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oktober 2002 

voetbal 
vereniging 

Jan Knijpstra 
Rinafeart 6 
8464 PD SINTJOHANNESGA U kunt bij ons 

gratis parkeren  P 

Uw slaapkamerspecialist ,if wife pealtsje'  

bezoek onze uitgebreide showroom 

BE DDE BIE 
DE BOER 
HEERENVEEN 

WeA,d/(// 4ra(4y 44/14'1. ...... 

Jousterweg 34 
8447 RH Heerenveen 

Tel.: 0513 627 419 
Fax: 0513 651 893 

Email: info@bedderiedeboer.nl  
Internet: www.bedderiedeboer.nl  



K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

Boerestreek 1 
8463 TH Rotsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 CP1111111eill  

'9) 

voor al uw voegwerk 
zowel nieuw als renovatiewerk 

voegbedrijf 
van Wijk 
Rottum 

tel. 06 - 22 37 97 51 

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPORTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

Naa"pial&K ,Z4,‘,  Ate  4,04r)i1e4",  

  

I Installatietechniek 

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

 

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

g? STICKERS 0 
Epro • Lid NVOG 

GRAVEERWERKEN 
N AUTOmREKLAME.BORDEN 
rri Badweg  4 8465 NN OLTDEHASKE Tel. 0513-677441 Z e-mail eelke@eproline.n1 www.eproline.n1 Fax 0513-677991 

OK  °P INTERNETCI .c s n  

Taxatie 

Reparatie 

Onderhoud 

Onderdelen 
(gebruikt en nieuw) 

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 



VOETBALVERENteINC 
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  

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 6, nummer 1 
augustus / oktober 2002 

W- 

— Wiepie Krist 
Wiepie vindt het bord van de club van 100 niet representatief. Verder wil 
hij géén commentaar geven omdat er ook niet veel ruimte is. Voorzitter 
geeft aan dit te zullen meenemen naar de bestuursvergadering, bij meer 
belangstelling kan er een nieuwer bord komen. 

- Wiepie Krist 
Zoals ook al verwoord in het verslag van de secretaris 
moeten we als vereniging beter omgaan met de 
ballenvoorraad. De hekjes van de ballenvoorraad staan 
vaak open. Ook missen er soms ballen. Er volgt een 
discussie over de ballen - overlappende groepen - 
opzoeken in het donker in de bos is moeilijk  etc.  
Opdracht aan de trainers c.q.  !eiders  om op dit punt de 
spelers er meer op te attenderen dat men hier beter op 

moet letten. 
— 	Sietze Drenth  

Sietze vindt het verontrustend dat er voor het 
veteranen-elftal geen leider is te vinden. Situatie 
wordt uitgelegd en dat er vele personen zijn 

gevraagd. Ook vraagt Sietze voor meer aandacht van het bestuur voor de 
lagere elftallen. Wordt meegenomen. 

- Jan Knijpstra  
Jan vraagt naar de behoefte van een afsluitende feestavond. Door de 
voorzitter wordt gezegd dat dit in de winterstop zal worden beslist, 
gevraagd zal worden binnen de vereniging. 

- Geert de Jong 
Geert komt nog even terug op de kwestie van de lekkende waterkraan. 

— Eelke Westra  
Tot slot vraagt [elke nog de aandacht voor een ieder op vandalisme op 
de terreinen. Er zijn nieuwe ballenvangers en netten achter de goals. 
Geconstateerd is dat deze nieuwe netten moedwillig zijn stuk gesneden 
ook fietsen van jeugd belanden in de sloot en ventieldopjes worden 
losgedraaid. Hij vraagt iedereen hierop attent te zijn en met zijn allen 
proberen de boel te bewaken en jeugdspelers, ouders hier op te wijzen. 

- Geert de Jong 
Als (kersverse) pake vraagt Geert of het stek op 
zaterdagmiddag open kan voor de kinderwagen. Hek 
gaat open. 

13. Sluiting 
Tot slot bedankt voorzitter [elke Westra een ieder voor zijn 
of haar inbreng, wenst iedereen voor het komende seizoen 
veel sportief succes en sluit de vergadering om 21.35 uur 
af. De aanwezigen krijgen nog enkele consumpties van de vereniging 
aangeboden. 

Jan Knijpstra, secretaris D.W.P. 
Sintjohannesga, 10 september 2002 

VAN DE REDAGT!ETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

Wat zijn dan de lezers? Het 
clubblad wordt verspreidt in 
een grote omgeving van Sint 
Jut en gebracht bij de leden, 
sponsors en donateurs. 
Mevrouw Eerhard een 
supporter van het eerste uur 

is vorig jaar donateur geworden en krijgt het blad 
zelfs in Noord Holland toegezonden. Getracht 
wordt ook de jongste jeugd, waar een goede 
toeloop is middels een kleurplaat hierin te 
betrekken. Aan het begin van het seizoen is het 
altijd eerst weer even moeilijk om los te komen, 
enkele nieuwe adverteerders moesten worden 
gezocht en ook gewacht werd op de foto's van 
de teams in nieuwe tenues.  Aileen  de D-pupillen 
met tenues van 't Skoffeitsje komen hierin, in het 
volgende nummer komen de MeerMarkt en 
Akkerman Rijwielen. De E-pupillen zijn trouwe 
schrijvers voor de wedstrijdverslagen, ook het 
vaste interview van de maand is weer 
toegevoegd en veel meer interessant nieuws. 
Gewezen wordt nog op de bestelling van 
clubmateriaal, geef je bestelling door. 

Veel leesplezier. 
Redactie  It  Wite Pealtsje 

Inleveren in de copiebus in de hal van 
de kantine of bij redactieadres 

Uiterste inleverdatum half 
december, distributie clubblad is 



voorzitter 

secretaris: 

penningmeester 

wedstrijdsecretaris/ 
beheer velden: 
algemene zaken 
(gebouwen/kantine): 
technische zaken: 

jeugdzaken: 

Alaemeen bestuur:  
- Eelke Westra 

De Boeijer 2 
- Jan Knijpstra 

Ringfeart 6 
- Jan de Vries 

Streek 77 
Minne Modderman 
Streek 54 

- Herman de Heij 
Jutte 99 

- Anne Knol 
Binnendyk 6 

- Wietze Toering 
Kolklaan 12 

8447 AB Heerenveen 

8461 LD Rottum 

8441 AL Heerenveen 

8501 RM Joure 

8464 PD Sintjohannesga 

8464 NG Sintjohannesga 

8464 ND Sintjohannesga 

0513 - 55 
0513 - 55 

17 
17 

88 
85 9. 

0513 - 41 59 11 

0513 - 55 20 07 

0513 - 55 16 89 

0513 - 55 17 64 

0513 - 62 76 57 10. 
0513 - 55 20 78 

0513 - 62 74 65 

11. 
0513 - 62 74 65 

0513 - 55 12 55 

0513 - 55 12 76 

Informatieblad  "it  Wite Pealtsje"- oktober 2002 

kantine: 
sportpark de Grie 

Algemeen:  
- de Grie 30 8464 PB Sintjohannesga 

voorzitter: 

secretaris: 

Jeuacommissie: 
- Wieize Toering 

Kolidaan 12 
- Henk Mulder 

Skoalekers 2 

8441 AL Heerenveen 

8464 PG Sintjohannesga 

Consul  
— Atze Pieter van Stralen 

Kampweg 9 	8463  VD  Rotsterhaule 

Contributie 2002-2003 
senioren 
A junioren/dames 

- B jun.  Um  F pup. 
Donateur 
Club van 100 

€ 8,00 per maand of € 24,00 per kwartaal 
€ 5,70 per maand of 	17,00 per kwartaal 
€ 4,00 per maand of 	12,00 per kwartaal 
€ 7,50 per jaar 
€ 45,— per jaar 

Trainers senioren: 
A + B selectie: - Klaas Kuiper (hoofdtrainer) 

De Mieden 25 	8561 ER Balk 0514 - 60 41 19 
B selectie (dond.) - Sietze Drenth 

Nieuweweg 6 	8463  VG  Rotsterhaule 0513 - 55 15 62 
3e  elftal - Anne Knol 

veteranen 
Binnendyk 6 	8461 LD Rottum 

- Auke Jan Snijder 
0513 - 55 20 78 

dames: 
Streek 96 	8464 NG Sintjohannesga 

- Wiebe Roelof Lageveen 
0513 - 55 17 18 

HJ Groenstraat 30 8464 NK Sintjohannesga 0513 - 55 17 79 

met de opmerking dat alles er prima en verzorgd uitziet, ga zo door. Zodoende 
werd decharge verleend aan de penningmeester. 

Benoeming kascommissie 
Als nieuwe kascommissie voor het komende seizoen werden benoemd: Afina 
Lageveen en Sietze Drenth als reserve werd Arjen Krist (spontaan) 
aangewezen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Omdat ook de financiële administratie van het actiecomité aardig in de 
papieren begint te lopen wordt er besloten dat vanaf het volgende seizoen 
gelijktijdig met de kascontrole van de vereniging ook de kascontrole van het 
actiecomité hier aan wordt gekoppeld. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 

Bestuursverkiezing 
Aftredend waren Eelke Westra, Jan de Vries en Jan Knijpstra 
allen waren herkiesbaar. Daar er geen verdere 
tegenkandidaten werden aangedragen werd iedereen onder 
applaus van de vergadering herkozen. 

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

Minne Modderman I  
Allereerst complimenteert Minne het D.W.P.-bestuur met het feit dat ze de 
zaken prima op orde hebben. Het viel hem op dat het dagelijks bestuur 
weer is herkozen. (kwam toevallig zo uit opm. secr.) Minne vindt de 
vrijdag zo voor de competitie een geschikt moment voor het houden van 

de Jaarvergadering. Op de manier waarop D.W.P. bezig is hij 
uitermate tevreden, voor het komende seizoen wenst hij 
D.W.P. veel succes. Want succes trekt aan. 

— 	Sietze Drenth  
Sietze heeft nog een vraag over de inleiding van de 
voorzitter en vraagt hoe het zit met het 
bestuursreglement. Dit reglement is door het bestuur 
vastgesteld en houdt concreet in dat het zelf 
meenemen van kratten bier niet meer mag 
voorkomen. In oktober 2001 is dit reglement al 
vastgesteld en niet geheel duidelijk overgekomen 
naar de leden, met ingang van het nieuwe seizoen 
moeten de seniorenleiders dit doorgeven aan de 
leden. 

- Sietze Drenth  
Als voorzitter van Plaatselijk Belang zit Sietze hier met twee petten op, hij 
vraagt of de vereniging nog oude netten heeft en of ze deze dan 
beschikbaar wil stellen voor de goaltjes op het trapveldje Yn de 
Doarpsfinne. Kortgeleden zijn er allemaal nieuwe netten aangeschaft, 
wanneer Herman over heeft zal hij dit doorgeven. 

v.v. D.W.P. 
Aktiekomite 
it Wite Peaitsje  

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

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



maandag 
Traininastiiden 

18.00- 18.45 keepers B t/m D Anne Knol 
18.45- 20.15 131 Anne Knol 
19.00- 2015. Dames Wiebe Roelof Lageveen 

dinsdag 
17.30- 18.45 Cl Jappie Otter 
18.00 -19.00 D1 Klaas Huisman 
19.00 - 22.00 A + B selectie Klaas Kuiper 

woensdag 
16.00- 17.00 Fl - F2 - F3 B junioren (coördinator. Anne Knol) 
17.30- 18.30 El - E2 - E3 Alex Hoks en Henk van Hes 
17.30- 18.45 B1 Anne Knol 
19.00 - 20.15 Dames Wiebe Roelof Lageveen 
19.00 - 20.15 C selectie Anne Knol 
20.00 - 21.30 35+ Auke Jan Snijder 

Jappie Otter 
Wietze Toering 
Klaas Kuiper / Sietze Drenth 

8464  NL  Sintjohannesga 	0513 - 55 10 02 

8463 VG Rotsterhaule 	0513- 55 16 34 

8463 VG Rotsterhaule 	0513- 55 15 62 

8464 PG Sintjohannesaa 	0513 - 55 17 98 

8446 SJ Heerenveen 	0513 - 62 92 62 

9204 CS  Drachten 	0512 - 530546 

iedere dinsdag 
vanaf 19.30 uur 

Trainer! leiders jeugd: 
— zie infoblad jeugd 

Verzorging:  
- Hendrika Noppert-Banama 

Roazebosk 22 	Scharsterbrua 	0513 - 61 29 08 

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

Aaltje Schokkerl Gelske van der Wal 

Wasserij kledina:  
- Herman de Heil 

Jutte 99 8447 AB Heerenveen 	0513 - 62 76 57 

donderdag 
16.45- 18.00 
18.00- 19.00 
19.00 -22.00 

le elftal: 

grensrechter: 

2e elftal: 

grensrechter: 

3e elftal: 

35+ elftal: 

Cl 
DI 
A + B selectie 

Leiders senioren:  
-  Geed  de Jong 

N/loienstelle 17 
- Mindert Mulder 

Nieuweweg 18 
- Sietze Drenth 

Nieuwewea 6 
- Joke van Hes 

Skoalekers 22 
- Hein Holwerda 

Dovenetel 28 
- Eric Mous 

Dollard 200 
- vacature 

getrokken dat de kwaliteit van de spelers en speelster aanmerkelijk is 
gestegen. Ook de kwaliteit van de jeugdcommissie is het afgelopen seizoen 
gestegen. Vele evenementen en activiteiten werden er naast het voetbal 
georganiseerd. Het verslag werd door de vergadering goedgekeurd. 

6. Verslag penningmeester 
Dit keer ruim op tijd, want normaal moet penningmeester 
Jan de Vries nog van de bank komen, deze keer had hij 
zeker extra hard gefietst. 
Penningmeester Jan de Vries had voor iedere aanwezig 
weer een duidelijk exploitatie-overzicht per 1 juli 2002 van 
de voetbalvereniging D.W.P. gemaakt. 
Wat bij het exploitatie-overzicht gelijk opvalt is dat we achteruit hebben 
geboert. Vergeleken met het vorig seizoen is het saldo met € 3.000 achteruit 
gegaan wat vooral zijn oorzaak had in het onderdeel nutsbedrijven. 
Vorig seizoen 113.229 nu € 13.391, een verdubbeling dus, dit heeft als 
oorzaak een lekkende waterleiding met als gevolg heel veel water onder de 
vloer en een doorstomende warmwatervoorziening met als gevolg een hoge 
water- en gasrekening. Vanaf nu zal elke maand de meterstanden worden 
gecontroleerd. Op grote lijnen is het overzicht bekend op onderdelen geeft Jan 
nog tekst en uitleg. Middels een applaus werd de penningmeester bedankt 
vooral het werk. 

7. Verslag actiecomité 
Wiepie Kust komt met een overzicht van de opbrengsten en kosten en een 
overzicht van de het clubblad over het afgelopen voetbalseizoen. De 
opbrengsten bestonden uit reclameborden, aangeboden wedstrijdballen , de 
grote clubaktie, de jaarlijkse koekactie en een beetje rente. (indirect 
sponsoring van de Rabobank) 
Naast de traditionele overboeking naar de vereniging zelf zijn er nog de nodige 
uitgaven: sponsorbord wedstrijdballen, ballen pupillen van de week, aanschaf 

en onderhoud van wedstrijd- en trainingsballen, kosten onderhoud 
reclameborden, attenties, fruitmanden, een nieuwe stofzuiger voor 
de kantine, D.W.P.-pennen en D.W.P.-vuuraanstekers, kosten 
koekactie  etc.  Al met al een overzichtelijk berekening. 

Penningmeester Jan de Vries spreekt zijn waardering uit voor 
al het werk dat de leden van het actiecomité hebben verricht. 
Grote klasse. 
Aanvullend zegt hij dat de KNVB nieuwe eisen en andere 
vormen geeft aan het opzetten van een financiële 
administratie zodat het géén hobby meer is. 

8. Verslag kascommissie 
De kascommissie, dit seizoen bestond uit Sietze Drenth en René Krikke met 
als reserve Afina Lageveen. Sietze en René hebben de administratie uitvoerig 
gecontroleerd en de nodige kritische vragen gesteld iets wat Jan de Vries altijd 
erg waardeert. Sietze Drenth brengt een kort verslag uit aan de vergadering 



8464 PA Sintjohannesga 

8464 PH Sintjohannesga 

8463 VG Rotsterhaule 

8464 PD Sintjohannesga 

8464 PG Sintjohannesga 

8464 NB Sintjohannesga 

8464 NX Sintjohannesga 

0513 - 55 19 54 

0513 - 55 21 41 

0513 - 55 17 49 

0513 - 55 20 17 

0513 - 55 20 12 

0513 - 55 19 86 

0513 - 55 10 71 

Kantine-inkoop:  
- Anneke Laaeveen-van Boven 

HJ Groenstr 30 	8464 NK Sintjohannesga 	0513- 55 17 79 

Vrijwilligers: 
- Anneke Lageveen, Ype Bijker 
- Tineke van Hes, Aaltje Schokker, Ymkje van der velde, Tetje de Vries, 

Gelske van der Wal 
- Doeke van der Berg, Karin de Jager, Jan Sloothaak 
- Alie van der Berg / Albertje Roffel / Mieke Hoks / Gea Poepjes / Niesje 

Vaartjes 
- Harrh Sloothaak 

Actiecomité  
- Wiepie Krist 

De Grie 5 
- Ype Bijker 

Skoalekers 19 
— Tineke van Hes 

Nieuwewea 48 
— Anske de Jager 

Rinafeart 8 
— Herman Roffel 

Skoalekers 16 
— Aaltje Schokker 

Streek 7 
— Tetje de Vries 

MJ Hoaeboomstr 5 

Sponsorina (via actiecomité)  
- maken Trespa reclamebord 	 € 140,00 

Jaarlijks huur reclamebord 	 € 55,00 
- Aanbieden wedstrijdbal 	 € 45,00 

(vermelding in het programmaboekje + (ballen)bord in de kantine 
diverse prijzen afhankelijk van de grootte advertentie 

- Info via Herman de Heij (zie bestuur) 

Zoals boven al genoemd zijn de eisen in o.a. de Drank- en 
Horecawet voor sportverenigingen verscherp. Een van de 
eisen in deze wet is het beschikken over een 
bestuursreglement. Dit bestuursreglement heeft het bestuur 
opgemaakt en vastgesteld in bestuursvergadering van 3 
oktober 2001. 

Dit bestuursreglement dient o.a. regels te bevatten over een verantwoorde 
verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine en bepalingen t.a.v. 
paracommerciéle activiteiten. Eén van deze regels is dat het niet is toegestaan zelf 
meegebrachte alcoholhoudende drank buiten de kantine/terras te nuttigen. 

Wat tevens een aanhoudende zorg is, is het aantrekken van 
voldoende vrijwilligers voor de vele te verrichten 
werkzaamheden binnen onze vereniging. Zo is het o.a dit 
seizoen voor het eerst dat een elftal zonder leider de 
competitie ingaat. Ondanks verwoede pogingen is het niet 
gelukt een leider te vinden voor ons veteranen elftal. Zoals al 
meerdere malen opgemerkt draait onze vereniging op 
vrijwilligers, willen wij het voetbal in onze dorpen op langere 
termijn volhouden dan zullen uit ons midden voldoende 
mensen beschikbaar moeten zijn. 

2. Notulen 
Secretaris Jan Knijpstra leest de notulen voor van de vorige Jaarvergadering 
welke werd gehouden op vrijdag 14 september 2001. Zijn verslag werd zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

3. Mededelingen 
Geen verdere mededelingen. 

kantine: 
kantine (zat mora.) 

kantine (di/don) 
schoonmaak: 

terreinonderhoud: 

voorzitter: 

ieden: 

reclamebord 

wedstrijdbal 

advertentie clubblad 
tenues en 
trainingspakken 

BOES 

4. 	Verslag secretaris 
Hoewel op voorhand de bedoeling was tot het maken van een beknopt verslag 
was het resultaat wederom toch iets uitgebreider. Secretaris Jan Knijpstra 
kwam met een uitgebreid verslag van het seizoen 2001-2002. Bijna alle 
onderdelen van de vereniging kwamen aan de orde, van kantinepersoneel tot 
verzorgster. Alles met elkaar opsommende is de voetbalvereniging één groot 
bedrijf waar vele en vele vrijwilligers van vroeg tot laat in de weer zijn om het 
spul draaiende te houden. Na een traditioneel overzicht per elftal werd het 

jaarverslag zonder op- of aanmerkingen door de vergadering 
goedgekeurd. 

Jeugdverslag 
Jeugdsecretaris Henk Mulder gaf een duidelijk verslag 
van alle jeugdteams over het afgelopen seizoen. Gezien 
de behaalde resultaten kan de conclusie worden 



Notulen Jaarvergadering 2002 (seizoen 2001-2002) 

1. Opening 
Om acht uur opent voorzitter Eelke Westra de vergadering en heet de 
aanwezige 21 leden welkom. De jaarvergadering deze keer op de gebruikelijke 
datum, namelijk de vrijdags voor aanvang van de competitie. 
In zijn voorwoord blikte de voorzitter terug op het vorig 
voetbalseizoen. Een sportief gezien voorspoedig verlopen 
seizoen waarbij het ie  elftal zich keurig wist te handhaven in 
de 4e klasse en eindigde op de ee  plaats. 
Blikvanger was natuurlijk de voortreffelijke reeks in de beker 
welke eindigde in Harkema met de verloren wedstrijd tegen 
Harkemase Boys. Voor wat betreft de resultaten van de overige team zal de 
secretaris en de jeugdsecretaris hier op terug komen. 
Na één seizoen bij onze vereniging is met wederzijds goedvinden het contract 
van onze hoofdtrainer Klaas Kuiper met een jaar verlengd. 

Verder werd er dit seizoen gestart met een klussendag. In 
de praktijk is het dit jaar gebleven bij een klussenmorgen 
maar is het wel de bedoeling hier een jaarlijks terugkerend 
dag c.q. morgen van de te maken teneinde met elkaar een 
aantal klussen in en rond ons complex uit te voeren zodat 
het aanzicht en de levensduur van ons complex verbetert 
wordt. 

Na een onderzoek uitgevoerd door het NUON zal onze warmwater-installatie 
op korte termijn worden aangepast door Feenstra Verwarming. 
Op zich is dit een prima zaak, echter de vereniging wordt door de landelijke 
en/of gemeentelijke overheid wel steeds zwaarder belast. Eisen ten aanzien 
van deskundigheid vrijwilligers, veiligheidseisen aan het complex, maatregelen 
in het kader van de Warenwet, eisen voortvloeiende uit de 
nieuwe Drank- en Horecawet, gebruiksvergunning complex, 
maatregelen tegen legionella e.d. leggen een steeds groter 
beslag op onze vrijwilligers en zeker ook op onze financiële 
middelen. 

Wij roepen een ieder dan ook op zich, waar mogelijk, zo zuinig 
mogelijk met voorzieningen, materialen e.d. om te gaan. Bij niet 
gebruik lichten bestuurskamer en kleedkamers uit, 's winters 	df,' 
deuren dicht, verlichting trainingsveld na afloop zo snel mogelijk 
doven  etc.  
Teneinde onze financiële positie te versterken is, naast de steun van het 
actiecomité, de CLUB VAN 100 in het leven geroepen. Zoals u ziet is er nog 
ruimte voor de club. Bij deze de oproep aan een ieder zich op te geven voor de 
club van 100. 

Info-bullt...,n voor de jeugdleden van v.v. D.W.P. 2002-2003 
Trainingsvoorschriften: 
a. tenue: 	Korte broek & shirt (bij mooi weer) 

Trainingspak (bij kouder weer) 
Altijd scheenbeschermers 

b. Douchen: 	Douche-benodigdheden 
Badslippers 

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

Wedstrijdvoorschriften: 
Bij verhindering tijdig afmelden 
Trainingspak 
Shirt: groen-wit Sportbroek: wit 
Scheenbeschermers (verplicht oer 1-1-20001 
Douchebenodigdheden 
Badslippers 

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

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

Contributie: 	Van F-pupillen t/m 
B-junioren 	€ 12,00 per kwartaal 
Voor A-junioren € 17,00 per kwartaal 
Gaarne te voldoen via een automatische  
overschriivino per kwartaal, via penninom. 

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

Kantine D.W.P.: 
Jeugdleiders: 

Leiders Fl-pupillen 

0513 - 55 17 88 of 55 17 

Leider F2-pupillen 

85 

Mieke Hoks 0513 - 55 10 46 Sippe Smeding 0513 - 55 23 55 
Bernard Hogeling 0513 - 55 24 06 Mindert Mulder 0513 - 55 11 41 

Leiders F3-pupillen Leiders El-pupillen 
Gea Poepjes 0513 - 55 23 88 Geert Bos 0513 - 55 21 64 
Egbert Veenstra 0513 - 55 19 32 Arjen Veenstra 0513 - 55 15 15 

Leiders E2 pupillen Leiders E3 pupillen 
Jan Venema 0513 - 55 19 89 Alex Hoks 0513 - 55 10 46 
Jelle Krikke 0513 - 55 11 34  Mindert Mulder 0513 - 55 11 41 

Leiders Dl-elftal pupillen Leiders Cl-junioren  
Jan Vaartjes 0513 - 55 13 04 Durk  Jager 0513 - 68 19 99 
Hans Buijs 0513- 55 21 06 Jappie Otter 0513 - 55 10 72 

Leiders BI -junioren Leider Dames/meisjes 
René Krikke 0513- 55 15 07 Albert Hol 0513 - 55 13 72 
Patrick de Jong 0513 - 55 20 95 Sjoerd v.d. Molen 0513 - 55 12 53 

Training Fl, F2 en F3 pupillen: 
woensdagmiddag: 16.00- 17.00 uur 
trainers: 8-junioren (coördinator Anne Knol) 

Training El, E2 en E3 pupillen: 
woensdagmiddag: 17.30- 18.30 uur 
trainers: Alex Hoks 	tel: 55 10 46 

Henk van Hes 	tel. 55 19 36 

Training DI elftal pupillen: 
dinsdagmiddag: 18.00- 19.00 uur 
donderdagmiddag: 18.00- 19.00 
trainers: Wietze Toering 	tel. 62 74 65 

Klaas Huisman 	tel. 55.10.30 

Training C junioren: 
dinsdagmiddag: 17.30- 18.45 uur 
donderdagmiddag: 16.45- 18.00 
trainer Jappie Otter tel: 55 10 72 

Training B-junioren: 
maandagavond: 18.45 - 20.15 uur 
woensdagavond: 17.30 - 18.45 uur 
trainer: Anne Knol, tel.: 55 20 78 

Keeperstraining: 
B1 \C1 \D1 maandag 18.00 - 18.45 
trainer: Anne Knol, tel.: 55 20 78 

Training dames: 
maandagavond: 19.00 - 20.15 uur 
woensdagavond: 19.00 - 20.15 uur 
trainer VViebe R. Lageveen tel: 55 17 79 

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



Kaartjes voor de wedstrijd 	€30,00 
Je eerste biertje samen met papa E 2,75 

Sommige dingen zijn onbetaalbaar 

Zaterdag 4 april 2002. 

Wedstrijd WZS El — DWP El . 
Het fluitsignaal van de wedstrijd. 
Na 3 min kans voor Jelmer mislukt. 
In de 8 min schot van Leo ging er weer niet in. 
17 min Jelmer scoort 0 — 1 voor ons. 
In de 19 min voorzet Joran was een kans voor Leo mislukt. 
De tweede helft van de wedstrijd. 
Tegenpartij scoort het is 1 — 1. 
We hebben gelijk gespeeld. 

Arjen Stoelwinder 

Zaterdag 13 april 2002. 	DWP El — Hielpen El 

De aftrap en in de 25 min kunnen bennen. In de 7de  min had 
Wijtze even een kans maar de kans bragt, ons niet op 1 —0. Vlak 
daarna bragd een van Hielpen hun op 0— 1 voorsprong. Toen 

zette Joran voor op Wout die kopte op de paal. Jammer genoeg 
zatie niet en weer geen goal. Het was nog geen 2 min later toen schoot Joran zijnet. Jammer dat die 
niet zat anders was het 1 — 1 geweest. Toen had Joran een vrije trap daar kwam niks uit. Toen had 
Wijtze weer een kans maar die zat ook niet. 
In de tweede helft de 7de  min gaf Jelmer een voorzet op  Matthew  en  Matthew  schop de bal over de 
lijn nu staat het 1 — 1. Maar in de 19d` min maakt Wout een eigendoelpunt nu staat het 1 —2 voor 
Helpen. In de 20st  min zette  Matthew  voor op Jelmer en Jelmer speelde de man van Hielpen uit 
en toen had hij gescoord nu staat het 2 — 2 gelijk. In de 24''' min kreeg  Matthew  de bal van Joran 
en schopt hem in de hoek in de goal nu staat het 3 —2 voor DWP. Maar het was op het nippertje 
want 4 seconden voor de fluit scoorde  Matthew  nog. De eindstand was 3 —2 voor DWP. 
Toen waren er ook nog penalty's: Jelmer-mis Leo-goal  Cris-goal  Matthew-mis Wout-mis 

Arjen-goal Wijtze-goar-Joran-mis Joerie-mis 

Joerie Veenstra 

Voor : Wout 	Joran 
Midden: Jelmer Leo 
Achter : Wijtze Arjen Chris 

VAN PE  BESTUURSTAFEL  

  

Het voetbalseizoen is inmiddels al weer bijna 3 maand bezig, als algemeen 
bestuur zijn we driemaal bijeen geweest er zijn o.a. de volgende dingen 
besproken: 
- een drietal teams zijn nieuwe tenues gestoken: café 't Skoffeltsje (D-

pupillen), MeerMarkt Bertus van Zwol (2e elftal) en Akkerman Rijwielen 
(B-junioren). Inmiddels zijn Oene en Joekje met de D-pupillen op de foto 
gezet en is hier melding van gemaakt in de  Jouster  Courant. De andere twee 
teams komen eraan. Sponsoren hartelijk dank voor jullie spontane 
medewerking. 

- tijdens de zomerperiode is er rondom het clubgebouw driftig geschilderd. 
Het schilderwerk is de laatste jaren er wat bij in geschoten, hier zal extra 
aandacht aan worden besteedt. 

- Omgekeken zal worden naar een nieuwe 
vergadertafel in de bestuurskamer. De nu 
bestaande tafeltjes zijn nodig aan vervanging 
toe, gezocht wordt om één of twee lange tafels. 

- De pomp van de waterafvoer achter het complex 
is aangepast en daarnaast moeten er nog 
verschillende kleine klusjes op ons complex 
gebeuren o.a lassen en schilderen goals B-veld. 

- Door maandblad Elf zijn we gevraagd om de 
adressen van onze leden te verstrekken, hier 
tegenover stonden enkele ballen. In het kader van privacy hebben we 
besloten deze gegevens niet te verstrekken, KNVB doet dit wel! 

- De aanpassing warmwater-installatie met het oog op de legionella-bacterie 
liet enigszins op zich wachten. (gelet op het zéér lange wachten kan Harry 
van Feenstra Verwarming nu niet meer zeggen dat ambtenaren alleen traag 
zijn). Inmiddels is alles aangepast en kan elke box apart worden ingestel. 

- Een foto van de selectie van vorig seizoen is geplaatst in de Sportbijlage van 
de Leeuwarder Courant, adverteerders, sponsoren in de directe omgeving 
werden benaderd. Vanaf deze zijde hartelijk dank voor jullie medewerking. 

- Wat betreft de personele bezetting van met name senioren leiders laat het te 
wensen over, het derde elftal heeft nu Anne Knol als trainer en de nieuwe  
!eiders  zijn Hein Holwerda en Eric Mous. Voor het veteranen-elftal is geen 
leider gevonden, Wietze Toering neemt dit tijdelijk waar doch is geen 
structurele oplossing omdat Wietze ook al jeugdvoorzitter is. Opvallend is 
dat steeds meer openvallende taken worden opgevangen door enkele 
bestuursleden dit kan niet de bedoeling zijn, vrijwilligerswerk moet je 
beschouwen als hobby. Dus mensen met een groen-wit hart - graag reactie. 

- Iedereen een sportief en succesvol seizoen toegewenst. 

Jan Knijpstra - oktober 2002 



II BRINKSMA 
B.& WEN° 

4\,AUTOBELETTERING 4wGEVELETTERS 
4‘,RECLAMEBORDEN 4<,BEWEGWIJZERING 

TSJUKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA 
0513 - 432661  

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 
KORT 
Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8461 LE Rottum tel. 0513 621173 www.kortbouwm1  

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega TEN BOOM  

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruiloften 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

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

G, a a„.  

aSy  

Tevens VOOF UW lunches,  plates,  snacks, 

salades of een lekker glaasje bier c.d. 

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

VIM  
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 
uaJorls na ua65alag ,ua4atioadAH 'uafiumanax+aA 

AF. Hulzebos  

Lichte  16 
8464 PE Sintjohannesga 

Tel. 0513 - 551695 
Fax 0513 - 551682 

E-mail: hulzebos-assurantien@planet.n1  

(JOE* -  	Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 54-1 590 44. 	 r,51 	 t  

?lob urgio  

De Hoofdbrug 
Croissanterie/Vlaaierie 
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  

BARDEN EN WIELEN VOOR: 
PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhorne 
tel 0513-418458 	http://www.wiersmabandenril  
fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabanden.n1  `a•••  

Ard van der Vlugt  

Streek 146 
8463 NE Rotsterhaule 
tel. (0513) 55 18 40 

fax (0513) 55 28 00 

g s m 06 5 3 2 0 2 7 2 9 

klussenbedriif  

AID 
van der IrZugt. 

Sportief 
van huis uit! 

WONINGSTICHTING. HASKERLAND 

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

mega Wiegerr 
ku
ttrer  

telkoper 
Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord .! 

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



ONDERHOUDS EN VOEGBEDRIJF G. DE DPIG 

OOK VOOR UITHAKKEN OUD VOEGWERK 
EN OPNIEUW INVOEGEN 

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

Adverteren in  
"It  Wite Pealtsje" 
clubblad van de 

voetbalvereniging 
D.W.P.? 

Bel met Wiepie Krist 
telefoon 0513 - 55 19 54 

Meeriveg - 5, 8507 CA Robe! 
Tel. 0513 - 55 13 31, Fax 0513 - 55 II 66  

Website, database 
nodig? 

Arthelion  by 
Programming  & webdesign 

Heerenveen 
Bel voor een advie-s 

0513-681412 
voor alle internetadviezen 

CAMPING 
TJEUKE MEER 

ixiv I 11 0 ki • Rustige familiecamping 

•Veilig zwemwater 

- Dé surfstek bij uitstek 

• Bruiloften en partijen 

•Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaaltijden 

1:510érklarkt VAN ZWOL 
STREEK 131 ROTSTERHAULE 

TEL 0513-551494 FAX 552011 

Meerweg 34, 8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0 5 1 3) 5 5 1 3 41, 

kwaliteit 
en prijs!  

entice. 

On  Rabobank is een bank met eenden. Het 
idee dal je samen sterk bent.De Rabobank 
heeft als geen  ender  een  [tad-the  van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank van mensen vdOr mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon- 
lijke contact. Elke Rabobank 
staat midden  lode  samen- 
;eying.  Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijft- 
levert, verenigingen en 
scholen. We weten war 
er leek ook als het niet 
om bankzaken gaas. 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 
Rot sterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

Uitvaartvereniging 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 

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 

~. 

•W'4: 	 

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  



PlUPILLEN VELD NAJAAR COMPE1111/. F 7-tal 2002 El - 2de  KLASSE BX 

7 september 2002: EBC El 1 	0 3 20-2 ( + 18 ) 
DWP El 1 	0 3 7 - 2 ( + 5 ) 

WI 	- DWP 2 - 7 (1 - 4) Oudehaske El 1 	0 3 4 - 0 ( + 4 ) 
Langweer 	- EBC 2 - 20 LSC 1890 E4 00 0 0 - 4 ( 	- 4 	) 
Oudebaske 	- LSC 1890 4 - 0 VV1 El 00 0 2 - 7 ( 	- 5 	) 

Langweer El 00 0 2-20 ( - 18 ) 

14 september 2002: DWP El 2 2 	0 0 6 26-3 ( + 23 ) 
Oud,haske El 2 2 	0 0 6 13-0 ( + 13 ) 

DWP 	- Langweer 19 - 	1 (6 - 0) EBC El 2 1 	0 1 3 20 - 11 ( + 9 ) 
EBC 	- Oudehaske 0 - 9 LSC 1890 E4 2 0 	1 1 1 2 - 6 ( 	- 4 	) 
LSC 1890 	-WI 2 - 2 VV1 El 2 0 	1 1 1 4 - 9 ( 	- 5 	) 

Langweer El 2 0 	0 2 0 3 - 39 ( -36 ) 

21 september 2002. 	52274 DWP El 3 3 0 9 39 - 3 ( + 36 ) 
Oudehaske El 3 3 0 9 20 - 1 ( + 19 ) 

DWP 	- EBC 13 - 0 (6 -0) LSC 1890 E4 3 1 1 4 15 - 8 ( + 7 ) 
Langweer 	- LSC 1890 2 - 	13 EBC El 3 1 2 3 20 - 24 ( - 4 	) 
WI 	- Oudehaske 1 - 	7 WI El 3 0 2 1 5 - 16 ( 	- 11 	) 

angweer El 3 3 0 5 - 52 ( -47 ) 

28 september 2002. 	52277 DWP El 4 4 	0 0 12 44-3 ( + 41 ) 
Oudehaske El 4 4 	0 0 12 34-1 ( ±33 ) 

LSC 1890 	- DWP 0 - 5 (0-3) LSC 1890 EA 4 1 	1 2 4 15 - 	13 ( ±2 	) 
Oudehaske 	- Langweer 14 - 0 WI El 4 1 	1 2 4 18 - 22 ( - 4 	) 
VV1 	- EBC 13 - 6 EBC El 4 1 	0 3 3 26 - 	37 ( - 11 	) 

angweer El 4 0 	0 4 0 5-66 ( -61 	)  

penalties  El 
Najaar  Comp.  2002 

7 14 21 213 5 12 26 2 9' '16 Raak 

» 

Ge- 

nomen 

Percen-

tage sep sep sep sep oktôld okt nov nov nov 

Jelmer Bos 0 1 1 1 3 4 75% 
Leo v.d. Wat 0 0 0 0 0 4 0% 

Chris van Hes 1 1 0 1 3 4 75% 

Tenynke Hoekstra x 0 1 1 2 3 67% 

Robbin Veenstra 0 0 0 1 1 4 25% 

Arjen Stoetwinder 1 1 1 0 3 4 75% 

Thijs Vaartjes 0 0 0 0 0 4 0% 

Joran Veenstra 1 1 1 0 3 4 75% 

Jorciy Otter 1 1 0 1 3 4 75% 

Joerie Veer,sl,d 1 0 0 0 1 4 25% 

NAJAAR  COMP.  2002 A BCDE F 

A DWP 	 El 19-1 13-0 

B Langweer El 2- 13 2- 20 

c Oudehaske El 14-0 4 -0 

D LSC 1890 E4 0 - 5 2 - 2 

EVVI El 2 - 7 1 - 7 13- 6 

FEBC El 0 - 9 

Verslag Jeugdcommissie 

Als eerste wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten en fruitmanden en bezoeken van 
de DWP leden en supportes na mijn knieoperatie in de maanden juni en juli, grote 
klasse, deze attentie's geeft je altijd extra steun. De bekerronde zit er alweer op en Bi 
en El gaan door naar de volgende ronde, uitstekend. Als men goed oplet hoeveel 
toeschouwers er aan de lijn staan te kijken kun je zien dat wat de jeugd betreft alles 
goed op de rails staat. De leiders en trainers doen hier ook hun stinkende best voor. We 
kunnen stellen dat we weer vooruitgang hebben geboekt wat betreft de kwaliteit en de 
teamspirit en inzet dan het vorige seizoen. Er zijn enkele wisselvallige poule's bij maar 
dat wordt door de KNVB volgend seizoen na de eindstand zoveel mogelijk gelijk 
getrokken (zeggen ze tenminste). Het El team presteert om in de bekerronde en eerste 
competitie het voor elkaar te krijgen om doelsaldo te creëren van 80 voor en 5 tegen, 
wat wil dan nog meer. 

Na de eerste competitiewedstrij den zijn over het algemeen goede prestatie's neergezet 
wat ons leert dat we toch zeker goed uit de bus zullen komen op het einde van het 
seizoen wat betreft de eindstanden. 

We beshikken over een dusdanig aantal spelers en speelsters dat we altijd met genoeg 
mensen de wedstrijden tegemoet kunnen gaan, dit schort er nog wel eens aan bij de 
senioren. 

Zoals andere seizoenen zullen we in de winterstop weer trainen in de zaal wat de E en 
F  team's  betreft. Andere evenementen worden later nog bekend gemaakt 

Naast deze opsomming zijn er een paar wijzigingen doorgevoerdt, namelijk dat bij 
stuk materiaal of aanvulling van EHBO dozen  etc.  dit door de leiders wordt aan 
voorzitter Wietze Toering doorgegeven die dit verder doorspeelt naar het 
hoofdbestuur. 

Ook zou ik willen vragen aan iedereen die op ons complex aanwezig mee zouden 
uitkijken dat kinderen zoveel mogelijk uit de netten blijven, alles is nieuw en we 
moeten zuinig met dat nieuwe materiaal, want het is duur spul. 

We hebben afgelopen tijd met de E en F pupillen moeten spelen vanwege het zo min 
mogelijk het te beschadigen, na de winterstop zal het weer normaal zijn zoals het was. 

Verder wil ik namens de jeugdcommissie ieders inbreng bedanken en wens ik eenieder 
een goed en sportief voetbalseizoen toe. 

Henk Mulder 
Jeugsecretaris. 



AANGEBODEN DOOR 

fLts •geg 

Joekje en Oene bedankt voor jullie spontane medewerking. We mogen nog niet op 
stap van onze ouders maar 	 zien graag dat oudere D.W.P.-ers jullie café eens 
aandoen. In deze super-mooie 
tenues zullen we niet "skoffelen" 
maar met mooi voetbal de nodige 
punten binnenhalen. 

Groeten D-pupillen 

café 1 Skoffeltsje zet D-pupilien D.W.P. in nieuwe tenues 
(oud D.W.P.-speelster) Joekje Akkerman van café 't Skoffeltsje uit Heerenveen zette 
afgelopen zaterdag de D-pupillen van D.W.P. in nieuwe tenues. 

Staand vinr: Jan Vaartjes, Hans Buijs (leiders) Oene en Joekje ('t Skoffeltsje) 
Richard van der Laan,  Age  Ellen t van der Velde, Ronald Meijer,  Dylan  Meijer, Norbert 
Melein en  Bernd  Woudstra 
Zittende vInr: Jurrit van der Ploeg, Jens van der Meer, Jos Buijs, Rintje Vaartjes, 
Klaas Bos, Bart Hoekstra - Lekker lui liggend: Roel Bos - Foto: Jan Knijpstra 

Beker en start van de competitie van El  

Zaterdag 24 aug zijn we begonnen met een wedstrijd voor de 
bekercompetitie we zitten in een poule met Renado , Mildam 
en Read  Swart.  We wonnen deze wedstrijd vrij eenvoudig met 
1 — 16. De woensdag hierop een thuis wedstrijd tegen 
Read  Swart  ook die wonnen we 8 — 0 . 
Zaterdag 31 aug hebben we geoefend tegen hoofdklasser 

Heerenveense Boys, dit was voor de jongens een goede test. Na 
met 0 —1 te hebben achter gestaan wonnen we toch nog met 5 — 3. 
De laatste bekerwedstrijd uit tegen Mildam was ook makkelijk 
het werd daar 0 — 17 voor ons. We gaan door naar de volgende 
ronde. 

Eindstand beker 

1 DWP 3 	3 0 0 9 41 1 
2 	Renado 3 	2 0 1 6 13 21 
3 	Read Swart 3 	1 0 2 3 10 15 
4 	Mildam 3 	0 0 3 0 6 33 

De start van de competitie 7 september was voor ons in Idskenhuizen tegen VVI. Na een stroeve 
start met 1 — 0 te hebben achter gestaan maakte Joran Veenstra uit een vrij trap de 1 —1. Na een 
verder goed verlopen eerste helft met nog doelpunten van Thijs Vaartjes en 2 van Jelmer Bos was 
de stand bij rust 1 —4. Na de rust met Jordy Otter op het middenveld als spielmager scoorden we in 
de persoon van Joran drie keer op rij een hattrick dus. De laatste goal nog voor VVI dus 
gewonnen met 2 - 7. 
14 september thuis tegen Langweer het werd een eenzijdige wedstrijd. Langweer was gewoon niet 
in staat om bij Joerie Veenstra onze keeper in de buurt te komen. Na een ruststand van maar 6 — 0 
met doelpunten van Jelmer Bos, Thijs Vaartjes 2x, Joran Veenstra, Leo v.d. Wal en Jordy Otter 
walsten we na rust helemaal door. Het werd maar liefst 19— 1 doelpunten Jelmer Bos 2x, Leo v.d. 
Wal, Jordy Otter en Joran Veenstra vond het nodig om zijn rechter pootje ook maar even 9x het 
net te raaken. 
21 september wedstrijd nummer 3 weer thuis nu tegen EBC uit Oosterzee altijd lastig zou je 
denken. Niet echt ook deze wedstrijd was al beslist na 8 minuten het was toen al 3 —0. Doelpunten 
Joran Veenstra 2x, en  lx  Thijs vaartjes. Voor rust nog 3 goals 1 van Jordy Otter en 2 van onze 
linkspoot Thijs Vaartjes. We hebben een achterroede die klink als een klokje ik noem u de namen 
Men Stoelwinder, Robbin Veenstra en Chris van Hes. En mochten ze al een keer wat inslaap 
vallen dan staat daar nog een sluitpost in de naam van Joerie Veenstra dus niets aan de hand. In de 
2 k̀  helft nog eens 7x raak. Tenynke Hoekstra ja die van Hendrik 3x, Jelmer Bos, Joran Veenstra, 
Leo v.d. Wal en Thijs Vaartjes. Zo werd deze wedstrijd dus 13 —0. 
Uit tegen LSC 1890 uit Sneek. We kwamen na 7 min op een 0-1 voorsprong door een doelpunt 
van Thijs Vaartjes. Hier na werd het wat al te licht opgenomen door het team veel teveel kanzen 
maar geen doelpunten_ Zelfs het E4 team van LSC kwam met een paar prima mogelijk heden om 
te scoren. Joran Veenstra en Thijs Vaartjes deden voor ons de Sneekers de das om met hun goals 
rust 0 — 3. Na de pauze niet veel beter er werd slordig gespeeld , elkaar niet goed in de voeten 
aanspelen, voorzetten niet terug leggen enz. Het kan veel beter maar de tegen stand is ook niet 
goed genoeg om het ons moeilijk te maken. Leo v.d. Wal maakte met een pegel 0 — 4 en uit een 
penalty maakt Joran Veenstra nog 0 — 5. 

Leiders El Geert en Arjen 



Naam: 
Geboren: 
Woonplaats: 
Partner: 
Kinderen: 
Huisdieren 
Beroep:: 
Opleiding: 

Klaas Kuiper 
11 januari 1958 
Balk 
Ans 
2 meiden 
geen 
plaatwerker/lasser 
LTS + avondopleidingen 

4,k  

25 vragen aan 	 
Dit keer is gekozen voor Annet omdat zij het laatste 

jeugdspelertje is die er is bijgekomen, na verloop van tijd kunnen we zien 
of ze de talenten van mem Mintsje bezit. 

1. Naam 	 Annet van der Meer 
2. Leeftijd 
	 9 jaar 

3. Geboorteplaats 	Sint  Jilt  
(bijna op het voebalveld) 

In welk elftal speel je 	 E3 
Favoriete plaats 	 linksvoor 
Op welke school zit je 	 De Trieme 
Wat vind je het leukste op school: gym 
Wat wil je later worden 	 weet ik niet 
Je favoriete eten 	 pannekoeken 
Leukste programma op T.V. 	GTST 
De mooiste auto is 	 een ford 
Wat zijn je hobbies 	 voetballen, schaatsen en 

paardrijden 
Laatst gelezen boek 
	

Hier waakt de goudvis 
Waar houdt je niet van 	 warm eten 
Wie zijn je  !eiders 	 Alex en Mindert 
Van wie heb je trainen 	 Alex 
Ajax,  Feyenoord, PSV of ... 	sc Heerenveen 
Beste voetballer 	 Gerard de Nooijer 
Beste trainer 	 Foppe en Alex 
Wat vind je leuk bij D.W.P. 	voetballen 
Je beste vriend of vriendin is 	: 	Iris Bijker 
Welke muziek vind je het leukst : 	Top 40 
Welke muziek vind je niet mooi : 	K3 
Waar ga je het liefst heen met vakantie: Oostenrijk 
Wat zou je nog willen vertellen : 	Mijn moeder en broer 

hebben ook op voetballen gezeten. 
Ik heb nu 2 wedstrijden gespeeld. 
We hebben 1 keer gewonnen met 9-
0, ik had ook 1 keer gescoord. We 
staan nu boven aan: eerste! Doei. 

I NTE RVI EW VAN DE MAAN 

Alweer bijna 1% jaar is Klaas Kuiper uit Balk nu de hoofdtrainer van D.W.P., 
het wordt hoog tijd om eens nader met hem kennis te maken. 

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  

13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  

Zelf eerder gevoetbald bij: De Wálde 
Positie: 	 Voorstopper (spil) 
Voetbalcapaciteit: 	10 jaar in het 2e  elftal 
Mooiste herinnering: 	Dat we twee keer achterelkaar kampioen werden 
Slechtste herinnering:: 	geen 
Trainersopleiding: 	Jeugdspelleider / JVT / jeugdtrainer / 

ogIP.nm,,,.st4sr  Ill  
Trainersloopbaan: 	5 jaar jeugdtrainer bij De Wálde 

2 jaar jeugdtrainer bij C1 van Balk 
6 jaar jeugdtrainer A, B en C junioren van Renado 
4 jaar hoofdtrainer van H.J.S.C. 
3 jaar hoofdtrainer van N.O.K. 
2e jaar hoofdtrainer van D.W.P. 

Mooiste herinnering: 	kampioen geworden met het le  elftal van 
H.J.S.C., en het 3e seizoen bij N.O.K. de 
nacompetitie gehaald en vorig seizoen seizoen 
het behalen van de bekerwedstrijd tegen 
Harkemase Boys op 30 april. 

Slechtste herinnering: 	met N.O.K. het missen van de nacompetitie op 
één doelpunt 

Ambitie: 	 met D.W.P. naar de 3e klas 
Rookt? 	 nee 



Drinkt? 	 met mate 

Pc.taaid voetbal: 
Beste speler 	 Jan i Litmanen 
Beste keeper 	 Zoetebier  
AJAX,  PSV of Feyenoord? 	AJAX  
Hiddink, van Marwijk of Koeman? Koeman 
Hc.orc.nv4son of r2mh...ir? 	Heerenveen 
Saaiste club van Nederland 

	
Er is geen saaie club meer 

Trainersidool: 	 Louis van Gaal 
Hobbies: 	 Voetbal en werken, verder geen tijd meer 

voor andere hobbies 
Politiek: 	 Op dit moment geen mening 
ntaintlf: 	 Hervormd 
Favr%ric,tc,  
muziek: 	 geen voorkeur 
literatuur: 	 ik zie, hoor 
m2n: 	 en lees 
vrouw: 	 vee! 
films: 	 geen voorkeur 
kranten/tijdschriften: 	 Leeuwarder Courant 
gerechten: 	 ik eet alles 
radioprogramma's: 	 geen voorkeur 
tv-programma's: 	 sport 
merk auto: 	 Datsun 
Ideaal bij D.W.P.: 	 de gezelligheid met elkaar 
Verwachte eindresultaat komend seizoen: 	bij de eerste vier eindigen 
Hoe gaan we het doen in de beker: hopelijk net zover als het vorige seizoen 
Wat ik verder nog kwijt wil: 	lk denk dat we met zijn allen goed met 

voetballen bezig zijn als je de jeugd, de jeugdleiders, de senioren en 
de leiding elke week weer ziet hoe goed ze de zaken voor elkaar 

hebben denk ik dat we met deze vereniging hele goede en mooie dingen op 
ons af zien komen. Maar we moeten wel aeduld zien op te brengen voor 
hetgeen waar we op dit moment mee bezig zijn. 

Klaas bedankt voor het beantwoorden van de 
vragen zo hebben we toch een kleine indruk van 
jouw gekregen. In deze korte tijd hebben we leren 
kennen als een plezierig en eerlijk persoon waar 
goed mee te werken is en leeft van het voetbal. Ook 
wanneer er weer eens een pupil van de week op de 
foto moet ben je één van de eersten die hier 
spontaan op reageert. (hoewel  Lammed  Jan dat 
ook kan) Klaas, nog veel succes bij D.W.P. 

Nieuws van DWP E2 
Op 14 augustus zijn we weer met trainen begonnen met het nieuwe E2 
Nieuw omdat er een speler naar El is gegaan en er zijn 2 nieuwe spelers bij 
gekomen namelijk Rikus en  Matthew..  
Na een gemakkelijk vomjaars kampioenschap hopen we als leiders op iets meer 
tegenstand in de nieuwe competitie zodat er wat meer strijd moet worden geleverd. 
Dus zijn we met tien spelers meer dan compleet de eerste training was onder zeer 
warme omstandigheden er werd dan ook veel gezweet en veel gedronken. 
De volgende training werd een oefen wedstrijd tegen joure E5 dit werd met 
spanning naar uitgekeken om te zien hoe je er voor staat het was een gelijk opgaande 
wedstrijd met leuk voetbal van beide kanten bij rust stond Joure met 1-0 voor in 
De tweede helft kwam DWP terug 2-0 dus net gewonnen maar een hele nuttige 
wedstrijd zowel voor Joure als DWP. 
Er is een afspraak gemaakt om voor de voorjaarscompetitie een oefenwedstrijd in en 
tegen Joure E5 te houden. 
Op 7 september was de start van de competitie dit was met een uitwedstrijd tegen 
Heerenveense Boys dit was een wedstrijd met redelijk voetbal van DWP die gewonnen 
werd met 0-6 ze waren een maatje te klein voor ons. 
De tweede wedstrijd kwam Joure E3 op bezoek hier kwamen bij sommige spelers wat 
zenuwen boven drijven dit omdat we maar net van Joure E5 hadden gewonnen, dit was 
dan ook aan het spel ons te merken 
Bij Joure hadden ze daar geen last van en scoorden in de eerste helft dan ook drie keer 
Mede door een speler die de vorige tegen DWP E3 zes keer scoorde deze speler maakte 
Dan ook het grote verschil tussen DWP en JOLTRE in de tweede helft scoorde JOURE nog 
zeven keer maar wij hebben toch een goal gemaakt zodat de nul er af was,verlies met 1-10 
Dit kwam na 12 ongeslagen wedstrijden hard aan maar verliezen hoort er ook bij maar 
het is nooit leuk natuurlijk 
In de wedstrijd tegen Nieuwe Schoot E2 moesten we het verlies van de vorige even recht 
worden gezet,dat werd in de eerste helft goed gedaan met goed voetbal en 2doelpunten 
na de pauze kwamen er maar 7 van de afgesproken 9 van nieuwe Schoot terug in het veld 
dit omdat de leider dacht dat het spel te hard was en de scheidsrechter niet eerlijk was,na 
een gesprek van 15 minuten zijn we toch weer begonnen met 9 tegen9 daarna scoorden we 
ieder nog een keer,dus winst met 3-1. 
De wedstrijd in Heerenveen werd in de eerste helft prachtig gevoetbald met mooie 
combinaties maar de keeper stond vaak op de goede plek,de ruststand was dan ook 0-2. 
De tweede helft was Heerenveen wat sterker en wij pakten het iets te gemakkelijk op maar 
Er werd aan beide kanten nog een keer gescoord zodat de eindstand van 1-3 op formulier 
stond. 
De laatste wedstrijd voor de herfstvakantie was thuis tegen CVVO,in de eerste werd alleen 
Voor de goal van CVVO gespeelt er maar drie keer gescoord dit kwam omdat we met 
9 tegen 9 speelden,en dan word het veel te druk voor de goal. 
We speelden met 9 tegen 9 omdat we met dit regenachtige weer niet meer dan een 
wisselspeler aan de kant willen hebben. 
In de tweede helft maakten nog negen doelpunten en CVVO maakte er ook nog een,00k 
werden bij DWP nog vele kansen gemist de uitslag was 12-1, hierna was er een traktatie van 
de jarige Pieter (46) . 
Het is een leuke eerste gedeelte van de competitie met leuk voetbal met vier keer winst en een 
verlies dus 12 wedstrijdpunten en 25doelpunten voor en 14 tegen toch een goed resultaat 
Maar als het aan DWP E2 ligt word Joure niet ongeslagen kampioen ,dus we gaan gewoon 
door met leuk trainen en plezier in het voetballen. 



Minnertsga. (het bracht gelijk 

Overzicht pupil van de week 2002-2003 

In onderstaande lijst staan de spelers vermeld 
welke het komende seizoen bij de thuis-
wedstrijden pupil van de week zijn en in welke 
ploeg ze zitten. Kunnen jullie je eigen spelers 
opgeven op welke datum ze pupil van de week 
zijn. Bij verhindering dit zo spoedig mogelijk 
doorgeven aan: Henk Mulder (55 12 55) of Arjen 
Veenstra (55 15 15) 
Kom met je gehele voetbaluitrusting om kwart 
voor twee naar het voetbalveld en vraag naar 
Mindert Mulder de je zal opvangen. 

Op zaterdag 7 september tijdens de 1e 
competitiewedstrijd van het eerste tegen N.O.K. 
waren Joerie Veenstra (El) en Selma Mulder (E3) 
aan de beurt. Zij kwamen op de foto met trainer 
Klaas Kuiper. 

Met de aanschaf van 
een digitale camera 
kunnen we natuurlijk 
altijd gelijk inspelen op 
alle voorvallen die 
plaatsvinden op het 
sportcomplex. 
Van MUTA Sport uit 
Leeuwarden, de 
leverancier van onze 
tenues ontvingen we een 
hele mooie D.W.P.-vlag. 
Marcel (E2) en Arjen 
(F2) waren de pupillen 
van de week die de vlag 
voor de eerste keer in 
top hesen voorafgaande 
aan de thuiswedstrijd van het eerste elftal tegen 
succes met een 1-0 overwinning) 

28 september D.W.P. 

12 oktober 	D.W.P. 

02 november D.W.P. 

16 november D.W.P. 

14 december D.W.P. 

15 februari 	D.W.P. 

08 maart 
	

D.W.P. 

22 maart 
	

D.W.P. 

12 april 
	

D.W.P. 

03 mei 
	

D.W.P. 

- Minnertsga 

- Creil 

- IJ.V.C. 

- Ouwe  Syl 

- Delfstrahuizen 

- V.V.I. 

- fC Wolvega 

- sc Berlikum 

- Ens 

- Foarut 

Marcel Ketellapper (E2) 
Arjen Ketellapper (F2) 
Ypie Dijkstra (E3) 
Albert van der Meulen (F1) 
Mark Bouwhuis (F2) 
Stefan Bandstra (F2)  
Abe  Koopman (F3) 
Jan i Atsma (F3) 
Remco de Graaf (F3) 
Eric Akkerman (F2) 
Renate Bijker (F3) 
Volken Huisman (F3) 
Rintje-Jelle Schreur (F2) 
Klaas Wietsma (F2) 
Jeremy Veenstra (F3) 
Leon Veenstra (F3) 
Annet van der Meer (E3) 

"IT WITE PEALTSJE" OP  LOCATIE  PUPIL VAN DE WEEK  

    

Als (pake) Geert over 17 jaar nog steeds 
leider van het 
eerste elftal is dan is Sven al verzekerd 
van zijn plekje. Voetbal wordt er met de 
paplepel ingegoten want bij beppe Minke 
op schoot heeft hij mooi zicht op het 
voetbalveld. Door de week bij pake 
voorop de fiets krijgt hij al de nodige aanwijzingen dus dat 
komt vast en zeker goed. 
We wachten met belangstelling zijn eerste training af. 

Met het clubblad wil je natuurlijk altijd actueel zijn en de laatste berichten 
vermeiden hoewel het kopie vaak al klaar ligt. Op het nippertje kregen we 
bericht van de geboorte van  Estelle  - Fabiënne. Heel blij zijn Petra en Yke 
(Herenhof 27 8441  HZ  te Heerenveen) met de geboorte van hun dochtertje. Zij 
werd geboren op 1 oktober 2002. 

Hartelijk bedankt voor al uw belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis 
en bij thuiskomst in de vorm van kaarten, bezoekjes, telefoontjes, bloemen en 
fruitmanden. Hoewel er nog 2 operaties moeten volgen heeft dit ons goed 
gedaan. 

Willem Jager 



06 augustus 
10 augustus 
13 augustus 
17 augustus 
20 augustus 
24 augustus 
27 augustus 
31 augustus 
07 september 
14 september 
21 september 
28 september 
05 oktober 
12 oktober 
19 oktober 
26 oktober 
02 november 
09 november 
16 november 
23 november 
30 november 
07 december 
14 december 
21 december 
25 januari 
01 februari 
08 februari 
15 februari 
22 februari 
01 maart 
08 maart 
15 maart 
22 maart 
29 maart 
05 april 
12 april 
19 april 
26 april 
03 mei 
10 mei 

D.W.P. 	- Stiens 
D.W.P. 	- Sc Franeker 
Sleat 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- Heeg 
Jubbega zon 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- H.J.S.C. 
Black  Boys 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- Raad Start 
D.W.P. 	- N.O.K. 
Delfstrahuizen 	- D.W.P. 
V.V.I. 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- Minnertsga 
FC Wolvega 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- Crei! 
A.S.C. 	- D.W.P. 
Sc Berlikum 	- D.W.P. 

.lAt.p. 	 - IJ.V.C. 
Ens 	 - D.W.P. 
D.W.P. 	- Ouwe Syl 
Beker- of inhaalwedstrijd 
For 	_ n AA/ .  p.  
N.O.K. 	- D.W.P. 
D.kAi.p. 	- Dt2Ifstrnhili7g,n 
Winterstop 
Beker- of inhaalwedstrijd 
Inhaalwedstrijd 
Inhaalwedstrijd 
D.W.P. 	- V.V.I. 
Minnertsga 	- D.W.P. 
Beker- of inhaalwedstrijd 
D.W.P. 	- fC Wolvega 
Creil 	 _ D.W.P. 
D.W.P. 	- Sc norlikE irn 
Beker- of inhaalwedstrijd 
IJ.V.C. 	- D.W.P. 
D.W.P. 	-  Ens  
Beker- inhaalwedstrijd (Pasen) 
Ouwe Syl 	-D.W.P. 
D.W.P. 	- Foarut 
Start nacompetitie 

Overzicht D.W.P. 1 seizoen 2002-2003 

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

14.00! 
14.45! 
14.30 

14.30 
14.30 

14.30 
14.30 
14.30 

PUZZEL MEE MET P.W.P. 
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Voor al uw geveiwerkzaamheden 

Voegbedrijf 
SlOOthaak 

Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A. 

Technisch 
	 J. Keizer 

Klussenbedrijf 
	Binnendijk 47 

J. Keizer 	8461 LG Rottum 
0513 -6239 10 

timmerwerk - schilderen - elektro - gas 
water - zink - sanitair 

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

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

Naast Binnendijk 85 
ROTTUM 

0513-552188 

J. Veldstraweg 35 
8513 CK Ouwsterhaule 

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

Ontdek de weg naar uw i 
eigen 

Vakman Leen van Bavel 
RADIO TV WASMACHINE 

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

, 
Alfa!? 1912 qf bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 
earst 	H. van Dijk 
dernei M. & R. van Dijk 
no 	H. & T. van Dijk  IT  0513-551208 

FREEGJE DERNEI  
as jo jo bóleguod lzelje  

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 
Heerenveen 
Oudehaske 
Nieuwehorne 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Rohe! 
Ouwster Nijega 
Joure 
Joure 
Sint Nicolaasga  
Drachten  
Rotsterhaule 
Ouwsterhaule 
Rotstergaast 
Heerenveen 
Ouwsterhaule 
Scharsterbrug 
Sint Nicolaasga 
Sint Nicolaasga  

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  
BFI  afvalverwerking 
Drukkerij Hofstee 
Administratiekantoor Oord 
Garage Jager 
Wieger Ketellapper 
Tuincentrum Gebr. De Koning 
Voegbedrijf Ten Boom 
Assurantiekantoor Ferwerda 
De Wrede Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 
Van der Wiel 
Bromfietshal 
Leen van Bevel 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
West - Media 
Kapsalon Trijnie 
Total de Boer 
Boersma - Heerma Verzekeringen 
Boersma Accountancy 

Voor verdere informatie: bel Wiepie Krist, tel. 55 19 54 

RECLAMEBORDEN 2002/2003 

 



KOMPLETE WONINGINRICHTING 

ratita".,,,>isport teamsport specialist 

OPEL_.€)- 

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 

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

Financiering mogelijk 

De Leverancier Van sport- en promotiekleding 

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

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf I stuk no te bestellen op ieder gewenst moment 

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

mers worden geheel in de stof verwerkt. 

Leeuwarden. Kalverdijkie 774, 8924 II Tel., 056 2660315 

Internet, www.mutasport.n1 	E-mail, verkoop@mutasport.nl  

Siton Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

()%titiis  

IE S VA NA 
Sydtakke 1 Rottum 
Tel. 0513-631429 

\   

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 

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

voegbedrijf  Techr h bedrijf 	 

Technisch bedrijf  Ill.  Minnesma 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

Schotel- t,-< 
antennes INS[4114ND 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
red doen 

Radio 
T.V.-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

Wolter  Stoothaak 
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 

mETSEL8gPRUF DUAN 
Anne Haven 
Prins Bernhardla'an 27 
8501 JC Joure 

Durk Jager  
Bisschopsweg  6 
8462 TA Rotstergaast 

e (0513) 41 34 11 (0513) 68 19 99 
K.v.K. Leeuwarden 01081252 5 (06) 51 03 86 76 

94. cickyi ca.0 
4«aieteaddi..ea «a‘vr: 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

EICAWAWLAS 

garagebedrijf 

SMIT BV 100 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 

BLESDUKE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesdijke 
25 jaar! 	• Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

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



0 0 0 0 0 0 EINI 'WORM' LID V^INE 

D.W.P. 
Ook op voetbal Nederland worden de standen, uitslagen, clubs en topscoorders 
bijgehouden. Supporters van D.W.P. meld je aan bij mijn club, op deze manier 
krijgen we onderling via internet ook meer contact met elkaar. 

www.voetbalnederland.n1 

D.W.P. ONLINE 

In deze nieuwe rubriek zullen we tips geven, ideeën of 
iets dergelijks of verwijzing naar een website. Als eerste willen we iedereen 
wijzen op de website van Tea Bijker waar ze haar hele gebeuren van de laatste 
jaren van zich af schrijft. Met klem wijs ik iedereen erop dit indrukwekkend 
verhaal eens te lezen. 

http://hotne.wanadoo.nlitea.bijker  

Dan nog een website welke denk ik nog helemaal niet bekend is in Sint Jut 
gezien het aantal reacties wat daar op binnen is gekomen, de website van de 
werkgroep Historie Sintjohannesga een aanbeveling waard. 

www.historiesinijohannesga.n1 

Tot slot dan ook natuurlijk de D.W.P.-site. Binnenkort krijgt de secretaris 
eindelijk een snelle computer om zich eens lekker uit te leven hierop. Henk en 
Arjen zijn bereidt hier ook hun medewerking aan te geven zodat we na een 
korte cursus van Melis van der Wal (ARTHELION  by  uit Heerenveen) een 
leuke intemetpagina kunnen opzetten 

www.vvdwp.n1 

Tot slot is er ook de KNVB site met daarop alle informatie van jouw team, 
uitslagen  etc.  beslist een kijkje waard. 

www.knvb.n1 
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De jubilerende kapsalon werd door het personeel vol gehangen met slingers. (foto: Dick Verton) 

Wederom heeft Herman Roffel voor het komende seizoen weer een 
grote hoeveelheid balsponsors gevonden. De balsponsors worden vermeld in het 
programmaboekje welke bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal wordt verkocht en 
op het speciale ballenbord in de kantine. Iedereen bedankt voor de spontane 
medewerking. 

Eproline - graveren - beletteren - sportprijzen Oudehaske 
Henk & Jitske Mulder Sintjohannesga 
Restaurant De Koningshof Heerenveen/Oranjewoud 

Autobedrijf  Sutherland Heerenveen Heerenveen 
Hulzebos  Assurantiën 	Sintjohannesga 
Joure Auto b.v. 	 „Inure  

Tuincentrum van Rijs 	Rottum 
Aannemersbedrijf A. Fekken  by  Scharsterbrug 
Kapsalon Anneke 	Sintjohannesga 
Rabobank 	 Rotsterhaule 

Paviljoen camping Tjeukemeer Rohel 
Bouwbedrijf Cornel 	 Joure 
Jonkman Transporten 	Haskerhorne 

Boss Classics Mini specialist 	Sintjohannesga 
Aannemersbedrijf Gebr. Jellema Joure - Sneek 
voegbedrijf W. de Jong 	Heerenveen 
café De Kampwei 	 Rotsterhaule 

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

Kapsalon Anneke viert twintigjarig bestaan 

'Niemand gaat de deur meer uit 
zonder een kleurtje' 

BALSPONSORS 2002/2003 

 

SINTJOHANNESGA - Kapsa-
Ion Anneke in Sintjohannesga 
vierde onlangs haar 20-jarig 
bestaan. Eigenaresse Anneke 
Akkerman heeft gezien dat er 
in die periode heel veel zaken 
zijn veranderd. Niet alleen de 
klantenkring breidde uit, ook 
de behandelingen •werden heel 
anders. 'Vroeger liet iedereen 
zich permanenten. Tegenwoor-
dig gaat bijna niemand meer de 
deur uit zonder een kleurtje in 
het haar', aldus Akkerman. 

In 1982 startte Akkerman 
haar bedrijf. In eerste instantie 
ingegeven door de vraag van de 
dorpsbewoners die een kapper 
moesten ontberen. Bovendien 
had de grondlegster van het be-
drijf zeker de ambitie om iets 
voor zichzelf te beginnen. 'Toen 
ik begon had ik al meteen een 
kapster in dienst. Binnen vier 
maanden waren dat er al vier. 
De zaken liepen dus meteen 
goed: Op dit moment heeft de 
kapsalon zes kapsters in dienst  

en werken er tevens twee 
schoonheidsspecialistes in de 
schoonheidssalon. De klant kan 
tevens 'terecht in de nagelstu-
dio. 

De klanten  nit  het dorp ble-
ven, maar er kwamen ook veel 
uit andere plaatsen bij. 'De 
clientèle is zeker verbreed. Men-
sen komen onder meer veel uit 
Drachten. Dat komt omdat mijn 
compagnon Johannes Hazen-
berg en ik daar een tijd lang ge-
werkt hebben. De klanten zijn 
gewoon mee gekomen.' 

De klanten willen ook heel 
andere dingen dan twintig jaar 
geleden. 'Vroeger moest er al-
leen een stukje van het haar af. 
Nu komt bijna iedereen voor 
een kleurtje en een bepaalde 
coupe. Mensen nemen voorbeel-
den mee uit tijdschriften of spe-
ciale kappersbladen. Ze weten 
kortom veel beter wat ze willen 
dan voorheen.' Om trends in 
het vak te volgen wordt het per- 

soneel voortdurend getraind. 
Iedere 14 dagen worden de 
nieuwste technieken doorgeno-. 
men. Niet zo moeilijk, want Ak-
kerman geeft voor het merk 
Goldwell als freelancer les aan 
andere kappers. Bovendien is 
haar bedrijf een erkend leerbe-
drijf, waar kappers in opleiding 
het vak kunnen leren. Ook wor-
den regelmatig buitenlandse 
beurzen en opleidingen bezocht 
om helemaal up to date te blij-
ven. 

De verjaardag van het bedrijf 
is overigens door het personeel 
goed gevierd. Niet alleen had-
den alle medewerkers het pand 
helemaal in de slingers gezet, 
maar zij werden door hun ba-
zen ook nog eens getrakteerd 
op een ware disco-avond in de 
vorm van de Saterday  Night Fe-
ver  musical. 'Lekker eten, de 
musical en vervolgens een 
heuse disco-avond. We hebben 
ons reuze vermaakt'. aldus Ak-
kerman. 



DE AUTO VAN 	 

   

    

Merk: 	VW  Golf I 
Prijs: 	Onbetaalbaar 
Topsnelheid: 140 a 150 km 
Van 0 tot 100 kilometer per uur in.. 
Wat was je eerste auto? 
Welke auto's heb je nog meer gereden? 
Is een auto een statussymbool? 
Wat hangt er aan je spiegeltje? 

Welke eisen stel je aan een auto? 
Bellen in de auto? 
Hoeveel kilometer per jaar rijd je? 
Ben je een sportieve rijder? 
Krijg je veel bekeuringen? 
Wat doe je in  defile?  
Welke cd ligt er altijd in jouw auto? 
Heeft je vrouw ook een auto? 
Wat is je grootste ergernis op de weg? 

Wat is jouw droomauto? 
Wat wordt jouw volgende auto? 

?? 
deze 
de  Toyota  van mijn vader 
vindt ik wel 
een voetbal en binnenkort hoop 
ik de enige D.W.P. mini-shirt 
betrouwbaar 
ja 
geen flauw idee 
ja, ik denk het wel 
nee nooit 
roken  
dance  cd 
nee, geen vrouw 
mensen die menen dat de hele 
weg van hun is 
Golf VR 6 
een  Toyota  Corrola of weer een 
Golf 

RENÉ KRIKKE 

Hé scheids wat doe je nou!  

Vraag 01. 
De aanvoerder van een de partijen kan de wedstrijd wegens een blessure niet voortzetten. 
Geen van zijn partijgenoten wil zijn functie overnemen. Wat beslist de scheidsrechter? 
a. hij wijst er zelf een aan. 
b. hij waagt een bestuurslid er een aan te wijzen. 
c. hij laat doorspelen. 
d. hij staakt de wedstrijd. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 02. 
De lijnen die een speelveld afbakenen; 
a. moeten minstens 12 cm. breed zijn. 
b. moeten hoogstens 12 cm. breed zijn. 
c. moeten 5 tot 15 cm. breed zijn. 
d. er zijn geen voorschriften. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 03. 
Als tijdens een wedstrijd een strafschop moet worden genomen, neemt een veldspeler de 
plaats van de doelverdediger in. Mag dat en moet hij ook als doelverdediger herkenbaar 
zijn? 
a. dat mag wel; hij hoeft niet als doelverdediger herkenbaar te zijn 
b. dat mag wel; hij moet wel als doelverdediger herkenbaar zijn. 
c. dat mag niet. 
d. er zijn geen voorschriften. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 04. 
Er is een doelpunt gescoord tegen partij A. Dat doelpunt wordt toegekend. Deze partij is het 
daar niet mee eens en weigert af te trappen. Hoe zal de scheidsrechter moeten reageren? 
a. de scheidsrechter trapt zelf af. 
b. de scheidsrechter laat de tegenpartij aftrappen. 
c. de scheidsrechter draagt de aanvoerder van partij A op een van zijn spelers op te 
dragen de aftrap te verrichten. 
d. de scheidsrechter geeft partij 5 minuten bedenktijd. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 05. 
Tijdens het spel komt de bal tegen de assistent-scheidsrechter aan, die op de zijlijn loopt. 
Hierdoor blijft de bal in het speelveld. Een speler pakt de bal in zijn handen en wil 
inwerpen. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen? 
a. inworp normaal uitvoeren. 
b. scheidsrechtersbal, omdat er van een vergissing sprake is. 
c. directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand. 
d. directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand en een waarschuwing 

door het tonen van de gele kaart wegens spelbederf. 
Het juiste antwoord is 



Wederom heeft Herman Roffel voor het komende seizoen weer een 
grote hoeveelheid balsponsors gevonden. De balsponsors worden vermeld in het 
programmaboekje welke bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal wordt verkocht en 
op het speciale ballenbord in de kantine, Iedereen bedankt voor de spontane 
medewerking. 

Voor informatie ballensponsoring bel: 
Herman Roffel, 0513 -5520 12 

Eproline - graveren - beletteren - sportprijzen Oudehaske 
Henk & Jitske Mulder Sintjohannesga 
Restaurant De Koningshof Heerenveen/Oranjewoud 

Autobedrijf  Sutherland Heerenveen Heerenveen 
Hulzebos  Assurantiën 	Sintjohannesga 
Joure Auto b.v. 	 jowl'  

Paviljoen camping Tjeukerneer Rohel 
Bouwbedrijf Cornet 	 Joure 
Jonkman Transporten 	Haskerhorne 

Boss Classics Mini specialist 	Sintjohannesga 
Aannemersbedrijf Gebr. Jellema Joure - Sneek 
voegbedrijf W. de Jong 	Heerenveen 
café De Kampwei 	 Rotsterhaule 
Gerrit de Jong 	 Sintjohannesga 

1. Welke sport beoefen je of heb 
je beoefent; 

2. Mooiste herinnering; 
3. Welk werk doe je op dit moment; 
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; 
15.Trainers idool; 
16. Voetbal idool; 
17. Muziek; 

18. Literatuur; 
19. Merk auto; 
20.Totale indruk DWP; 
21. Wat ik verder nog kwijt wil; 

Antwoorden Hé scheids. 
Ic 2b 3b 4c 5e 

Even voorstellen 	 

Momentueel niks, vroeger gevoetbald als 
rechtsback. 
Geboorte van mijn twee zoons. 
Voeger. 

Had géén keus, werdt gedwongen. 
Zeer goede organisatie. 
Heb veel geduld. 
Ja. 
Heb weinig vrije tijd.  
Yep.  
Mijn vrouw (en choppers) 
Mijn hobby (goede combinatie met je literatuur) 
Feyenoord. 
Heerenveen. 

Nee, ze slaan twee jaar over. 
Anne Knol. 
Jaap Stam. 
Punk, hardcorehouse, Trashmettal, Bleuz, Rock,  
Mellow,  trance en  unplugged.  
Penthouse, Tom  Clancy  en Jean. M. Auel.  
Toyota.  
Leuke mutse club. 
Heb een grote hekel aan mensen die hun 
afspraken niet nakomen. 

BALSPONSORS 2002/2003 

 

Tuincentrum van Rijs 	Rottum 
Aannemersbedrijf A. Fekken  by  Scharsterbrug 
Kapsalon Anneke 	Sintjohannesga 
Rabobank 	 Rotsterhaule 

Naam, 	Egbert Veenstra. 
Geboren, 	Ja in 1966. 
Burg. St., 	Gehuwd met de schone Trees. 
Kinderen, 	Zonen Joerie en Jeremy. 
Woonachtig, Sintjohannesga. 



'T VOETBALWE RELDIE D.W.P. - FAMILIEBERICHTEN 

Er zullen handen zijn die je dragen 
en armen waar je veilig bent 
en mensen die je zonder vragen 
zeggen dat je welkom bent. 

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van  

use 
26 september 2002 

Johan Bijker ez Karin van der Wal 

-U. aroenstraat 8, 8464 NK Sintjohannesga 
0513-552199 

Feyenoord-trainer Bert van Marwijk was nog niet gestopt 
met roken, of hij werd onlangs in een Turks stadion 
bekogeld met aanstekers. 

Aad de Mos overweegt het noodlijdende KV Mechelen over 
te nemen. Zou wel een mooie clubnaam zijn: KV De Mos. 

Vitesse wordt tijdelijk gesponsord door Sita. De 
Arnhemmers zijn ongetwijfeld happy met de deal. 

Dat vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar liggen gebeurde ook bij de familie 
Wierda I Stelling - vaak zijn er geen woorden voor en is het moeilijk hoe je je moet 
opstellen met deze tegenstrijdigheden. Namens iedereen van D.W.P. veel sterkte 
toegewenst. 

Als voetbalvereniging 
D.W.P. willen we alle 
ouders feliciteren met 
de geboorte van hun 

zoon of dochter. 
Veel gezondheid 

en voorspoed toegewenst 
geniet ervan 

Ringfeart 57  
8-1-61- PC Sintjohannesga 

0513 	 . ... Wonder ... 	- 55255I  

om stil van 
te worden. 

Op 23 september 2002 werd in Heerenveen geboren 
JORN 

zoon van Geert en Annet de Boer, Haulsterweg 2 te Scharstebrug 

FCTwente-speaker Krijn Torringa zorgt iedere week voor gezelligheid in het 
Arke Stadion. Volgens Duits gebruik zegt de omroeper bij de opstelling van de 
thuisploeg alleen de voornamen hardop, waarna vak P zo hard mogelijk de 

bijbehorende achternamen brult. Voor het duel met 
FC Utrecht liep de act wederom gesmeerd. 
Todat Torringa bij middenvelder Rahim Ouedraogo 
aanbelandde. Na Raahiiiim.. Volgde een pijnlijke 
stilte. 

Guus Hiddink adverteert voor  Samsung.  Binnenkort zal 
Ronald Koeman wel een sponsorcontract afsluiten bij de 
Rabobank. Naar verluidt heeft Aegon een spotje met 
Bert van Marwijk in de planning. D.W.P.'s-hoofdtrainer 
Klaas Kuiper zal zijn woning opnieuw laten voegen door 
voeg bedrijf 	 

Jean Paul van Gastel, er is een tijd van  Como  en een tijd van Gaano. 

Het is eindelijk duidelijk waarom het aantal abonnees van  
Canal+  achterblijft bij de verwachtingen. De oorzaak ligt bij 
het reclamebureau dat de slogans verzint voor de 
betaalzender. Terwijl de stadions nog nooit zo vol hebben 
gezeten vindt  Canal+  juist dat "thuisblijven veel leuker is". 

RBV Roosendaal-aanvaller Henk Vos legde deze week in een 
interview uit waar de namen van zijn kinderen vandaan 
komen. Zoon  Caine  en dochter  Logan  naar respectievelijk de 

aucteur Michael  Caine  en de  The Bold  &  The beautiful-personage  Brooke 
Logan.  Of Vos hond Spectra heet en zijn goudvis  Forrester  werd helaas niet 
bevestigd. 

15Ij en gelukkig zijn wij met de geboorte 

van ons zoontje en broertie 

Jesper Nils  
Geboren op 9- september 2002 

Martinus en Yvette Wiercla-Stelling  
Lennart  Stefan  

Allard,  in liefdevolle herinnering 
ivar  Lars  

Voegbedrijf 
G. DE JONG 

sintjohannesga 



Ik wil iedereen bedankten voor de 
belangstelling en de vele kaarten die ik tijdens 
mijn verblijf van 24 juni tot 2 juli in het 
ziekenhuis heb gekregen.  

Janke  Venema  

El. VV. FL 

r+art rnel 

Woensdag 28 augustus moesten we om 18.00 uur 
bij de kantine van D.W.P. wezen. Want we hadden 
een uitwedstrijd naar Oudehaske Fl. Om half 7 
ging de wedstrijd beginnen. De eerste helft ging  
Bianca  op keep. Na zo'n 10 minuten spelen 

kwamen we achter met 1-0 en voor we de rust ingingen was het 2-0. Na een beker 
ranja in de kleedbox gingen we weer met volle moed het veld op.  
Bianca  had geen zin meer in keepen, Albert nam  :lit  van haar 
over. Al gauw maakte Tessa er 2-1 van. Oudehaske mocht 
aftrappen, D.W.P. pakt de bal af en hier wist Roelof wel raad 
mee en die scoorde 2-2. 
De leiders van Oudehaske schudde het team even wakker en 
toen kregen hun kansen en maakten ze in de tweede helft 
nog vier doelpunten zodat we deze wedstrijd verloren met 6-2. 
Na een lekkere douche gingen we weer terug naar de kantine 
van D.W.P. 

Groetjes Tessa Jager Fl 

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 Siebe Poepjes Bauke Aigera 

Jan & Leny Hessel Knijpstra Café 't Kroegje 

Jade & Rients Bokma 

D.W.P. MERCHANDISE  

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. 

Bestelling (bestelling graag inleveren aan de bar in de kantine) 
Naam: 

Hierbij bestel ik het onderstaande: 
aantal artikel prijs totaal 

D.W.P. minishirt € 10,00 

D.W.P. shawl € 10,00 

D.W.P. merkhorloge € 26,00 

WEDSTRIJD 

  

Adres 
Woonplaats 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

