ten voorsprong op nummer 
twee Harlingen. Om die reden 
was enkele basisspelers rust 
gegund. DWP slaagde er goed in 
om Emmeloord niet in zijn favo-
riete spelletje te laten komen. 
Op twee cruciale momenten 
(vlak voor rust en in blessure-
tijd) zorgde de ploeg uit Sintjo-
hannesga voor de twee doel-
punten, nadat Emmeloord al in 
de derde minuut een voor-
soronz had eenomen. 

LANGS DE KANT 
Er wordt deze week een inhaal-

,„,. „mina afgewe.kt het 
amateurvoetbal. Ook wordt 
er gebekerd. In de derde  
knockout-ronde staan voor 
morgenavond op de rol: Oer-
terp-CVVB en Emmeloord-
DWP. Aftrap 18.30 uur. 

Spelers, trainer en begeleiding 
veel succes toegewenst in de 
wedstrijd tegen sc Emmeloord. 
Maak er iets moois van. 

401G1)y.c. 
.4(1 

Emmeloord — Vierdeklasser 
DWP uit Sintjohannesga heeft 
gisteren voor een kleine stunt ge-
zorgd door in de derde bekerronde 
Emmeloord uit te schakelen. In de 
polder werd het 1-2 voor de ploeg 
van trainer Klaas Kuiper. 

De Emmeloorders zijn in de der-
de klasse D samen een kwartet 
Friese clubs (waarvan Harlingen de 
voornaamste is) is een fel duel ge-
wikkeld om de titel. De bekerwed-
strijd kwam de polderbewoners 
daarom allerminst gelegen en dat 
was met name in het eerste bedrijf 
zichtbaar. Hoewel de thuisclub in 
de vierde minuut ietwat gelukkig 
op voorsprong was gekomen, was 

Net als vorig seizoen doet Harke-
mase Boys het ook dit jaar weer 
goed in het districtsbekertoernooi. 
Op Koninginnedag werd 's 
avonds door een 8-0 winst op 4e 
klasser D(e)W(itte)P(aal) uit St. 
Johannesga de laatste zestien be-
reikt. 
Voor zo'n 250 toeschouwers zette 
de thuisclub de bezoekers direct 
onder druk. Na een kansje voor 
Theo Los in de 5e minuut en een 
prachtige boogbal van Roel van 
der Meulen op de lat, kwam Har-
kemase Boys in de 23e minuut op 

	 s:an der noseh 
maakte zich knap vrij en kon de 
bal in het strafschopgebied klaar-
leugen voor de inkomende Edwin 
Huizinga die met een prachtige 
schuiver de 1-0 liet aantekenen. 
DWP kon het tempo van de thuis-
club lang niet bijbenen en incas-
seerde vijf minuten later een 
tweede tegentreffer toen alweer 
Gerrie van der Bosch de bal ver-
lengde op Theo Los die simpel 
binnentikte, 2-0. 
In de 36e minuut was het defini-
tief gespeeld toen Theo Los de 
buitenspelval ondiep en met een 
fraaie boogbal 3-0 scoorde. Vijf 
minuten voor rust vond Jan van 
Raalte met een verre pass Theo 
Los die subtiel aflegde op Edwin 
Huizinga die in twee keer scoor-
de, 4-0. Na rust werd het al snel 
5-0 door Theo Los en leek een 
monsterscore in het verschiet te  

DWP de veel betere ploeg. Dat 
werd pal voor de rust in treffers uit-
betaald toen  Harm  de Vries op aan-
geven van Anne Wierda de gelijk-
maker scoorde: 1-1. 

Na de rust was Emmeloord de 
veel betere ploeg en was het wach-
ten op een treffer. Die viel uitein-
delijk, diep in de blessuretijd, aan 
de andere kant toen invaller Anne 
Haven (nog altijd niet honderd pro-
cent fit na een beenbreuk) een 
hoekschop binnenkopte: 1-2. 

Het bekeravontuur van zondag-
derdeklasser Oerterp strandde 
gisteravond wel. Thuis tegen CVVB 
werd het 2-2, waarna de Bedumers 
de strafschoppen beter namen. 

liggen. Toch duurde het tot de 
69e minuut voordat Harkemase 
Boys de voorsprong verder kon 
uitbreiden. Nadat trainer  Arent  
Bekhof drie man tegelijk verving 
(Genie van der Bosch. Wierd 
Kuipers en Simon Brilstra door 
Jan  Harm  Schippers, Gerrit Hen-
stra en Willem Brouwer) zette 
Geen de Jong vanaf de rechter-
kant goed voor en kopte Jan  
Harm  Schippers de bal voor de 
voeten van Gerrit Henstra die 
hard uithaalde, 6-0. 
Hierna werden door Harkemase 
11,-yis de meniste Itanstin gernist 
waardoor een score met dubbele 
cijfers uitbleef. Alleen Theo Los 
wist het net nog te vinden en 
scoorde in de 71e en 86e minuut 
de 7-0 en 8-0. Los werd hierdoor 
op afstand topscorer met vijf 
doelpunten en lijkt aan het eind 
van het seizoen eindelijk zijn 
draai gevonden te hebben gezien 
ook zijn vier doelpunten in de 
laatste twee competitiewedstrij-
den. 
DWP bleek een maatje te klein 
voor Harkemase Boys dar zich nu 
bij de laatste zestien heeft ge. 
plaatst en in de komende weker 
kans maakt om zich via het berei-
ken van de bekerfinale alsnog te 
plaatsen voor Amstelcupvoetbal. 

Bestuur en 
supporters 

SII 	 1.13  

Harkemase Boys bereikt 
in beker laatste zestien 



VAN HET ACTIECOMITÉ 

WEDSTRIJD 
VAN DE DAG: 

Koekactie 2002 
Het is al weer even geleden dat de koekactie gehouden werd 
maar wij willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen om 
deze actie weer tot een succes te maken. 
Jongens, rijders en alle anderen hulpen en natuurlijk iedereen 
die één of meerdere koeken heeft afgenomen HEEL 
HARTELIJK BEDANKT! 

Ziekenboeg 
IN de afgelopen tijd hebben de volgende jongens een 
fruitmand gekregen: 

Auke van der Stouwe, Jacob Veenstra 

1°41111'1":
"
:11  

Correctie 
In het vorige clubblad stond in het vraaggesprek met  
Wander  Kerkstra dat zijn zoon Johan nog voetbalde bij 
de A-junioren van D.W.P. Dit was een aantal jaren 

geleden nog het geval, maar nu ging het over zoon Gerard. Bij deze even 
rechtgezet. 

Aaltsje 

donderdag 4 april 2002 
voetbalverslag van D.W.P. E 2 tegen 
Scharnegoutum 

We begonnen de wedstrijd met Jos op de goal. Jens rechts achter, Bart centrum 
achter en ik stond linksachter. Tenynke rechts  mid,  Bemd links  mid  en voorin 
stonden Jurrit en Norbert. Jurrit maakte de eerste goal door een voorzet van 
Norbert. Daarna maakten  Bernd  en Norbert er nog eens allebei 2 goals. 
De tweede helft. 
Jos maakte een goal vanaf de middenlijn, dat vond ik de mooiste goal. We hebben 
toen gewonnen met 6-0. 

Dit verslag werd gemaakt door: Rikus de Jong 

geuip laat 

en Marco Krist. 
Wij hopen dat jullie het volgend seizoen volledig hersteld 
terug komen op het voetbalveld. Tot ziens 

actiecomité v.v. D.W.P. 



® " "YN  IN SULVEREN Ri.NE 

Exact 10 jaar is het geleden dat het D.W.P.-zevental 
winnaar werd van de Friesland-Cup. Na eerst alle 
wedstrijden in de voorronden te hebben gewonnen werd 
in Oosterlittens de beker binnengehaald. 

Boven vinr.: Willem van der Wal (leider/trainer), 
Volken Sloothaak, Piet Koopmans, Jelle Sinnema, 
Marco van der Wal, Gerrit Dijkstra (leider) 
Onder vinr:  Harm  van der Wal, Eric Jager, Klaas 
Luinenburg, René Krikke, Remco ten Hoeve. 
Liggend: Hotse Piersma (foto: Jan Knijpstra) 

5n afilvaint finga,men we ex aefzten wat Put  id  am een welLtAijci te veie/zen 
en. dat et dan  oak  een ande't aatd bij danunigen nacty. &wen kantt Macut 
Piet wad een eeuli toe/moot en we gingen met een devde rt.*  newt  &ad . 
Be 5{stipe avculidevide een tavimkti oven  &tie  wed/Rai/An waait wij 2 clan 
wannen en I  get-i0 dpei met ab teduitaat 5CCI.A1J5CES 
Jij .93atli. wad Piet £aat.dte tavaiijoi  aye%  4 wed~ en a& 4 u,teuleti 
~men  dud  aijfi.  biz%  5C-CIALT5CEN  
_Ate  lieot  hairy  iaen in een dekijen ,zegt 9.e1weg aije't de liwatiteit uan ctlyze 
Jeteetie ,  dud  etvt jevizI2Vaud  laud*  Wietde Wietze Atcvied gin& en 
jwijen  ~owl  en up naait (Let udgende uttetbat dei/--aen 

Jan en Jette 

D.W.P. 3 (seizoen 2001/2002) 
Staand vinr: Fré de Haan, Wim van der Molen, Luc Pen, Andrew de Jong, Eric 
Mous, Jan de Jong, Hein Holwerda 
Zittend vinr: Ype Bijker, Tacco van Wijk, Leo Nanninga. Jasper de Wit , Abdi Megel. 
Edwin ldzinga 



Poule: 	2e klasse C  
DAP  

Uitslagen  

BW,9? E 3 
(9p 2C aptil 20C2 gingen we ad goede  'need  wan, .2enutten .93ente/x 
Bit wend een. Sijizondene wedstnild , want we konden kampioen wonden. 

idectie wao (compleet duo dawc kon het niet aan eiggen 
Edit zenuwachtig lumen we niet want we  hackle,"  at een keen cum de 
eettotem gewonen. 
at met edeek dat het licunpizetofeoit geuiend kon ~ten want het ene 
doelpunt niet na het  ~kite,  en de and/stand wend dan  oak  1— 15. 

wao een delegatie  um  het jeugd ewtutut ucut 	acuuuetzig, wat 
?....een op pni.k wend gesteid , met btoemen en dipecuna'J (loon Jpeiens en 
teiden4. 
iVa afloop Lava e ƒƒ inde kcuttine nan BW.fP no genoten clan patat en 
cola. 
27 apnit Jtonden de  fie" Amp  tegen (wen E3 en dit wao een geheel 
andene  poop  wacvs wil, in Ettutteloond tegen hadden ge/Jpeeld 
En, at and (deck dat detze jungeto efecluiclend 'men talent lie.m, dan 
deotilds. 	gegeuen ogenblik Jai/tide-n we adden met 1 — 2 en dat wwten 

wij niet gettƒence du,s de 'zenuwen Jeliegett even toe I and kwam de 2 — 2 
duo we haalden ween wat in en dawuta ging de BW„P tnein, ween ats 
uanouds  (waft  ,142t de  newt  wai Set 5 — 2 en wend en men gezpƒwhen ,r4 
we de weni  can   Jan V (eeide,' t ) konden uentutlien nl de 1CC doeepanten 
uot mcdien 
Jilacvt de jongews ucut E3 uonden dat dit geen rwideem, maest <zijn en,  
Woad  maakte indexdaad at and het 1CC'te doetpunt wat een fairifatiP 
ta.awszt wao de uƒe~ eindigde met 15-4 wat uoon4 niet "meld 
wao. 
Be ectat4te tu-eddtnild wao tefoll de dame4 ucut 50nego. Welke wenden 
umeagen met 9 — 1 en een teuneden eii gtiffe/seagea team  &vac  
huiisatouvaz. 
En moeisten, nog 3 toennooien, ~lot ge,stnedei  em  ex  addeit te (centen  c't de 
kampioenen ook buiten de competitie het heefa: .fittag &mica (zouden. 

KAMPIOENTJE (D.W.P. Al) 

 

Aljunioren DWP ongeslagen kampioen 

SINTJOHANNESGA - Als eerste team van de vereniging werden op overtuigende wijze de A junio-
ren van D.W.P. ongeslagen kampioen. Staand vin.r: Anne Knol (leider/trainer), Wiebe Roelof Lage-
veen, Alexander Spoelstre., Johannes van Stralen, Sjoerd Douwe Settings, Gerard Kerkstra, Sake Mul-
der, Jelmer Roffel, Andrew de Jong. Zittend vinr: Jan Ype Floltrop,  Elmer  Venema, Jos Knol, René 
Hulzebos. Iwan Sloothaak, Anno Holtrop, Hendrik van der Wal. Op de foto ontbreken Marco Krist en 
Joost de Waard (eigen foto) 

Al 

Stand bijgewerkt t/m 	30-mei-02 
' 	1 DWP Al 10 30 31 	- 10 0 

2 Bant Al 10 18 25 	- 15 0 
3 EBC/Delfstrahuizen Al 10 12 24 	- 26 0 
4 Steenwijketwold Al 10 11 19 	- 26 0 
5 FC Oldemarkt Al 10 10 17 	- 23 0 
6  Ens  A 1 10 5 20 	- 36 0 



WORD!!' LAD!Du., 

ooetbakerettigitts 
D.W.P. 

Inlicktingew 

senioren 	 Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 -5520 07 

jeugd 	 : 	Henk Mulder 
jeugdsecretaris 
0513 -55 12 55 

reclameborden/ 
advertenties 	 Wiepie Krist 
clubblad 	 aktiekomité 

0513 -55 19 54 

I DWP Al 
2  Bant  Al 
3 EBC/Delfstrahuizen Al 
4 SteemAijkerwold Al 
5 FC Oldemarkt Al 
6 Ens Al 

1 NOK B1 
2 Muller B1 
3 DWP B1 
4 Nlakkum B1 
5 QVC B1 
6 Akkrum B1 

I 	Renado C 1 
2 Sleat CI 
3 HJSC CI 
4 VVICI 
5 DWP CI 
6 QVC CI 

1 Warga DI 
7  Scharnegoutua70 DI 
3 Waterpoort Boys D1 
4 TOP'63 D1 
5 DWP DI 
6 Akkrurn DI 

1 WorkurnEl  
2 WZS El 
3 DWP El 
4 EBC El 
5 Hielpen El 
6 TOP'63 El 

EINDSTANDEN JEUGDTEAMS 
Eindstanden verwerkt t/m 30 mei 2002 

10 
10 

30 
18 

31 
25 

- 	10 
- 	15 

10 12 74 - 	26 I DWP E2 10 27 84 - 	15 
10 11 19 - 	26 Oudehaske E3 10 74 74 - 	7 
10 10 17 - 	23 

3 Workum E3 10 15 32 - 	36 
10 5 20 - 	36 

4 Oeverzwaluwen E3 10 13 37  - 	53 
5 Waterpoort Boys El 10 6 13 - 	69 
6 Scharnegotiturrf70 E3 10 4 7 - 	62 

10 22 34 - 	16 
10 70 31 - 	24 1 DWP E3 10 30 115 - 	12 

10 18 33 - 	25 2 Lemmer Bentex E3 10 18 52 - 	46 

10 14 18 - 	26 3 Tonego E3M 10 14 38 - 	43 

10 10 15 - 	18 4 Flevo Boys  Ell  10 12 55 - 	75 

10 3 24 - 	46 5 Bant E2 10 8 24 - 	67 
6 Heerenveen ES 10 5 22 - 	63 

10 30 43 6 
10 20 33 14 1 RenadoFl  8 74 70 - 	8 
10 14 17 22 2 VV1 Fl 8 16 42 - 	20 
10 11 16 33 3 Lemmer Bentex Fl 8 11 12 - 	70 
10 7 15 32 4 DWP Fl 8 6 13 - 	41 
10 4 12 29 5 Langweer Fl 8 1 6 - 	54 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

30 
20 
16 
10 
9 
3 

65 
28 
27  
18 
23 
15 

	

- 	10 

	

- 	21 

	

- 	23 

	

- 	24 

	

- 	59 

	

- 	34 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Sneek F3 
ONS Sneek F3 
Workum F3 
Balk F3 
DWP F2 
Woudsend F2 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

28 
22 
11 
10 
10 
5 

43 
26 
20 
27 
30 
11 

- 	10 
- 	18 
- 	28 
- 	26 
- 	42 
- 	33 

10 23 74 17 1 LSC 1890 F2 8 24 90 - 
10 7 1 54 20 2 Hielpen Fl 8 15 30 - 	19 
10 20 32 77  3 DWP F3 8 9 15 - 	28 
10 11 19 38 4 Bolswardia F2 9 13 - 	65 
10 6 16 - 	34 5 Bakhuizen F2 8 3 8 - 	42  
10 3 12 76 

KOM VOETBALLEN 

Welkortt hij 	 



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 Jelle de Jong 
Rotsterhaule, tel. 0513 55 17 07 

• 
De teamsport specialist 

De Le verancier Uan Sport- ei, promotiekleding 

OPEL -S• 

Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

met vlees, salades en een 
professionele gasbarbecue, ook 

diepvries vleespakketten 
Informeer naar onze 

mogelijkheden! 

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

Sydtakke 1 Rottum 
-,\Tel. 0513-631429 

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

Financiering mogelijk 

Sportkleding in uw eigen strjl en kleuren, ontworpeddoor de studio van Muta Sport 	. 

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

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

mers warden geheel in de stof verwerkt 

Leeuwarden. Kalverdijkje J7c, 8924 11 Tel.: 058 2660375 
Internet: www.mutasport.n1 	 verkoopQmutasport.n1 

Siton Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

.0.toRhui  
vy (3, s 

IESVANA 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

ge  5- 

-,..------ "-, 

",,,  .... 	 "----,:,----,-, 

s-A--  ...• 
STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

-14 

Sponsors reclameborden D.W.P. 
Bergsma Assurantiekantoor  
Holiday  Horeca BV 
GEBO BV 
Meermarkt B. van Zwol 
Garage Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf Minnesma 
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 
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 Keteiapper 
Tuincentrum Gebr. De Koning 
Voegbedrijf Ten Boom 
Assurantiekantoor Ferwerda 
De Wrede Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 
Van der Wiel 
Bromfietshal 
Leen van Bavel 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
West - Media 

200 2002 
Joure 
Sint Nicolaasga 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Oudehaske 
Sintjohannesga 
Joure 
Heerenveen 
Joure 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Rotsterhaule 
Heerenveen 
Joure 
Rotsterhaule 
Grou 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Sintjohannesga 
Heerenveen 
Oudehaske 
Nieuwehorne 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Rohe! 
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 



BF!  AFVALVERWERKING 5-
TECHNIEKEN 

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

111 
BRINKSMA 
BELL EfE/VO 

41,AUTOBELETTERING 4,-GEVELETTERS 
RECLAMEBORDEN 4BEVVEGWIJZERING 

TSJUKEMARWE1 8 SINT NICOLAASGA 
ffl 0513 - 432661 

111111111111111111111111111M111 

Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden 

schoonmaakbedrijf 
DE HAAN 

Heerenveen 
tel. 0513 - 62 41 74 

voegbedrijf  
idftlinnalna 

Technisch bedrijf W. Minneoma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

	Tech; ;h  bedrijf 	 

Schotel- 
antennes 	' INSC4EIND 

Dak-en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zelf doen 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was- 

apparatuur 

Installateur 
Gas-Water 

Elektra 
C.V. 

k Jager 
schopsweg 6 
2 TA Rotstergaast 
(0513) 68 19 99 

51 03 86 76 

Anne 
Prin 
8501 
C (051 
K.v.K. 

F DUAN 

94. 	aa. 
ijediteetddeeta •couvt: 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

micomeavzis e 

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule 

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

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

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

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

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
• uithakken oud voegwerk .restauraties 

BARDEN EN WIELEN VOOR: 
PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskertiome 
tel 0513-418458 	http://www.wiersrnabanden.M  
fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabanden_M  

LU 

I 

Sportief 
van huis uit! 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 

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

01107, lever  Wieg
k
e
r
r
u
K
id

e
k
te
o
ll
ek
apper 

Lekker en verantwoord ! 

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

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

etellapper 

EEN 
OPGERUIMD 

GEVOEL 

Zorgt voor moderne gescheiden 
inzamelsystemen voor al 

uw afvalstoffen 



EINDSTANDEN SENIOREN 

Eindstanden verwerkt t/m 30 mei 2002 

KAMPIOENTJE (D.W.P. E3) 

1 SC Joure 1 /1  48 58 33 
Tonego 1 22 41 46 - 	24 

3 Makkum 1 11  41 52 - 	33 
4 IJVC " 38 52 - 	38 
5 VVI I 22 30 58 - 	46 
6 DWP 1 22 30 41 - 	47 
7 Ens 1 -r) 30 38 - 	45 
8  NOK  1 22 28 39 - 	42 1 
9 WWS I 22 27 34 44 2 

10 Scharnegoutum'70 I 22 23 36 44 3 
II Espel 1 22 18 30 61 4  
12 Leeuwarden 1 22 13 25 52 5 

6 
7 

1 CVVO 3 22 53 69 - 	24 8 

2 DWP 2 22 50 68 - 	21 9 
3 Heeg 2 22 41 62 - 	37 10 

4 NOK 2 22 38 57 - 	40 11 

5 Heerenveense Boys 5 22 31 55 43 
6 Balk 3 21 29 51 60 
7 Oudehaske 2 11  19 51 48 
8 Delfstrahuizen 2 21 28 42 57 
9 HJSC 2 22 /8 51 - 	68 1 

10 De Walde 2 22 20 39 - 	61 2 

I 	1 Workum 4 22 20 32 - 	61 3  

12 Sleat 2 22 6 25 - 	82 4 
5 
6 
7 

I Woudsend 2 22 53 88 11 8 
2 DWP 3 11  40 75 50 9 
3 Delfstrahuizen 4 1/ 38 70 42 10 
4 Oudehaske 3 /9  35 74 48 11 

Bolswardia 5 22 33 74 59 
6 d' Olde Veste'54 4 22 33 43 61 
7 Lemmer Bentex 1 11  32 65 51 
8 TOP'63 2 2/ 31  44 - 	51 
9 CVVO 5 21  15 43 - 	53 

10 Waterpoort Boys 3 21  25 49 - 	77 
I 	1 Oeverzwaluwen 4 22 22 43 - 	79 
12 Sleat 3 22 8 36 - 	112 

DWP E3 kampioen 

SINTJOHANNESGA - Eveneens ongeslagen en met gemiddeld bijna twaalf doelpunten per wedstrijd 
werd E3 van D.W.P. kampioen in Lemmer. Achter vinr: Jelle Krikke (leider), Jurjen. Krikke, Wytse 
Sietsma, Wout de Jong, Wijtze Venema en Jan Venema (leider). Voor vinr: Rinke Krikke, Cor Zonder-
van, Jordy Otter, Tjeerd Wietsma, Marcel Ketellapper. Op de foto ontbreekt Alex Hoks (trainer) (eigen 
foto) 

Poule: 	Poule Ei 
DWP 

Uitslagen 

E3 

De Walde-QVC DA1 20 54 108 - 	20 
Aengwirden DA1 20 53 81 - 	25 
Wispolia DA2 10 31 75 - 	66 
Lemmer  Bentex DA1 20 19 42 - 	35 
DWP DA1 20 18 43 - 	54 
Alckrum DA2 20 26 55 - 	53 
WZS DA1 10 16 63 - 	84 
FFS DA2 10 13 29 - 	52 
GAVC DA1 20 11 33 - 	48 
Renado DA I 20 12 13 - 	59 
Oldeboom DA1 10 10 34 - 	80 

- - 
Jubbega VI /0 49 74 - 	13 
GAVC VI 10 41  69 - 	36 
Bant  VI 20 40 72 - 	30 
Steenwijkerwold VI 10 39 66 - 	31 
VVI VI 20 33 60 - 	40 
Oudehaske VI 10 32 55 - 	40 
Scharnegoutum'70 VI 20 27 54 _ 	51 
Espel V I 10 19 63 - 	97 
DWP VI 20 17 38 - 	57 
Heerenveense Boys VI 20 9 29 - 	84 
SC Joure VI 20 1 36 - 	137 

Stand bijgewerkt t/m 	30-mei-02 
* 	1 DWP E3 10 30 115 - 	11  

2 Lemmer Bentex E3 10 18 51  - 	46 
3 Tonego E3M 10 14 38 - 	43 
4 Flevo Boys El I 10 12 55 - 	75 
5 Bant E2 10 8 24 - 	67 
6 Heerenveen E5 10 5 21  - 	63 



Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhaule 
v.v. D.W.P. 
sportpark "De Drie" 
rel. (0513155 1 758 

OEFEN- EN BEKERSCHEMA V.V. D.W.P. SEIZOEN 2002/20 

AANGEBODEN DOOR 

Transportbedrijf A.J. de Boer & Zn (lees Geert de Boer) uit 
Scharsterbrug heeft de dames van D.W.P. in nieuwe tenues gestoken. 
Geert bedankt voor jouw spontane medewerking, grote klasse, in deze 
tenues hopen de dames de nodige overwinningen te behalen. 
Tip: en wordt het een zoon of een dochter leer hem of haar voetballen. 

ic 
Dames DWP in nieuwe outfit 

SENTJOHANNESGA - Na de trainingspakken heeft transportbedrijf De Boer uit Scharsterbrug nu 
ook de dames van DWP in nieuwe tenues gestoken. Als dank hiervoor bezochten de dames het bedrijf 
van Geert de Boer en speelden ze daarna een wedstrijd tegen de chauffeurs van het transportbedrijf. 
Op de foto: staand vinr: Sjoerd van der Molen (leider), Wiebe Roelof Ta.geveen (trainer), Gesina Rot-
tiné, Wilma Hylkema-Veldstra, Mariska ten Hoeve, Corina de Jong, Nellie Yntema, Albert Hol (leider),  
Fiona  Bruinsma, Geertje Holtrop, Marysia de Boer, Geert de Boer (sponsor). Zittend vinr: Jeliena van 
der 'Wal, Antje Venema, Afina Lageveen, Esther Alkema, Natasja van Zwol-Lupker, Petra de Vries. 
Liggend: Gea Poepjes. Op de foto ontbreken Pietje Modderman en Lucy van der Wal. (foto: Jan Knijp-
stra) 

zaterdag 	27 juli 	aanvang training A- en B selectie 
dinsdag 	30 juli 	training A- en B-selectie 
donderdag 1 augustus training A- en B-selectie 

zaterdag 	3 augustus training A- en B-selectie 
dinsdag 	6 augustus D.W.P. 1 	- Stiens 1 

training B-selectie 
donderdag 8 augustus training A- en B-selectie 

zaterdag 	10 augustus D.W.P. 1 	- Franeker 1 zat 
Training B-selectie 

maandag 	12 augustus Deze week aanvang trainingen 
dames en jeugdteam 

dinsdag 	13 augustus Nieuweschoot 1 - D.W.P. 1 
Nieuweschoot 2 - D.W.P. 2 

woensdag 	14 augustus aanvang training C-selectie + veteranen 
donderdag 15 augustus training A- en B-selectie 

zaterdag 	17 augustus D.W.P. 1 	- Heeg 1 
dinsdag 	20 augustus Jubbega zon 1 - D.W.P. 1 

Jubbega zon 2 - D.W.P. 2 
donderdag 22 augustus training A- en B-selectie 

zaterdag 	24 augustus le ronde beker- 1 wed. D.W.P. 1 	14.30 
ie ronde beker- 10  wed. D.W.P. 2 	14.30 
ie ronde beker- ie  wed. D.W.P. da 
ie ronde beker- 1e wed. D.W.P. V1 
le ronde beker- ie  wed. D.W.P. B1 
ie ronde beker- 10  wed. D.W.P. Cl 
le ronde beker- 10  wed. D.W.P. D1 

14.00 
19.00 
19.00 

14.00 
19.00 
19.00 
19.00 

14.30 
14.00 

19.00 
19.00 
19.00 
19.00 

14.30 
19.00 
19.00 
19.00 



le ronde beker - 1° wed. 
le ronde beker- je  wed. 

dinsdag 	27 augustus le ronde beker - 2° wed. 
le ronde beker - 20  wed. 
le ronde beker - 2e  wed. 
le ronde beker- 2° wed. 

woensdag 28 augustus le ronde beker- 20  wed. 
le ronde beker - 2e  wed. 
le ronde beker - 2e  wed. 
le ronde beker - 2e  wed. 
le ronde beker- 2e  wed. 

donderdag 29 augustus training A- en B-selectie 

9  

19.00 

Voetbalveren'-ing "D.W.P." Rotsterhaule 

D.W.P. El 
D.W.P. Fl 
D.W.P. 1 
D.W.P. 2 
D.W.P. da 
D.W.P. V1 
D.W.P. B1 
D.W.P. Cl 
D.W.P. D1 
D.W.P. El 
D.W.P. Fl 

v.v. D.W.P.  
sportpark  "De Gee 
te1.10513 55 1788 

zaterdag 	31 augustus 

dinsdag 	3 september 

woensdag 4 september 

donderdag 5 september 

le ronde beker - 3° wed. D.W.P. 1 	14.30 
le ronde beker- 3° wed. D.W.P. 2 	14.30 
le ronde beker - 3e  wed. D.W.P. da 
le ronde beker - 3e wed. D.W.P. V1 
training A-selectie 	 19.00 
D.W.P. 2 	- Workum 2 	 18.45 
le ronde beker - 3° wed. D.W.P. B1 
le ronde beker- 3° wed. D.W.P. Cl 
le ronde beker - 3° wed. D.W.P. D1 
1 e ronde beker - 3e  wed. D.W.P. El 
le ronde beker - 3e  wed. D.W.P. Fl 
training A- en B-selectie 	 19.00 

zaterdag 	7 september aanvang competitie alle teams 

BESTUUR, LEIDERS EN TRAINERS WENSEN IEDEREEN 
EEN PLEZIERIGE VAKANTIE TOE 

MET DANK AAN DE 	 

 

BALSPONSORS SEIZOEN 2001/2002 
Van der Wiel - transport 	 Drachten 
Meermarkt B. Van Zwol 
	

Sintjohannesga 
Siton -  Opel  - Suzenaar 	 Heerenveen 
Café van der Zwaag 	 Sintjohannesga 
Mobielstad Scooters 	 Oudehaske 
installatiebedrijf Veenstra 	 Welsrijp 
Sporthuis Glas 	 Joure 
voegbedrijf W. de Jong 	 Heerenveen 
café 't 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 
Hulzebos Assurantiën 	 Sintjohannesga 
Autoschadebedrijf - Tankstation H. Bakker Echten 
Drive in Show Lightningbolt 

	
Rotsterhaule 

Metselbedrijf DUAN 
	

Joure/Rotstergaast 
AROB Antennebouw 	 Siegerswoude 
Café 't Skoffeltsje 	 Heerenveen 

Voor informatie ballensponsoring 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 Café 't Kroegje 



SPONSOR VAN DE MAAND 

Meermarkt Van Zwol helemaal in het nieuw 
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Meermarkt Van Zwol: een eigentijdse supermarkt met een sfeervolle uitstraling. (foto: Dick Verton) 

KAMPIOENTJE (D.W.P. E2) 

E2 pupillen DWP najaarskampioen 
SINTJOHANNESGA - Nadat E2 van DWP in de voorjaarsreeksen veel te sterk was ingedeeld en 

soms dik werd verloren, kreeg het team in de najaarsreeksen de smaak weer te pakken en werd kam-
pioen, een prima prestatie. Op de foto: staand vim.: Jens van der Meer, Jurrit van der Ploeg, Jos Buijs, 
Sippe Smeding (leider), Bart Hoekstra, Yvonne Buijs  (ass.  leidster). Zittend  viral  Riekus de Jong, Te-
nynke Hoekstra, Norbert Melein. (foto: Jan Knijpstra) 

ROTSTERHAULE - Meer-
markt B. van Zwol aan de 
Streek 131 in Rotsterhaule is de 
afgelopen week in geheel 
vernieuwde vorm weer open ge-
gaan voor publiek. 

De ingang van de winkel 
werd verplaatst. Bovendien 
werd de supermarkt volledig in 
de nieuwe stijl van de Meer-
markt omgetoverd tot een sfeer-
volle winkel die rust uitstraalt. 
Een andere opstelling van de 
stellingen, sfeerverlichting en  

een gratis kopje koffie zorgen 
er voor dat de consument het 
winkelen nog prettiger ervaart. 

Omdat het nieuwe concept als 
zeer succesvol werd ervaren en 
het zelfs een Buurtsuper van 
het jaar opleverde, besloot ei-
genaar Van Zwol om eveneens 
te kiezen voor de veranderin-
gen. Bovendien vond hij zelf 
ook dat de winkel toe was aan 
een opknapbeurt. 

De  verbouwingswerkzaamhe- 

den hebben ongeveer een week 
in beslag genomen. De super-
markt is vier dagen dicht ge-
weest en vervolgens konden de 
klanten donderdag tijdens een 
open huis kennis maken met de 
vernieuwde winkel. Op vrijdag 
kon iedereen weer op zijn ge-
mak winkelen. 'Iedereen was 
erg enthousiast. Het is ook een 
heel andere zaak geworden. 
Van een hele traditionele super-
markt is het een bijzonder 
sfeervolle zaak geworden die 
bovendien veel overzichtelijker 
is', aldus Van Zwol. 
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Nieuw (ontwerp) tenues D.W.P. 2 
aangeboden door MeerMarkt 
B. Van Zwol uit Rotsterhaule 

De leukste winkel in de buurt 

Bertus namens de voetvalvereniging D.W.P. 
bedankt 

Angstig hAdagje in 
Kuip DWP-pupillen 

maakten snijbewegingen langs 
de kelen.  

By  de earste goal fan Allbéck 
gongen de bern noch  (it  harren 
dak. Mar doet Lurling letter 1-2 
makke, wiene  seas  kalm as wat. 
Se doarden net mear oerein", 
aldus DWP-jeugdleider Jan 
Vaartjes. „Se sieten as deade f0-
geltsjes op 'e tribune. Doet de 
bern harren net de presintaasje 
feridaaid hiene, waard al sein 
dat se de jassen mar  better  oer 
de shirts dwaan koene. Dy 
moasten de oaren yn  it  lak mar 
net sjen." Volgens Vaartjes ligt 
de oorzaak bij Pepsi Cola, die 
de prijs heeft uitgeloofd. „Der is 
in spesjaal bernefak. Dér bie-
nen wy yn sitte moatten." 
Het einde van de wedstrijd 
heeft de DWP-jeugd niet meege-
maakt. Vijf minuten voor tijd 
werden ze onder begeleiding 
van vijftien politiemensen en 
stewards en onder een regen 
van popcorn en Feyenoord-
sjaals gedwongen naar de bus 
gevoerd. „Dit dogge wy net wer. 
Soks jout wol in rare smaak. 
Hiel benaud allegear", aldus 
Vaartjes. 

Di-jeugd van DWP in 't nauw gedreven • • 	_ 	, 	•• 	_ 
Wat een leuke en sportieve dag had ke FeyenoordiStappprters. Die  stet- 
moeten worden, draaide e4-Oster:mid- den 'het, niet 	pigs  dat de jonge 

*re_ dag voor de DI-pupillen van  MVP--  DWIrers hun.  Heerenveen-shirtjes 
/' 	uit Sintjohannesga'm ..cle Rotter- -'toonden en-  dat rij juichten bik de 

damse.)Kuip"  nit  op angst* en  on-  'doelpunten van Heerenveen. 
plezierig avontuur. 	, 	De sfeer werd onvriendelijker en 
Door het Winnen van de--  Voor- de kleine voetballertjes steeds ang-
rondeS, van de spellencompetitie stiger. Het kwam zelfs zover dat de 
tijdens -de -wedstrijden van Jong DWP-jeugd vijf minuien voor bet 
Heerenveen kree4,  'de Dl-jeugd einde 'van de wedstrijd onder , 
van DWP, een uitnodiging voor politiebegeleiding naar de bus 
Feyenpord regen  SC  Heerenveen. moest worden gebracht. 
Vol trots begeleidden de Friese jou- De dag eindigde helemaal in Mi-
gens deF'eyenoordspelers in Feyen-- fleur omdat het elftal van Foppe de 
oord-tenue voor de wedstrijd naar Haan de wedstrijd tegen de Rotter- 
de middenstip. 	 - 	dammers ondanks een 2-1 voor- 
De dag leek niet meer stuk te kun- sprong met 3-2 verloor. Daardoor 
nen. Na de aftrap zochten de ion- liep Heerenveen een plek in de 
gent han plaats op de tribune op. voorronde van de  Champions  Lea-
Tijdens de wedstrijd ging het 'ech- gue mis. Met tien tegen elf knokte 
ter font. Toen bleek dat de Wiese Feyenoord zich, dankzij drie doel-
voetballertjes in een vak terecht punten van Paul Bcisvelt, langs de 
waren gekomen met louter  fanatic-  Friese formatie. 

Van een onzer redacteuren 
SINT JOHANNESGA — Wat een 
feestdag had moeten worden 
draaide voor de D-pupillen van 
DWP uit Sint Johanne,sga uit op 
een angstig middagje in de Rot-
terdamse Kuip. De vijftien voet-
ballertjes hadden een gratis 
reisje naar de topper Feye-
noord-SC Heerenveen gewon-
nen, maar moesten vijf minuten 
voor het einde van de wedstrijd 
onder politiebegeleiding uit het 
stadion worden geleid. 
De middag begon indrukwek-
kend. Gestoken in Heerenveen-
tenue liepen elf DWP'ertjes aan 
de hand van de Heerenveen-
spelers voor het oog van 45.000 
toeschouwers naar de midden-
stip voor de presentatie van 
beide teams. 
Vervolgens werden ze met hun 
begeleiders naar de gereser-
veerde stoelen op de tribune 
geleid. Ze kwamen evenwel te-
recht in één van de felste Feye-
noord-vakken. De kinderen 
werden zeer bedreigend beje-
gend in woord en gebaar. Om 
hen heen werden middelvin-
gers opgestoken en handen 

Te koop aangeboden 
3 complete cirkels sierstenen, doorsnee 11/2  m2, totaal € 25,—
Inlichtingen: Jan Knijpstra, e 55.20.07 



De DWP-pupillen verlaten voorafgaande aan de wedstrijd Feyenoord-Heerenveen hand in hand het speelveld 
in De Kuip. De middag begon zo mooi voor de voetbaljeugd uit Sintjohannesga. 	 Foto: Mustafa 

DWP-pupillen beleven tussen L-tatieke Feyenoord-aanhang L nauwde momenten in vak  VV  

Lyts yn in fak mei net al te lekkere broeders 
Terugblik -20Fi

fi
l)  11 smiten", zo schildert Vaartjes de 

Uiteindelijk moesten de DWP- 	

politie niet hoe de DWP-pupillen 	Feyenoord-perschef Fred Blan- 
ooit in een vak vol fanatieke  Fey- 	 kemeijer hoorde gistermiddag pas 
enoord-supporters konden worden 	voor het eerst van het incident. Hij 

benauwende sfeer. 

 	pupillen en hun begeleiders vijf 	geplaatst. Vaartjes vermoedt dat de laat uitzoeken wat er mis is ge- 
G005 BIES 	 minuten voor het einde van de 	fout ligt bij Pepsi Cola. Van die 	gaan, want volgens Blankemeijer is 

wedstrijd het stadion onder bege- 	sponsor waren de 45 vrijkaartjes 	het absoluut niet de bedoeling dat - 
leiding van politie en stewards ver- afkomstig, die de DWP-voetballer- 	kinderen van een bezoekende ver- 
laten.  „Oars  koenen se net foar Cis 	tjes hadden verdiend door de spel- eniging tussen de Feyenoord-sup- 
feilichheid ynstean, sei de plysje." 	lencompetitie in de pauzes van 	porters  belanden. „Dit hoort niet 

Net als Vaartjes begreep ook de 	Jong Heerenveer. te winnen, 	te gebeuren. Ik kan me voorstellen 

Sintjohannesga — Een dag om 
nooit te vergeten, dat moest Fey-
enoord-Heerenveen worden voor 
de D-pupillen van DWP uit Sintjo-
hannesga. En dat werd het. Hand 
in hand met de voetballers van Fe-
yenoord betraden ze zondagmid-
dag het speelveld in De Kuip. 
Maar de momenten daarna zullen • 
minstens zolang in het geheugen 
gegriefd staan. De 16 kinderen in 
de leeftijd van tien tot en met 
twaalf jaar belandden met hun 29 
ouders en begeleiders in vak  VV,  
een vak vol fanatieke Feyenoord-
supporters. Provocatie en intimida-
tie werd hun deel. 

Beangstigend, was het volgens 
Jan Vaartjes, leider van de D-pupil-
len. „Yn 'e kleihokjes waard al 
tsjin de bem sein dat se harren 
shirtjes en sjaals fan  It  Hearren-
fean opbergje moasten. Dat soe 
sykje om rellen wêze." 

De DWP-pupillen werden als 
Heerenveen-supporters herkend 
toen ze voor rust opveerden bij 
het afgekeurde Heerenveense 
doelpunt en de gelijkmaker van 
Marcus AllMck.De Feyenoord-
fans rondom de Friese kinderen re-
ageerden met opgestoken middel-
vingers, scheld- en vloekwoorden 
en er werden dreigende snijbewe-
gingen met de hand langs de keel 
gemaakt. „Guon krigen hieltiten in 
skop yn 'e réch,  by  oaren waarden 
Feyenoord-sjaals yn 'e nekke 
treaun en der waard mei popkom  

dat de kinderen blij zijn als ze 
daar weer weg zijn." 

Behalve DWP-pupillen waren in 
stadion De Kuip ook kinderen van 
de  Kids  Club van Heerenveen. Die 
groep begeleidde de Heerenveen-
spelers bij het betreden van het 
veld. De kinderen van de  Kids  
Club kwamen wel in een veilig 
vak terecht. 

Een klacht heeft DWP niet inge-
diend. „Nee,  it  is fjirder goed 
6friin.  It  fielde hiel bedrigend, mar 
dér binnen gjin klappen  fallen",  
zegt Vaartjes.Volgens de 37-jarige 
veehouder uit Sintjohannesga is 
dat aan de Friese supporterstgroep 
zelf te danken. „Se probearden ds 
gewoan fit de tinte te lokjen, mar 
wy binne neame op yngongen. 
Fielst dy ek hiel lyts yn sa'n fak." 

In de rust had Vaartjes de kin-
deren geadviseerd zich maar rustig 
te houden. „Want dy jonges  liken  
tis net sa lekkere broeders ta." Dat 
advies was nauwelijks nodig. Want 
waar de kinderen gewend waren 
wat te ravotten en te donderjagen 
op de tribune, daar waren ze zon-
dag muisstil. „Doe't Lurling 1-2 
makke, holden sy sich allegear 
réstich. Foar tis as álders wie  it  ek 
hiel benaud, hast dochs sechstsjin 
bern  by  dy." 

Op de terugweg in de bus na de 
wedstrijd, die Feyenoord uitein-
delijk nog met 3-2 won, was vol-
gens Vaartjes de grootste schrik bij 
de meeste D'tjes van DWP alweer 
verdwenen. Bang dat de kinderen 
gaan denken dat het gedrag van de 
Feyenoord-supporters de norm is, 
is Vaartjes niet.  „Sy  hienen goed 
yn 'e gaten dat dit gedrach net 
troch de  bagel  koe.' 

v.l.n.r.:  Andres  de Jong,  Dylan  Meijer, Edwin Klijnstra, Ronald Meijer, Jan Freerk de Jong, Richard van der Laan,  
Age  Ellert van der Velde, Roel Bos, Jos Buijs, Rintje Vaartjes, Klaas Bos 
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