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ik kom alleen / ik'neeriWienVo nen,clp vriendin(nen) mee 1: 

Achternaam : 	  

Voornaam 

Adres 

Postcode 

Geb.datum 	: 

Lid van voetbalvereniging: 

Positie 

Achtemaam : 

Voornaam 

Adres 

Postcode 

Geb.datum 	: 

Lid van voetbalvereni in : NEE 	welke 
, 

Positie 

CLUBBLAD  IT WITE PEALTSJE  

Jaargang 6, nummer 3 
april 2003 

VAN DE REDACTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

Dit keer wederom een 
clubblad boordevol informatie 
over allerhande zaken die 

e 	 spelen binnen onze 
1, -) vereniging. Centraal staat 

natuurlijk het bezoek van 
onze 0-pupillen aan De Kuip 

centraal, zij waren mascotte bij de wedstrijd 
Feyenoord tegen sc Heerenveen en wie wil 
zoiets niet voor de tweede keer beleven. 
Ook de uitgave van dit nummer liet even op zich 
wachten want afgelopen zondag moest Mark 
Hulzebos op training naar Zeist om in 
aanmerking te komen bij een plaatsje in het 
Nederlands c.p. elftal, lees zijn verslag en zie de 
mooie foto samen met Frank Rijkaard. 
Wat enigszins, zeg maar gerust dik tegenvalt, 
zijn de verslagen van de senioren, veteranen en 
dameselftal. Wanneer we er maar lang om 
zeuren zal er wel iets komen spontaan lukt niet 
we hopen op betere tijden, misschien het 
volgende clubblad. Verder voor elk wat wils voor 
de jongste jeugd, zij nemen ook in aantallen flink 
toe, weer een mooie kleurplaat. 
De koekactie van D.W.P. is volgende week 
maandag 14 april. 

Veel leesplezier redactie  It  Wite Pealtsje 

VOETBALVERENIGING 
D.W.P. 

Sportpark "De Grie" 
Sintjohannesga 

Verenigingscode  BB-BC-25V 

De Grie 30 
8464 PA Sintjohannesga 
Tel. 	0513 
b.g.g. 	0513 

Bankrekening 

- 55 17 88 
- 55 17 85  

v.v. D.W.P. 33 07 07 590 
Actiecomité 

Redactieadres  
Ringfeart 6 

33 07 05 695 

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 via  e-mail  naar: 
j  knijpstra©planet ni  

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

Uiterste inleverdatum eind mei 
distributie clubblad is 
halverwege juni 2003 

AANMELDINGSFORMULIER MEISJESVOETBALDAG 

ik meld mij aan voor de meisjesvoetbaldag op: 	
kt5b 

O 07 juni 2003 bij Flevo Boys te Emmeloord 
	 reg.,  

O 07 juni 2003 bij  vv  Hoogeveen te Hoogeveen 	 (S)‘_ 
O 14 juni 2003 bij v.v. Haren te Haren 	 KNVB 
O 14 juni 2003 bij v.v. De Walden te Damwoude 

Achternaam 	  

Voornaam : 	  

Adres 

Postcode 	Woonplaats: 	  

Geb.datum : 

Vereniging' : 

Positie 

Dit formulier vóór 30 april 2003 as.  sturen naar: 

KNVB district Noord, afd.voetbaltechnische zaken, Postbus 675, 8440 AR HEERENVEEN  

Aileen  insturen ais je deelneerni! 

*) doorhalen hetgeen niet van toepassing is 



anmeldin.sformulier in en 

De deelnemersbijdrage (€ 12,50 per persoon per voetb 
bankrekening 67.00.00.264 of girorekening 41.29.35 • 
meisjesvoetbaldag waar je naar toe wil. 

We zien ook graag jo*w aanmelding me elan 

Met vriendelijke groeten, 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
namens het districtsbestuur 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District Noord 

VAN DE VOORZITTER 

  

Doeke van de Berg, vrijwilliger bij onze vereniging, is 
op dinsdag 21 januari jl. overleden. Onze 
kantinemedewerker op de donderdagavond was sinds 
begin december ziek. Doeke kwam bij onze 
vereniging binnen met de spelers van het 3' elftal uit 
Heerenveen. Eerst als grensrechter, kwam hij in het 

seizoen 1997/1998 als vrijwilliger in de kantine. Doeke, met 
zijn verleden in de horeca, werd gevraagd Anneke 
Lageveen bij te staan op de zaterdagmiddagen. Doeke 
heeft dit een aantal jaren met veel plezier gedaan. Met zijn 
schorre stem en een altijd goed humeur was hij een 
gewaardeerd vrijwilliger. Ook in die tijd sukkelde hij met zijn 

gezondheid en was hij enige tijd afwezig. Na terugkomst heeft hij tot 
december jl. de kantinedienst op de donderdagavonden verzorgd. 
Tijdens een bezoek aan hem in het ziekenhuis begin januari vertelde 
Doeke dat hij ongeneeslijk ziek was. Eerder dan verwacht bereikte ons 
het bericht van zijn overlijden. 
In Doeke verliezen we als vereniging niet alleen een 
uitstekende vrijwilliger, maar ook een warm en 
vriendelijk persoon. 

Eelke Westra 

maart 2003 	 Ondorwerp MEISJES VOETBALDAGEN! 
Ons kenrnork AvdV 
an.amd door afd.voetbaltechnische zaken 
Doorki.., 0513-618970 
F.  ~fir,  0513-618908 

Beste sportvriendin, 

De ME1SJESVOETBALDAG is een.hele dag vól voetbalactiviteiten voor allegria s3 
`s -Ochtends zijn er een heleboel 	'esa 	iten en s -middags wordt in toefflooi 	1IL tbald. 
Elke deelneemster krijgt een lunch 	ti 	oop een leuke herinnering. 

Ben je tussen de 8 en 15 jaar en wil ji,rook d 	emen? Dan kan dat! Vul bijgaan 
stuur dit vóór 30 april 2003 terug naar de KNVB district Noord. 

Meisjesvoetbaldagen worden gehouden op 7  jinni  2003 bitttorbFlevo=Boy gtiiiiitéltiorellèn'brikv-vHooceveen  
te Hoogeveen, op 14 juni 2003 bij  vv  Haren te Haren en'bi~Várd- -iétraiiiiiirólidél?A\ 
Je mag natuurlijk ook je vriendin(nen) meenemen. Op het aanmelansItainirás' -,;r1iikWZ:11;g1139sj 'es, maar 
meer opgeven kan ook! Zet dan hun gegevens op de achterzijde van het aanAércli'ngskorn4lie. J1oeft namelijk 
niet op voetballen te zitten om met de meisjesvoetbaldag mee te kunnen dId4:' 

Alle meisjes die zich hebben opgegeven én waarvan de deelnemersbi 
programmaboekje toegezonden. Het maximum aantal deelnee 
meisjes met uitzondering van v.v. Hoogeveen waar dat aan 

dient u. 	-1 2003 bijgeschreven te zijn op 
der v7niél 	an  naam en plaatsnaam van de 

./11 4 - 
tegemoet_ 

Vaak komen we op 
ons complex 
allerhande rotzooi, afval  etc.  tegen, 
even een kleine tip voor iedereen. 
Niet alleen de jeugd met chipszakjes 
maar ook de ouders met de 
koffiebekers 	 zoek even een 
afvalbak. Er staan er zoveel een kleine 
moeite. 

verzonden aan 
speelsters in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar 

ctib 
rega. 

KNVB 

9, P 
0 is d 

en (1) krijgen een 
aldag is vastgesteld op 100 

el aan. 

Bedankt voor de afvalopruiming. A. van der Velde 
coordinator voetbaltechnische zaken 

Kunnen we nog Kijk op Internet www krivb.n1 
eerste worden? 

Bijlage 1 aanmeldIngsk.nuller 	 (omdat deze brief uit een geautomatiseerd systeem komt is deze nier ondertekend) 

Huistramstraat 3, 8448 GZ Ha. Postbus 675, 8440 AR Ilectmvects 

T 0513-618900, F 0513-618908, E 
ING-barsk 67.00.00264, Postbank 412935 
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HORIZONTAAL:  

1.vader 3.muziek-
noot 5.beddengoed 
6.weg met bomen 
8.neve1 	11.priem 
12.opening 13.af-
gunst 15.papegaai 
17.1ucht 19.roof-
dier 20.00ievaar 
21.kilogram(afk) 
22.hetzelfde(afk) 

\ 

te.ts ••••• 	xe›.. 	X A e, 
k 	 \ 

est 

8 

12 

14 15 

18 19 

2 

21 2 

VERTICAAL:  

1.klein 	meertje 
2.niet uit 3.om te 
laten stoppen 4.1euk 
6.1es 	zonder 	's' 
7.steeds weer 9.de-
gen 10.motorraces in 
Assen 	13.achter 
14.buts 15.eetgerei 
16.woegwoord 18.Rus- 
sisch 	vliegtuig 
19.grasland 

9 1 22 11 3 4 	13 

WORD AF  

TRALIEWERK 

KRUIS WooRDIZ A AbSEL.  

Veter 
Bloem 

Moment 

0 0 RD JE ZIET HIER 
ALLEMAAL 

E E WOORDJES STAAN, 
DOOR EEN LETTER 

V E N VOOR OF ACHTER 

Melkklier- E HET WOORDJE TE 
ZETTEN KRIJG JE 

Bijna H A A EEN NIEUW 
WOORDJE. DOE JE 

Boom K DIT GOED DAN LEES 
JE IN DE GEKLEURDE 0 E  beet v.e. schip BALK EEN WOORD. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

  

Diverse tafels in de bestuurskamer zijn aan 
vervanging toe, enkele keren buiten gebruikt, en 
zodoende zijn enkele tafels door de vocht aangepast. 
Gezocht wordt naar twee gelijke grote houten tafels. 
Alle suggesties, ideeën zijn welkom. 

Vanuit het jeugdbestuur ontvingen we de mededeling 
dat voegbedrijf Van Wijk uit Sintjohannesga de sponsoring voor het komende 
B-juniorentoemooi op Koninginnedag voor zijn rekening neemt. 

Al een tijdje waren er ideeën tot het aanschaffen van een club-coachjas. Geert 
de Jong heeft diverse leveranciers benadert om vooral een groene jas te ver-
krijgen. Via MUTA Sport is dit gelukt om de kosten voor een klein bedrag aan te 
schaffen. De aanschaf kosten waren voor eigen rekening. Inmiddels staat de A-

selectie en dragen sommigen kaderleden deze jas. 
Geert bedankt voor jouw inzet. 

Onze verzorgster Hendrika Noppert heeft 
aangegeven aan het einde van het seizoen 
afscheid te willen nemen van D.W.P. 
Hendrika kwam het seizoen 1992/1993 bij 
D.W.P. binnen, opgeleid nog door Jaring 

Bruinsma pakte Hendrika alles vlug op en leerde 
snel om alles zelf te beoordelen en te behandelen. 

Ook een vrouwpersoon in deze mannenwereld werd als zeer prettig ervaren. In 
het volgende clubblad komt de redactie op haar afscheid terug.  Jacky  Bakker 
was vanaf vorige seizoen op vrijwillige basis al de verzorger van het 1e elftal en 
zal de opengevallen taak van Hendrika overnemen. 

Horizontaal en verticaal  
dezelfde woordjes invullen.  

Besloten is om het contract met de leverancier van de informatiekast niet te 
verlengen omdat we als vereniging hier niet bijzonder vaak gebruik van maken 
en dat de adverteerders gezocht worden in de plaatselijk regio waar we al vaak 
gebruik van maken. 

Diverse kleine klussen staan al een tijdje in de planning zoals: 
het opknappen van de achterste goals (schilderen en lassen), kleine goaltjes 
op het trainingsveld dichtmaken, vervanging meubilair bestuurskamer, op 
onderdelen schilderen van het complex, bestrating voorkant aanpassen  etc.  
Concluderend dat er qua onderhoud altijd wel werk is voor een vereniging als 
het onze. 
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Wat betreft de toestand van het trainingsveld waren we niet 
tevreden. Nadat het hoofdveld is aangepast is de conditie van 
het trainingsveld, vergeleken met de vorige jaren enorm 
verslechterd. Water wat niet wil wegkomen (hadden we op die 
plekken nooit last van) maar vooral de grote gaten en 
oneffenheden die op het trainingsveld verschenen. Gemeente 
is hier op gewezen en zal verdere acties ondernemen. 

Al lezende de verslagen van de laatste vergadering komt toch het overlijden 
van Doeke erg plotseling. In het ene verslag staat nog dat Doeke van plan was 
op de donderdagavond door te gaan. Nadat Doeke in het ziekenhuis kwam te 
liggen is het erg snel gegaan. Doeke is in besloten familiekring gecremeerd had 
aan de voorzitter te kennen gegeven hier geen verdere ruchtbaarheid aan te 

willen geven maar een stukje in het clubblad mocht wel. In 
Doeke verliezen we toch een vrijwilliger die in weer en wind 
altijd voor D.W.P. klaar stond, eerst op de zaterdagmiddag 
en daarna op de donderdagavonden. Doeke we zullen je 
missen. (zie rubriek van de voorzitter) 

De coachingavond voor de jeugdleiders was super 
geslaagd, veel belangstelling er was een duidelijke uitleg, al 
met al een leerzame avond waar die avond werd uitgelegd 

hoe men een team wel en niet kan sturen c.q. coachen. 

Opgemerkt moet nog worden, het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat het 
inspelen voor de wedstrijd op de speelvelden is VERBODEN. 
Daarnaast heeft het bestuur weer besloten dat er bij het inleveren van de tas 
met waardespullen (beurzen, horloges  etc.)  weer gewerkt zal gaan worden met 
retourkaartjes. Het ingeleverde zal alleen worden teruggegeven bij inlevering 
van de retourkaart. Aanleiding hiervan zijn voorbeelden bij andere verenigingen 
dat er toch andere personen met de tas met beurzen, horloges van door gaan. 

Dan nog even een verdere uitleg op de stand van zaken zodat er geen verdere 
(vreemde) verhalen de wereld ingaan. Anne Knol traint momenteel de B-
junioren en het 3e elftal en maakt zodoende heel veel uren door op het complex 
van D.W.P. Zoals bekend speelt zoon Jos in de A-junioren van Heerenveen en 
was Anne hier zaterdags vaak grensrechter. Alles verliep daar niet soepel. In 
de laatste bestuursvergadering heeft Anne verteld dat hij voor de rest van het 
seizoen de trainingen en  coaching  van de A junioren van Heerenveen 
overneemt. Ondanks dat hij al de beschikking had over een mooie Heerenveen 
coachjas zal dit geen verdere consequenties voor D.W.P. inhouden. 

Besproken is ook hoe we als vereniging het seizoen weer willen afsluiten. 
Meestal was dit in de vorm van een D.W.P.-familiedag. Deze dag is vastgesteld 
op zaterdag 31 mei, alle jeugdteams bezoeken echter een toernooi bij W.Z.S. 
in Sneek. Van een familie-dag is dan al geen sprake meer. Van de leden wordt 
enige reactie verwacht op wat voor manier we hier nu uitvoering aan kunnen 
geven.  

?tit PUPIL  VAN DE WEEK  
Bij alle thuiswedstrijden van D.W.P. hebben we meestal 2 pupillen van de week. 
Onderstaand de gemaakte foto's en het nieuwe schema. 

Let op, nieuw schema 
12 april Minnertsga - D.W.P. 
19 april D.W.P. -V.V.!. Renate Bijker (F3) 

Volken Huisman (F3) 
26 april D.W.P. - Ens  Annet van der Meer (E3) 

Albert van der Meulen (Fl) 
03 mei Ouwe  Sy! - D.W.P. 
10 mei D.W.P. - Foarut Niels van Keeken (F2) 

Nykie Waslander (F3) 



Voetbalwedstrijd ideaal voor een date 

De perfecte date? Neem hem of haar mee naar een 
voetbalwedstrijd. Uit Engels onderzoek (en de 
ervaring van de secretaris van D.W.P.) is gebleken 
dat het stadion (of de feestje van D.W.P. 2 destijds 
o.l.v. Franke S.) dé plek is waar nieuwe liefde 
opbloeit. Relatie-expert Susan Quilliam kwam tot 
deze conclusie na het bestuderen van een 
grootscheepse onderzoek onder voetbalfans uit 2002. Daaruit bleek dat steeds 
meer volwassenen het voetbalstadion bezoeken: twintig procent in 2002 
tegenover vijftien procent in 1994. Zij ontdekte dat stelletjes in het stadion veel 
minder last hebben van "afspraakstress". Ze hoeven niet krampachtig 
gesprekken aan te knopen en door de spontane emoties krijgen ze een goed 
beeld van elkaars karakter. 

De vijf ingrediënten van een perfecte date zijn informaliteit, lichaamstaal, 
verbale communicatie, emotionele binding en emotionele openheid. IN het 
voetbalstadion mis je de klassieke romantische elementen zoals champagne 
en rozen, maar het biedt wel de mogelijkheid elkaars puurste emotionele en 
lichamelijke reacties te ontdekken als Quilliam. 

Het stadion heeft nog een doordeel. Tijdens spannende wedstrijden komen er 
chemicaliën als dopamine en serotonine vrij, ook wel liefdesdrugs genoemd. 
(bron: Zaterdagvoetbal BZV) 

ANTWOORDEN SCHEIDSRECHTERVRAGEN 
(HE SCHEIDS): 

1. 	C - 2. B - 3. D - 4. D - 5. A 

CLUB VAN 100 CLUB VAN 100 

Bertus van Zwol Franke Sloothaak 

Atze van Stralen metselbedrijf DUAN 

voegbedrijf H. Visser D.W.P. 2 Jan & Anneke 
Lageveen 

voegbedrijf LAFRA Siebe Poepjes Ype & Albert 

Minne Modderman I Hessel Knijpstra Eibert Jager 

Willem Jager  Janie  & Rients Bokma Bauke Algera 

Jan & Leny Wiebe van Es Café 't Kroegje 

Remco ten Hoeve 

9

, 

 , 

J 
._. Verslag jeugdcommissie rj  
., 

Het oud en nieuw feest werd ook weer druk bezocht wat zeer goed is 
verlopen; veel bier, hapjes en een lekkere sfeer. Op 4 januari was er de weer 
de traditionele nieuwjaarsreceptie die werd voorafgegaan door het 
jeugd/dames zaalvoetbal toernooi in Munnekeburen.We konden op tijd terug 
zijn na een fijne dag om nog een hapje en drankje te kunnen nuttigen in de 
kantine. Vervolgens ging het negendorpen zaalvoetbaltoernooi weer van start 
waar weer een aantal eerste plaatsen zijn behaald. De F en E teams waren 
sterk want die hebben de hele winterstop door getraindt in de zaal in 
Sintjohannesga die eindelijk een opknapbeurt heeft gekregen met o.a. een 
nieuwe vloer, meer zat er helaas niet in, een nieuwe zaal had beter geweest 
maar zal altijd wel toekomstmuziek blijven bij deze gemeente. 
Van de KNVB uit in de persoon van Anko v/d Meer heeft 22 januari een 
training gegeven aan een aantal D pupillen waar de leiders en trainers bij 
aanwezig waren om te zien hoe je wel en hoe je niet een goede training kunt 
geven. Hierna werd er nog geëvalueerd in de kantine en is het ontvangen van 
de bezorgde gegevens zeer nuttig geweest. In januari zijn de B junioren op 
tourbeurt mee gaan trainen met de A/B selectie om de stootkracht van de B 
junioren nog groter te maken. Ondergetekende geeft aan om aan het eind van 
het seizoen te stoppen en zijn fakkel over te dragen aan Arjen Veenstra. Anne 
Knol zal stoppen als trainer en Henk van Hes zal trainer/coach van de 
komende A junioren worden, allebei veel succes gewenst. In de maand maart 
hebben we voor het seizoen 2003-2004 een indeling gemaakt zodat we na de 
vakantie zo aan de slag kunnen. 

Op 22 maart is D1 op herhaling geweest bij de de wedstrijd Feijenoord - 
Heerenveen, de spelers en speelsters kwamen in Heerenveenshirts samen 
met de Heerenveenspelers het veld op en zijn daarna in het gezellige en 
veilige vak met de supporters van heerenveen geleidt om de wedstrijd te 
aanschouwen, ze hebben nog een paar attenties meegekregen en het was 
een plezierige avond ondanks de geflatteerde 5 - 0 nederlaag. Dit was dit keer 
kosteloos door Vrumona en Junior Heroe's van Heerenveen geregeld 
vanwege een misverstand vorig jaar toen moesten we als prijswinnaar van 
een competitie in het  Abe  Lenstra stadion de prijs eigenlijk zelf betalen zodat 
dit nu is recht gezet. De teams zijn opnieuw ingedeelt zodat de teams nu een 
gelijkwaardiger tegenstander voor zich krijgen wat zeer leuker is en de 
kwaliteit ten gunste komt voor de spelers, we hopen natuurlijk op weer een 
aantal kampioenschappen in de wacht te slepen. René Krikke is gestopt 
vanwege zijn eigen voetbal tijden hij werdt bedankt en ontving van de 
voorzitter een afscheidsbord van DWP, Henk Mulder neemt samen met 
Patrick zijn taak over tot het einde van het seizoen. 

Verder iedereen een sportief voorjaarsseizoen. 

Namens de jeugdcommissie.  
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Overzicht 2003 

maan 14 april 	Koekactie v.v. D.W.P. 
woens 16 april 	Voorrondes Frysk kampioenschap 

schoolvoetbal te ldskenhuizen 
zat 	26 april 	Negen-dorpentoernooi veld jeugd 
woen 30 april 	voegbedrijf van Wijk 

B junioren toernooi + F pupillen bij D.W.P. 
Berend Visser toernooi D.W.P. 1 

woens 14 mei 	Schoolvoetbaltoernooi Skarsterlán te Joure 
zat 	24 mei 	laatste competitieronde  
dins 	27 mei 	Toernooi E pupillen bij D.W.P. 
zat 	31 mei 	D.W.P. -familiedag 

Mixtoernooi seniorenleden, 
dames + B junioren 

zat 	31 mei 	Jeugdtoernooi bij W.Z.S. 
overige jeugdteams 

zat 	07 juni 	D.W.P. klussendag 
(= Pinksterweekend) 

zat 	14 juni 	C1 en D1 toernooi Jubbega 
dond 	19 t/m 21 juni Dorpsfeesten Sint Jansgea 
vrij 	27 juni 	Aanvang schoolvakanties 

Nieuwe seizoen 

zat  
dins  
zat  
dins  
zat 

23 augustus 
26 augustus 
30 augustus 
02 september 
06 september 

1e  ronde bekerwedstrijden 
2e  ronde bekerwedstrijden 
3e  ronde bekerwedstrijden 
Bekerwedstrijden jeugd 
Aanvang competitie  

"IT WITE PEALTSJE"-  NIEUWS  

De huidige B-junioren zetten toch een mooie prestatie 
neer om 5 keer kampioen te worden in 6 reeksen, 
vandaar dat ze werden op gegeven voor het sportgala 
van de gemeente Skarsterlán, enige smet hierop dat men 
zonder tegenbericht niet op kwam dagen. Topscoorder 
van de B-junioren is nu (CIOS-student) Pieter van der 
Wal. Net  op het moment dat topscoorder Kezman uit de 
Nederlandse competitie op bezoek was was Pieter niet 
aanwezig om met hem 
op de foto te gaan. Anno 
Holtrop nam zijn taak 

dankbaar over, de B-junioren hadden net met 3-1 
gewonnen, Anno had zelfs gescoord, in eigen 
doel dan wel maar scoren is scoren. Anno wil er 
nog wel op wijzen dat alle B-junioren door 
DISCOTHEEK  HEAVEN  uit Heerenveen in 
nieuwe poloshirts zijn gezet met achterop de 
naam van de speler/gebruiker en het logo van  
Heaven.  

Ook op De Trieme heeft het digitale tijdperk duidelijk zijn intrede gedaan, met 
meester Willem duidelijk als gangmaker. Regelmatig krijg ik mailtjes met foto's 

waar ook D.W.P.-ers op staan. Schaatsen in de 
winter, direct als het weer het even toelaat gaat  
Matthew  er met pake op 
uit om te kievitseieren 
zoeken en er zijn ook 
spelers met overzicht 
want Norbert is op 2 april 
eerste geworden tijdens 
de halve finale 
damkampioenschap van 
Friesland en gaat door 

naar de finale op in Ureterp. (gefeliciteerd) 

Oud D.W.P.-er Franke Sloothaak en 
zijn vrouw Hammie gaven op vrijdag 
21 maart in 't Haske te Joure een 
jubileumfeest ter ere van het 25 jaar 
bestaan van VOEGBEDRIJF SVS. 
De dag werd goed meegenomen, de 
hele dag met het personeel op stap, 
daarna nog een buffet en er 
achteraan nog een groot feest. 

GEFELICITEERD 



‘ok.e..karnan 6eeet 

kei- is een zoon! 3e11e 3art-Cees 

-Flans e Paulien Piek 
/V1. 3. flogeboomstraat 29 
8464 .NX Sijohartnesect 

3elle is 
geboren op 
26 jannari 2003 
om 04.17 tm..tr 

weegi-
3360 gram 

ext is 
48 cm lone 

ER IS MEER ALS VOETBAL 

Op 1 maart had ik een gymwedstrijd in Stiens. Daar had ik een 
eerste prijs gewonnen en toen mocht ik naar de Friese 
kampioenschappen in Buitenpost op 15 maart. 
We gingen op 15 maart om 8 uur weg, we 
konden het eerst niet vinden maar toen hebben 
we het aan een boer gevraagd en die wist het 
wel. 

In de sporthal eerst omkleden, we waren de eersten in ons 
kleedhokje. 
Toen ging ik meester Hans opzoeken en moest ik intrainen. 
Hierna begon de wedstrijd. Ik vond het zelf wel goed gaan, maar 
de jury vond de anderen beter dus ik had geen medaille maar wel 
de vijfde prijs. Toen we naar huis gingen reed mijn moeder verkeerd we gingen over 
Leeuwarder weer naar huis. Bij een tankstation heb ik nog een ijsje 
gehad en ik krijg toch nog knikkers want mijn moeder vond mij wel goed. 
Dit waren de punten: 
Rekstok 	- 6.05 
Brug 	- 6.45 
Ringen 	- 8.20 
Sprong 	-8.10 
Lange mat 	- 8.95 	 Groetjes van Arjen Vaartjes 

D.W.P. - FAMILIEBERICHTEN 

 

In de grote D.W.P.-familie kregen we de afgelopen maanden weer de nodige 
berichten door ook nu weer ligt vreugde en verdriet dicht bij elkaar. 

Snel achter elkaar verloren we twee jarenlang 
donateurs van het eerste uur. 

Op de leeftijd van 83 jaar overleed op 18 maart 
Jan de Wilde 

Op 24 maart overleed, 2 dagen voor zijn 87 verjaardag 
Jan Bijker 

We wensen de familie de Wilde en de familie Bijker 
heel veel sterkte toe dit verlies te verwerken. 

Jessica en Sjirk Elzinga gaven elkaar op 14 februari 2003 in het gemeentehuis 
van Skarsterlán te Joure het jawoord. Gefeliciteerd. 

Voor Albert de Jong zijn het spannende tijden, na verschillende onderzoeken en 
opname in het ziekenhuis is het wachten op de uitslagen. Albert heel veel sterkte 
toegewenst in de komende tijd. 

Jan Lageveen is enkele weken geleden geopereerd aan zijn knie. Om in Jan 
zijn vaktermen te spreken enkele onderdelen werden vervangen. Hoewel Jan 
nog enkele weken met krukken moet lopen en het herstel toch enige weken 
gaat duren gaat het langzaam beter. Jan beterschap. 

Aan het einde van de week ontvingen we het bericht dat Fré de Haan in de 
uitwedstrijd tegen Balk een dubbele beenbreuk had opgelopen. Fré werd dezelfde 
avond nog geopereerd om vervolgens de volgende dag 59 jaar te worden, dat juist 
hem dit in zijn "nadagen"van de voetbalcarrière nog moest gebeuren. Fré sterkte 
en beterschap toegewenst. 



Hé Scheids wat doe je nou? 

Vraag 1 
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 

Vraag 2 
Een aanvaller weet met de bal onder controle de laatste verdediger te passeren en gaat recht op het 
doel af. De doelverdediger rent nu zijn doel uit en brengt de aanvaller in het strafschopgebied 
opzettelijk en op onreglementaire wijze ten val. Wat beslist de scheidsrechter? 
a. een strafschop en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart voor de 
doelverdediger. 
b. een strafschop en het wegzenden van de doelverdediger door het tonen van de rode kaart. 
c. een strafschop en een vermaning voor de doelverdediger. 
d. een strafschop. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 3 
Welke straffen staat er voor het spuwen van een medespeler? 
a_ 	directe vrije schop + een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. 
b. directe vrije schop + het wegzenden door het tonen van de rode kaart. 
c. indirecte vrije schop + een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. 
d. indirecte vrije schop + het wegzenden door het tonen van de rode kaart. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 4 
Mag de scheidsrechter een door hem gegeven waarschuwing ongedaan maken? 
a. ja, als hij ervan overtuigd is dat de waarschuwing ten onrechte is gegeven. 
b. ja, als de aanvoerder van de tegenpartij accoord gaat. 
c. neen, tenzij hij heeft verzuimd de aanvoerder van de waarschuwing op de hoogte te stellen. 
d. neen, dat is onder geen enkele omstandigheid toegestaan. 
Het juiste antwoord is 

Vraag 5 
Terwijl het spel zich op het middenveld ontwikkelt, kijkt de scheidsrechter om en ziet dat in het 
strafschopgebied van partij A een verdediger een aanvaller slaat. Hoe reageert de scheidsrechter? 
a. hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel 
met een strafschop tegen A. 
b. hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel 
met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de verdediger de aanvaller sloeg. 
c. hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met 
een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak. 
d. hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel 

met een directe vrije schop tegen partij A op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter 
het spel onderbrak. 

Het juiste antwoord is 



K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

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

voor al uw voegwerk 
zowel nieuw als renovatiewerk 

voegbedrijf 
van Wijk 

Sintjohannesga 
tel. 06 - 22 37 97 51 

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPOKTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

• Grote sortering sportprijzen • Eigen graveerinrichting 

clUe wtei. €4,k, 4ft,ale4"1 

  

I KRAAK

nstallatietechniek I

V

I  

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

 

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

BALSPONSORS 2002/2003 
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. 	 Joure 

Tuincentrum van Rijs 	Rottunn 
Aannemersbedrijf A. Fekken  by  Scharsterbrug 

Kapsalon Anneke 	Sintjohannesga 
Rabobank 	 Rotsterhaule 

Paviljoen camping Tjeukemeer 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 

Café 't Kroegje Heerenveen 
MeerMarkt Bertus van Zwol Rotsterhaule 

Tankstation H. Bakker Echten 
Metselbedrijf DUAN Joure/Rotstergaast 



Technisch 
Klussenbedrijf 
J. Keizer 

J. Keizer 
Binnendijk 47 

8461 LG Rottum 
0513 -62 39 10 

KOMPLETE WONINGINR1CHTING 

inutailesport teamsport specialist 

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 prom -otlekleding 

Sportkleding in uw eigen stijlen 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. 

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

mers worden geheel in de stof verwerkt 

Leeuwarden. Kolverdijkie 77c, 8924 II Tel.: 058 2660315 

Internet: www.mutasport.n1 	E-mail: verkoope.mutosport.nl  

01P EL. rZyte€1-4---,1 

Siton 	 Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

ttpsr ° 

IESVANA 
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 Tong 
Rotsterhaule, tel. 0513 - 55 17 07 

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513- 551310 

Ontdek de weg naar uw i 
eigen 

Vakman Leen van Bavel 
RADIO TV WASMACHINE 

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

Al fan 1912 Of bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

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

Naast Binnendijk 85 
ROTT  UM  

FREEGJE DERNEI 
as jo jo bóleguod heije 

Plantencentrum Van Rijs 

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 !!! Voor maar FI.75,- 

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 



Ik ben nu geselecteerd voor het Nederlands c.p. elftal en mag nu 8 tot 10 keer per 
jaar met die selectie meetrainen. 

Mark Hulzebos 

TVOETBALWERELDJE MARK OP BEZOEK IN 	 ZEIST 

   

   

Sensatie Gouden Gids Divisie 2003: FC Zijlijn, onder de bezielende 
leiding van trainer Fritz Korbach. 

Hans de Koning Te Rijk. 

Ken je die mop van die NAC-ers die naar Suriname gingen? 
Inderdaad, ze gingen niet. 

Feyenoord heeft interesse in de Chinese aanvaller Qu  Bo.  Het zou 
logischer zijn als de Rotterdammers Li  Tie  (van Everton) aan zouden 
trekken. Kan voor iedere thuiswedstrijd die andere Lee T.  (Towers)  
vervangen. 

Mark van Bommel vorige wek tijdens PSV-NEC  tegen René van 
Rijswijk: Haal die haren er toch een keer Af! De aanvaller ad rem: Dat had je 
beter tegen Edgar Davids moeten zeggen. 

De stadionspeaker in Heerenveen voorzag het keepersprobleem van Feyenoord 
al vCCr de wedstrijd. Door de numerieke weergave op het opstellingsformulier 
sprak hij vastberaden door de speaker: Bij Feyenoord in het doel: nummer 2, 
Chris Gyan. 

Ronald Koeman kan dus Medogenloos zijn. 

Annie van der Velde, de vrouw van sc Heerenveen-voorzitter Riemer van der 
Velde, had zaterdag na afloop van het duel tegen PSV al snel in de gaten 
waarom de Eindhovenaren in de laatste minuut scoorden. Daar hebben we Guus 
Geluk', riep ze toen PSV-coach Guus Hiddink in de bestuurskamer verscheen. 

Mido zou onlangs in de kleedkamer van  Ajax  een schaar naar het hoofd van 
ploeggenoot Zlatan Ibrahimovic hebben gegooid. Nog een geluk dat hetgeen 
dubbele schaar was. 

Toch lullig voor sc Heerenveen. Staat de wedstrijd tegen PSV onder leiding van 
een politieman, slaagt de tegenstander er nog in drie punten uit het  Abe  Lenstra 
stadion te stelen. 

Mido: `ZIatan is geen knip voor zijn neus waard'. 

Nu Claus Boekweg aan het eind van het seizoen stopt, kunnen we eindelijk 
spreken van Claus Boekdicht. 

Eigenlijk een iets te flauw raadseltje, gehoord in Amsterdam: het komt uit Egypte 
en je krijgt er een punthoofd van 	 PyraMido. 

kwart voor twaalf. Toen we daar mee klaar waren kwam Frank Rijkaard twee 
penalty's op ons nemen. Daarvan miste hij bij mij één. 

We moesten na het 
ochtendprogramma weer 
verzamelen en mochten we ons 
lunchpakket ophalen. Vlak daarna 
begon er een 
dennonstratiewedstrijdje van het 
Nederlands c.p. elftal. Dat was best 
leuk. 
Daarna moesten we zelf 
wedstrijden spelen. lk at in 
Valencia, we hadden een best 
goed team en de eerste wedstrijd 
wonnen we met 2-0. 
Na die wedstrijd hadden we even 
rust en moesten de andere teams 
een wedstrijd spelen. Na die wedstrijd moesten wij weer voor de 1e en 2e  plek, de 
wedstrijd eindigde in 2-2 en toen moesten we penalty's nemen. Het bleef lang op 
1-1 maar wij hebben de penalty serie toch gewonnen en dus zijn we 1e geworden. 

Zondag 6 april ben ik 
naar Zeist geweest 
voor selectie-
wedstrijden voor het 
Nederlands c.p. elftal. 
Het programma begon 
om 11 uur met een 
keeperstraining. Dat 
duurde ongeveer tot 



Panathinaikos 	- Olympique Lion 9 - 14 Panathinaikos 	- Olympique Lion 	9 - 14 
Real Madrid 	- Bayern Munchen 13 - 9 Real Madrid 	- Liverpool 	13 - 11 
Liverpool 	- Lazio Roma 	7 - 18  

EINDSTAND  
1: Olympique Lion 6 6 0 0 18 105 - 	45 ( +60 ) 
2: Juventus 6 4 0 2 12 68 - 	67 ( + 1 	) 
3: Lazio Roma 6 3 0 3 9 70 - 	65 ( + 5 	) 
4: Real Madrid 6 3 0 3 9 59 - 	57 ( + 2 ) 
5: Panathinaikos 6 2 0 2 6 62 - 	70 ( - 8 	) 
6: Liverpool 6 2 0 4 6 57 - 	82 ( - 25 	) 
7: Bayern Munchen 6 1 0 3 3 51 - 	86 ( - 35 	) 

CHAMPION'S 

  

VVEDSTRUD 
VAN DEDAG: 

 

 

Negendomentoernooi in de zaal tijdens de winter.  

Wij zijn met D.W.P. derde geworden in Langweer met het 9 dorpen toernooi. 
De eerste wedstrijd moesten we tegen C.V.O. en hadden we 0-0 gespeeld. 
Toen stond Bas op keep, Roelof en Thijs waren voor maar als de bal achter was 
gingen ze er meteen achter aan. Albert en Ferdie moesten achter, maar Ferdie 
was steeds voor. 
Gerrit moest midden maar ging ook een beetje achter. 
Albert die had zijn handen nog wel eens achter zijn hoofd. Albert bleef gelukkig 
achter om de bal te pakken. De tweede wedstrijd moesten we tegen Oudehaske. 
Daar tegen hadden we met 0-2 verloren. De derde wedstrijd hadden we ook 
verloren met 1-2. Albert had met de penalty gescoord. De vierde wedstrijd 
Hadden we van C.V.V.O. F3 gewonnen met 2-0. De vijfde wedstrijd hadden we 
weer gelijk gespeeld met 0-0. 

Groeten van Bas Hogeling 

Koninginnedag 
30 april aanvang 13.15 uur 

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

voegbedrijf Van Wijk 

junioren toernooi 
deelnemende verenigingen: 

- D.W.P. - Oudehaske - Heeg - E.B.C. 
Udiros -Jubbega - W.Z.S. - Y.V.C. - 

om 10.00 uur het 

14e  F  
pupillen toernooi 

deelnemende teams: 
- D.W.P. - Oudehaske - Y.V.C. - F.F.S. 

Tij nje - W.Z.S. - 

Komt allen en bezoek 
sportpark "de Grie" in Sintjohannesga 

voor al uw voegwerk zowel nieuw als renovatiewerk 
voegbedrijf Van Wijk - Sintjohannesga 

tel. 06 - 22 37 97 51 



RECLAMEBORDEN 2002/2003 

Bergsma Assurantiekantoor  
Holiday  Horeca BV 
GEBO BV 
Meermarkt B. van Zwol 
Garage Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf Minnesnna 
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 Bavel 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
West - Media 
Kapsalon Trijnie 
Total de Boer 
Boersma - Heerma Verzekeringen 
Boersma Accountancy 
Stal Miranda Hoeve 

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 
Rohel 
Ouwster Nijega 
Joure 
Joure 
Sint Nicolaasga 
Drachten 
Rotsterhaule 
Ouwsterhaule 
Rotstergaast 
Heerenveen 
Ouwsterhaule 
Scharsterbrug 
Sint Nicolaasga 
Sint Nicolaasga 
Haskerhorne 

3e ChampiORS leagg 
CHAMPIONS  

LEAGUE. Ook dit winterseizoen hebben de pupillen niet stil gezeten voor de derde 
maal weer in het kleine gymlokaal zaalvoetbal. Bij de F-jes hadden we weer 6 prachtige ploegen weten 
te strikken. Dit waren uit Engeland MAN.UNITED en  ARSENAL  uit Spanje BARCELONA  ea  
VALENCIA en uit eigen land PSV en Feyenoord. 
Na deze 5 wedstrijd rondes was het coach Anne Berger die met het engelse  ARSENAL  kampioen werd 
bij de F-jes.Zijn team bestond uit Tessa Jager, Bas Hogeling, Mark Bouwhuis, Jacob Berger en Leon 
Veenstra. 

PSV 
Barcelona 
Man.United 
Valencia 
Man.United  
Arsenal  
Feyenoord 
PSV  
Arsenal  
Valencia 
Barcelona 
Feyenoord 
Man.United 
Barcelona 
PSV 

Feyenoord 
	 9 - 9 

Valencia 	 6 - 5 
Arsenal 
	

5 - 10 
Feyenoord 
	 7 - 12 

PSV 
	

13 - 7 
Barcelona 	 10 - 3 
Man.United 
	 10 - 14 

Barcelona 	 9 - 14 
Valencia 	 8 - 4 
PSV 
	 7 - 4 

Man.United 	 10 - 10 
Arsenal 
	

5 - 7 
Valencia 	 5 - 3 
Feyenoord 
	

18 - 3 
Arsenal 	 0 - 16  

EINDSTAND Wed Winst GelijkVerloren Punten Voor Tegen 

1: Arsenal 5 5 0 0 15 51 - 17 ( +34 ) 
2: Barcelona 5 3 1 1 10 51 - 37 ( +14 ) 
3: Man.United 5 3 1 1 10 47 - 40 + 7  ) 
4: Feyenoord 5 1 1 3 4 39 - 55 ( -16 	) 
5: Valencia 5 1 0 4 3 26 - 35 - 	9 	) 
6:  PSV  5 0 1 4 1 29 - 59 ( -30 	)  

Bij de E-tjes hadden we zelfs 7 ploegen.Deze jongens mochten 6 keer spelen. Het was coach Pieter de 
Jong met het uit Frankrijk komende team Olympique  Lion  die als eerste eindigde. De spelers waren 
Woud de Jong , Joran Veenstra, Selma Mulder en Tjeerd Wietsma  

Lazio Roma - Real Madrid 7 -10 Liverpool Bayern Munchen 5 - 	8 
Olympique Lion - Juventus 16 - 	9 Juventus Panathinaikos 13 - 10 
Bayern Munchen - Panathinaikos 6 - 14 Olympique Lion - Real Madrid 12 - 	8 
Olympique Lion - Liverpool 21 - 	5 Juventus Lazio Roma 8 - 	7 
Real Madrid - Panathinaikos 6 - 	7 Panathinaikos 	- Lazio Roma 11 - 14 
Lazio Roma - Bayern Munchen 16 - 	9 Bayem Munchen - Juventus 13 - 16 
Liverpool -Juventus 12 - 11 Panathinaikos 	- Liverpool 11 - 17 
Lazio Roma - Olympique Lion 8 - 20 Bayern Munchen - Olympique Lion 6 - 22  

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



WIE HERINNERT ZICH NOG 

Deze foto behorende uit de D.W.P. collectie is een foto van ongeveer 1956 of 
1956 gemaakt tijdens de dorpsfeesten of bij het maken van een dorpsfilm. Gelet 
op de foto is dit nog maar een gedeelte van alle spelers, er moeten meer foto's 
zijn gemaakt doch deze zijn niet in ons bezit. Graag reactie als u weet of deze 
ergens zijn. 
Boven vinr: Henkie Visser, Jappie Dijkstra, Sies Mulder, Geert de Heij en Sies de 
Jong. Midden vinr:  Harm  (Hotze) de Jong en Eling Schotanus 
Onder vinr: Evert Knijpstra, Kees Krikke en Albert de Heij  

met veel doelpunten verschil. De start is goed Joran maakt na 3 minuten 1 —0 . Ook in 
de 164e  minuut is het Joran die scoort 2 —0. Het word voor de pauze nog wel 3 — 0 door 
Jordy. Of het genoeg is Geert en ik zijn er niet gerust op. Na de pauze bleven de jongens 
goed voetballen het werd na 7 minuten door Thijs 4 — 0 . Er bleven ook kanzen komen maar 
ook 1 voor WI en prompt stond het 4— 1 waar het al lang 6 — 0 had moeten staan voor ons. 
Het werd een race tegen ons zelf en de klok. Want in de allerlaatste minuut kregen we nog 
een vrije trap. Joran schoot ook nog raak uit deze vrije trap, dit bleek later het beslissende 
goal te zijn. Oudehaske was toen nog aan het voetballen in Sneek tegen LSC het bleef daar 
6-1 voor Oudehaske. Dit gaf de volgen de stand. 

DWP El 8 7 0 1 21 49-7 ( + 42 ) 
Oudehaske El 8 7 0 1 21 47-5 ( + 42 ) 

We zijn kampioen jongens gefeliciteerd jullie hadden het niet spannender kunnen maken. 
Omdat wi meer doelpunten hebben gescoord dan Oudehaske zijn de bloemen voor ons. 

NAJAAR  COMP.  2002 A BCDEF 

A DWP El 19-1 2 -1 11-1 5 - 1 13-0 

B Langweer El 2-13 2- 20 

c Oudehaske El 1 - 0 14-0 4 - 0 6 - 1 13-0 

D LSC 1890 E4 0 - 5 1 - 6 2 - 2 6 - 0 

EVVI El 2 - 7 1 - 7 4-4 13-6 

FEBC El 1-6 0 - 9 2 - 5  

penalties  Et 

Najaar  Comp.  2002 

7 14 21 28 5 19 2 9 16 23 Raak Ge- 

nomen 

Percen-

tage sep sep sep sep okt okt nov nov nov nov 

Jelmer Bos 0 1 1 1 1 1 x 1 1 1 8 9 89% 

Lee v.d. Wal 0 0 0 0 1 1 x 1 0 1 4 9 44% 
Chris van Hes 1 1 0 1 0 1 x 0 0 0 4 9 44% 
Tenynke Hoekstra x 0 1 1 0 1 x 0 0 0 3 8 38%  
Bobbin  Veenstra 0 0 0 1 1 1 x 1 1 1 6 9 67% 
Arjen Stoelwinder 1 1 1 0 0 1 x 1 0 1 6 9 67% 
Thijs Vaartjes 0 0 0 0 1 1 x 1 0 0 3 9 33% 
Joran Veenstra 1 1 1 0 0 1 x 1 0 0 5 9 56% 
Jordy Otter 1 1 0 1 x 0 x 1 0 0 4 8 50% 

Joerie Veenstra 1 0 0 0 0 1 x 0 0 0 2 9 22% 

Leiders El Geert en Arjen 



Verslag van de bekerwedstrijd DWP El tegen SVN'69 

In de eerste 5 minuten waren hun veel beter want wij 
moesten er nog even inkomen. 
Maar even later werden wij veel beter maar we scoorden niet. 
Tweede helft waren hun beter en scoorden na 10 minuten al 
een doelpunt dus 1 —0 voor SVN. Even later werd het al 2 — 
0 . Daar moesten we echt at aan doen en Jordy scoorde in 
de 24ste  minuut. Als we gelijk hadden gespeeld dan hadden 
we gewonnen want met penalty schieten waren wij beter. 
Maar het is 2— 1 geworden dus we liggen er nu uit. 

Thijs Vaartjes 

Nu Langweer uit de competitie is gehaald word het weer 
spannend. 

st 

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

06 augustus D.W.P. -  Stiens  3 - 1 (oefen) 
10 augustus D.W.P.  - sc Franeker 1 - 1 (oefen) 
13 augustus Sleet - D.W.P. 1 - 3 (oefen) 
17 augustus D.W.P. - Heeg 1 - 1 (oefen) 
20 augustus Jubbega zon - D.W.P. 4 - 5 (oefen) 
24 augustus D.W.P.  - H.J.S.C. 9 - 1 (beker) 
27 augustus Black  Boys - D.W.P. 2 - 6 (beker) 
31 augustus D.W.P. - Read Swart 2 - 2 (beker) 
07 september D.W.P. - N.O.K. 7 - 2 
14 september Delfstrahuizen - D.W.P. 4 - 3 
21 september V.V. I . - D.W.P. 4 - 2 
28 september D.W.P. - Minnertsga 1 - 0 
05 oktober FC Wolvega - D.W.P. 1 - 5 
12 oktober D.W.P. - Creil 2 - 2 
19 oktober A.S.C. - D.W.P. 0 - 1 (beker) 
26 oktober Schamegoutum - D.W.P. 2 - 3 (oefen) 
02 november D.W.P. - IJ.V.C. 2 - 3 
09 november D.W.P. - V.V.T. 5 - 1 (oefen) 
16 november D.W.P. -  Ouwe  Syl 3 - 1 
23 november D.W.P. - Hardegarijp 1 - 2 (beker) 
30 november Foa rut - D.W.P. 3 - 2 
07 december N .0. K. - D.W.P. 1 - 2 
07 januari D.W.P. - Sleet 11- 1 (oefen) 
11 januari D.W.P. - D.E..S.Z. 3 -3 
18 januari Bant - D.W.P. 3 -5 
21 januari D.W.P. - Workum 0 -4 (oefen) 
25 januari Berlikum - D.W.P. 0-4 
01 februari D.W.P.  - Balk 1 - 4 (oefen) 
8 februari Ens  - D.W.P. 5 - 2 
15 februari D.W.P. - Waskemeer 4 - 3 (oefen) 
22 februari D.W.P. - W.W.S. 4 - 0 (oefen) 
01 maart D.W.P. - Delfstrahuizen 0 - 4 
08 maart D.W.P. - fC Wolvega 3 - 1 
15 maart Creil - D.W.P. 2 - 3 
22 maart D.W.P. - sc Berlikum 3 - 0 
01 april H.J.S.C. - D.W.P. 1 -10 (oefen) 
05 april IJ.V.C. - D.W.P. 14.30 
12 april Minnertsga - D.W.P. 14.30 
19 april D.W.P. - V.V.I. 14.30 
26 april D.W.P. - Ens 14.30 
03 mei Ouwe Syl - D.W.P. 14.30 
10 mei D.W.P. - Foarut 14.30 
17 mei Start nacompetitie 

Beker en eind van de competitie van E1-2002 

5 oktober 2002  thuis tegen Oudehaske. Een gelijk opgaande wedstrijd maat met de rust 
wel met 0— 1 achter. In de pauze alles even goed met de jongens doorgenomen (ook het 
wisselen ) en wat denk je we hadden de wedstrijd onder controle. Het was Jelmer Bos die de 
gelijkmaker voor zijn rekening nam 1 — 1 . We kregen kans op kans maar hij wilde er maar niet 
in. Het was tenslotte Chris van Hes in de laatste minuut met een alles of niets haal naar voren. 
Het werd alles Chris zijn ram naar voren stuitte door de handen van de doelman 2— 1. 

2 november 2002  Uit tegen EBC waar het gras altijd te lang is en het veld zacht. Na een 
goede eerste helft 0— 5 een hele slechte tweede helft bleef de teller staan op 1 —6 . Nu maar 
hopen dat Oudehaske hier niet van gaat profiteren. 

9 november 2002  LSC uit Sneek thuis. We zouden Geert laten zien dat we wel kunnen 
voetballen nu hij er niet was. Het liep vanaf de aftrap op rolletjes na 8 minuten stonden we 
al met 5 — 0 voor doelpunten van Thijs, Leo, Thijs, Joran, Jordy. Voor de pauze scoorden 
Jelmer en Thijs ( 2x) nog ruststand derhalve 8 — 0. Na rust iets minder goed maar wel liepen 
we uit naar 11 — 1. Doelpunten van weer Thijs, Leo en Arjen Stoelwinder. Nu staan we 3 
punten voor op Oudehaske met een iets beter doelsaldo en nog 2 wedstrijden te gaan. 

16 november 2002  Oudehaske uit als we winnen zijn we kampioen. Het loopt iets anders 
dan de meesten dachten, want de bloemen stonden bij verstrek al klaar. Door deze enorme 
druk op de kleine schouder en een met zand bestrooit veld voetballen. Waren we in het begin 
niet bij de les dit werd in de 5de  minuut ons  waterloo  1 —0 voor Oudehaske. Toch waren we 
niet minder maar het zat ons vandaag gewoon niet mee. Ook de scheidsrechter was niet top, 
deze had er geen probleem mee dat Thijs bij elke actie werd vast gepakt zodat hij niet langs 
de verdediger kwam om zijn befaamde voorzet te plaatsen. Helaas voor ons bleef het 1 — 0 
wat de stand aan kop heel spannend maakt. 

23 

DWP 
Oudehaske 

7 	6 0 1 
7 	6 0 1 

18 	44 - 6 ( +38) 
18 	41 - 4 ( +37)  

    



Roel  Bijker van Garage Bilker in Rotstergaast: 

'Ongedwongenheid en praatje van groot belang' 

IN GESPREK MET 	 

 

FREERK VAN DER WAL 
Als redactie leek het ons leuk om eens niet een persoon te interviewen 
die lid of een functie heeft bij D.W.P. maar iemand die wel indirect bij het 
D.W.P.-gebeuren is betrokken. De keuze is gevallen op Freerk van der 
Wal. Freerk werkt al jaren bij de gemeente en is o.a. belast met het 
onderhoud van ons sportcomplex. Gjalt Bergsma verlaat binnenkort de 
gemeentelijke organisatie en Freerk wordt als voorman zijn opvolger. 
Gelske kreeg de opdracht mee om hem eens diepgaand te interviewen 
wat hij zoal de hele dag uitvoert. 

Onze belangrijkste taak is er voor te zorgen dat de sportvelden er in 
topconditie bij liggen. Wij hebben echter op 8 plaatsen zo'n 30 sport- en 
trainingsvelden. En ook nog eens 8 recreatie terreinen in beheer. 
U begrijpt als er doorgegeven wordt dat er ergens een toernooi is of 
wanneer een klacht binnenkomt, dat de planning soms anders loopt. 
Het team van het sport- en recreatie onderhoud bestaat uit 3 man en 1 
losse kracht. We hebben dus een goed gevulde 
werkweek. Elke voetbalvereniging denkt dat hij de 
enigste is, maar met goed overleg hopen wij iedereen 
tevreden te kunnen stellen. Na 1 mei mag ik de 
planning voor mijn rekening nemen. 

ROTSTERHAULE - 
In een ongedwongen 
sfeer kunnen klanten 
bij garage Bijker aan 
de Streek 130 in Rot-
stergaast terecht voor 
reparatie, onderhoud 
en APK keuringen 
van alle merken 
auto's. Vooral de ge-
moedelijke sfeer staat 
naast de kwaliteit van 
het werk voorop in de 
garage. 'Dat uit zich 
onder meer in het di-
recte contact met de 
klant. Wie ons belt, 
krijgt direct de juiste 
persoon aan de lijn, 
want een receptioniste 
hebben we niet. Daar-
naast vinden wij dat 
er ruimte moet zijn 
om een praatje te ma-
ken en een kopje kof-
fie met elkaar te drin-
ken', aldus Roel Bij-
ker, die het bedrijf sa-
men met zijn zoon 
Jan-Reine runt. 

Garage Bijker is bo-
vendien voor duide-
lijkheid en het  Mulch- 
telijk maken van wat 
er aan een auto man-
keert. 'Als zich abnor-
raale reparaties voor-
doen bij bijvoorbeeld 
onderhoud, dan vin-
den wij het heel nor-
maal om eerst te vra-
gen wat de klant wil. 
We bellen niet voor 
.het . vervangen van 
een lichtje, maar voor 
grotere reparaties of 
vernieuwingen doen 
we dat standaard.' 
Ook bij APK-keurin-
gen heeft de klant alle 
mogelijkheden om te 
bedenken wat hij met 
zijn wagen wil als het 
voertuig is afgekeurd. 
'Wij willen er natuur-
lijk met alle liefde 
voor zorgen dat het 
voertuig dusdanig ge-
repareerd wordt dat 
het door de keuring 
komt. Willen mensen 
dat op een andere ma-
flier  verzorgen, dan 
zijn ze daar helemaal 
vrij in. En als ze de 
wagen binnen 14 da-
gen na de eerste keu-
ring brengen, is de 
herkeuring helemaal 
gratis. Of ze de wagen 
nu zelf gerepareerd 
hebben of wij dat ge-
daan hebben, maakt 
dan geen verschil.' 

Om te laten zien wat 
er tijdens een keuring 
of een reparatie ge-
beurt, mogen klanten 
ook wachten op de in-
greep. 'Voor veel klan-
ten is het toch heel on-
doorzichtig wat we 
doen. Als je dan kunt 
laten zien hoe het alle-
maal in elkaar steekt, 
wordt het veel duide-
lijker. En wij hebben 
do r geen moeite mee, 
juichen het vaak zelfs 
toe. Overigens maakt 
het voor ons niet uit 
of er iemand bij is of 
niet. Het moet gewoon 
eerlijk, of er nu 
iemand bij staat of 
niet.' 

Dat de markt in de 
loop der jaren wat 
veranderd is, consta-
teren• Roel en Jan-
Meine Bijker heel dui-
delijk. 'Veel mensen 
zijn erg afhankelijk 
van hun wagen. Voor 
hun werk of om de 
kinderen naar school 
te brengen. Zeker in 
het buitengebied waar 
bijna geen openbaar 
vervoer is, steunen 
mensen op hun voer-
tuig. Daarom kunnen 
klanten als ze hun wa-
gen laten repareren of 
keuren in die gevallen 
altijd een vervan-
gende wagen meekrij-
gen.' 

Roel Bijker startte 
zijn 	garagebedrijf 
óverigens bijna twin-
tig jaar geleden, in 
een tijd die weinig 
economische 	voor- 
spoed kende. Hij had 
daarvoor altijd als 
werknemer voor an-
deren gewerkt, maar 
door een overname en 
de slechte economie 
verloor hij zijn baan. 
Noodgedwongen 
moest hij uitkijken 
naar iets anders en na 
wat omzwervingen 
werd dat uiteindelijk 
toch het realiseren 
van de droom van een 
eigen bedrijf. Hoewel 
de omstandigheden 
toen ook niet goed wa-
ren, vond Bijker dat 
als je het in  son  tijd 
kunt, het in betere tij-
den helemaal goed 
moet kunnen lopen. 

Daarbij bleek hij een 
gouden formule te 
hebben opgezet. 'Toen 
ik startte was er al 
sprake van dat er een 
APK keuring voor 
personenauto's aan 
zat te komen. Veel ga-
rages dachten echter 
dat het zo'n vaart niet 
zou lopen en lieten het 
voor wat het was, ik 
ben er daarentegen di-
rect mee aan de slag 
gegaan, omdat ik de 
keuringen al kende 
vanuit het vrachtwa-
genvoer. En ik was er 
helemaal klaar voor 
toen de keuring daad-
werkelijk werd inge,  
voerd.' Dit leverde Bij-
ker veel klanten op en 
velen van hen zijn ge-
woon gebleven. 

Dertien jaar geleden  

resulteerde dat in 
nieuwbouw van een 
geheel nieuwe werk-
plaats aan de Streek. 
En in 1996 kwam Jan-
Meine de gelederen 
versterken, die met 
name veel kennis 
heeft van de moderne 
elektronica 	van 
auto's. 'En dat loopt 
heel goed. Soms zie je 
wel eens dat familiele-
den niet goed met el-
kaar kunnen werken. 
Bij ons is dat absoluut 
niet het geval. En over 
de verdere opzet zijn 
we het ook volslagen 
eens. We willen beslist 
kleinschalig blijven. 
Dat directe contact 
met 	de 	klanten 
spreekt ons aan en 
een verhaaltje op zijn 
tijd moet gewoon kun-
nen, zo vinden we.' 



E 

0:  

Maar 5 minuten na het eerste fluitsignaal stonden we toch weer 
met 1-0 achter daarna zijn we iets rustiger gaan voetballen en 
kregen we veel kansen maar geen goal pas vlak voor 
rust glipte de natte bal onder de keeper door dus 1-1 
bij rust. 
Na de rust kregen beide ploegen nog wel kansen 
maar er werd niet meer gescoord dit was mede te 

danken aan goed keepers werk van Wytze Sietsma . 
Dus toch nog een punt mee uit Joure. 
De derde wedstrijd tegen Heerenveense Boys zou gezien het 
verleden een makkie worden dit was echter niet geval na kansen 
van ons die gemist werden een kans van hun en zo als zo vaak was 
dit direct raak dus bij rust weer met 0-1 achter. Na rust kwamen we 
goed en gemotiveerd het veld het geen al snel tot de 1-1 leide, maar de 
Heerenveense Boys kwamen toch weer snel op 1-2 dit was een kleine domper 
maar de kansen kwamen ook weer voor D.W.P. maar de bal wilde er maar niet in. 
Tot ongeveer 10 minuten voor tijd toen toch de verdiende 
2-2 viel daarna scoorden we toch twee keer zodat de drie punten thuis bleven. 
We hebben nu 7 punten uit 3 wedstrijden als leiders zijn we met de punten 
tevreden maar met het voetbal kunnen ze veel beter, wij denken zelf dat dit komt 
omdat we teveel spelers hebben namelijk 11 en als je dan 7 tegen 7 speelt heb je 
gewoon teveel wisselspelers wat toch heel onrustig is in het veld. 
Maar we zullen proberen iedereen toch zoveel mogelijk te laten spelen en stiekum 
hopen dat de tegenstander meer dan 7 spelers heeft. (of dat er van ons één is die 
niet mee wil of ziek is. - grapje) Maar we gaan nog altijd met plezier trainen en 
naar de wedstrijden vol goede moed om het hoogste te behalen. 

Groeten Jelle Jan 

De werkzaamheden die worden gedaan door ons variëren 
van het maaien van de velden tot het onderhoud van de 
omliggende groen stroken. Het maaien van de velden vindt 
plaats in de maanden april tot en met oktober/november. De 
maaihoogte ligt ongeveer op 3 cm. Bij warm en droog weer is 
dit iets meer 

Gemiddeld worden de velden 2 maal in de week gemaaid. Dit vindt 
plaats met een tractor met een 7- delige aangebouwde kooinnaaier. 
Bij extreme grasgroei worden de velden geveegd. Anders worden de velden 
te "vet", het organisch stofgehalte wordt dan te hoog en hierdoor kun je weer 
problemen krijgen met de afwatering. Gedurende het 
groeiseizoen worden de velden bemest met biologische 
meststoffen, deze meststoffen zijn ook langzaam werkend, 
waardoor er minder meststof uitspoelt naar grond- en 
oppervlakte water wat weer beter is voor het milieu. De mestgift 
wordt bepaald aan de hand van een bemestingsadvies. Een 
keer in de drie jaar worden er grond monsters genomen van de 
velden. 
In het voorjaar worden de velden geverticuteerd, de oude 
viltlaag word dan verwijderd. Ook worden de velden in het voorjaar bezand, 
anders worden de velden te "vet". Je krijgt dan een betere en stabielere 
toplaag. 
Doorzaaien gebeurt ook in het voorjaar, meestal met het groot onderhoud 
direct aan het eind van de voetbalcompetitie. 

Het beluchten van de velden ( prikrol ) gebeurt elke maand , dit 
om verdichting te voorkomen. Anders krijg je een slechte 
grasgroei en afwatering. In de zomermaanden vindt beregening 
plaats, maar niet overdadig anders wordt het gras "lui". Dan 
wortelt het niet diep zodat je geen sterke graszode krijgt. 
Gedurende de competitie worden de velden gerold om 
oneffenheden en speelschade weg te werken. Rollen in 
beperkte mate om verdichting van de toplaag te voorkomen. In 

de winter maanden worden de velden eens per week gesleept als het weer 
het toelaat. Na het einde van de competitie worden de velden gesloten, zodat 
het groot onderhoud kan plaatsvinden. Doelgebieden frezen en opnieuw 
inzaaien, kaal gespeelde plekken worden dan doorgezaaid enz. 
Verdere werkzaamheden gedurende het seizoen zijn: onderhoud 
ballenvangers, doelen, afrastering, drainage, sloten, boomsingels, het maaien 
van het gras rondom hekwerken en bankjes e.d. 

PS mochten er klachten, opmerkingen of andere suggesties zijn meldt het 
ons dan. 

Team Sport- en recreatieterreinen. 



Als beloning, zonder dat we als redactie moeten aandringen, voor het elke 
keer weer trouw opsturen van een verslag, dit keer in de schijnwerpers 
D.W.P. E2. 

Nieuws van E2 
Na veel schaatsplezier deze winter 
wordt het weer tijd voor voetbal, tijdens 
de winterstop is er getraind in de zaal 
wat voor sommige spelers wat 
aanpassing vroeg omdat het veld erg 
klein is. De zaalcompetitie die door 
DWP was georganiseerd was boeiend 
leerzaam voor de spelers al ging het er 
soms erg hard en emotioneel aan toe. 
Dit kwam mede door de invloed van 
opmerkingen vanaf de kant van 
aanwezige supporters. 

Op 1 maart begon de competitie met een thuis wedstrijd 	wEDSTRUD 
tegen Balk E2 dit was voor ons een nieuwe tegenstander 	VAN DE DAG: 
dus was het afwachten hoe we er voor stonden, in de 
eerste helft ging het aardig gelijk op, eerst 1-0 achter 
daarna kwamen we met 2-1 voor maar bij de rust was het 2-2. Dus in de rust tijd 
voor ranja en een klein overleg met de spelers hoe het in de tweede helft iets 
beter kon en moest. Na rust kwam Balk sterk uit de kleedkamer maar scoorde niet 
DWP counterde snel naar 4-2 en speelde daarna rustig de wedstrijd uit en won 
uiteindelijk met 8-3 de eerste 3 punten waren binnen. 
De tweede wedstrijd uit bij Joure E4 werd met gemende gevoelens begonnen, 
omdat we de vorige 2 keer tegen Joure flink werd verloren en dat wilden we nu 
niet weer. 

Ook het zeven-dorpen toernooi in 
Langweer werd door DWP goed 
bezocht wij als E2 zijn in onze poule 
als eerste geëindigd. 
Half februari zijn we weer buiten 
gaan trainen de grond was wel 
bevroren maar dat deerde de 
spelers niet wat ze waren erg druk 
en fanatiek ook was onze nieuwe 
speler Sipke Tjerkstra aanwezig en 
deed gelijk al goed mee. 
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1. Naam 

2. Leeftijd 
3. Geboorteplaats 
4. In welk elftal speel je : 

5. Favoriete plaats 	 aanvaller en soms keeper 
6. Op welke school zit je 	 O.B.S. De Schakel 
7. Wat vind je het leukste op school 	Tekenen 
8. Wat wil je later worden 	 Weet ik nog niet 
9. Je favoriete eten 	 Macaroni 
10. Leukste programma op T.V. 	Animal Planet  
11. De mooiste auto is 	 een lamboginie 
12. Wat zijn je hobbies 	 tekenen, computeren, 

buiten spelen. 
13. Laatst gelezen boek 	 Kippevel, Blijf maar slapen 
14. Waar houdt je niet van 	 Ruzie 
15. Wie zijn je  !eiders 	 Pappa en Mieke 
16. Van wie heb je trainen 	 Daniel Rottiné 
17. Ajax,  Feyenoord, PSV of ... 	 Heerenveen 
18. Beste voetballer 	 : 	Raffael van der Vaart 
19. Beste trainer 	 Foppe de Haan 
20. Wat vind je leuk bij D.W.P. 	 Het voetballen en het 

snoepen, het is gezellig 
21. Je beste vriend of vriendin is 	Robbin Veenstra 
22. Welke muziek vind je het leukst 	• 	 Emenem 
23. Welke muziek vind je niet mooi 	Shakira 
24. Waar ga je het liefst heen met vakantie : 	Denemarken 
25. Wat zou je nog willen vertellen 	We staan tot nu toe 

bovenaan met D.W.P. Fl en dat vind ik erg leuk. 
We hebben een sterke maar vooral ook een leuk 
team. 

Bas bedankt voor jouw snelle reactie 
en veel succes bij D.W.P. (redactie) 

Bas Hogeling 

8 jaar 
Woerden 
D.W.P. Fl 



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) 464 10 30 

BANDER  EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhome 
tel 0513-418458 
fax_ 0513-417467 

h1111J/www.wiersmabanden.nl  
info@wiersmabanderld 

rire.  

Sportief 
van huis uit! 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 

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

Ard van der 'Vlugt  

Streek 146 
8463 NE Rotsterhaule 
tel. (0513) 55 18 40 
fax (0513) 55 28 00 

gsm 06 53202 729 

se STICKERS o 
xi Epro .4 	 -0 	, 	• 

Ltd NVOG 

21 c  GRAVEERWERKEN  
N AUTOsREKLAMEmBORDEN rn  Badweg  4 8465 NN OUDEHASKE Tel. 0513-677441 

e-mail eelke@eproline.n1 www.eproline.n1 	Fax 0513-677991 

Lekker en verantwoord! 

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

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

m k 
 eg er Wiege
r
r
u
te

o
r er 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 
KORT 
Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8461 LE Rottum tel. 0513 621173 www.konbouw.n1 

111 
BRINKSMA 
Mi t TEEN 

-kwAt_JTOBELETTERING 	-\ ,GEVELETTERS 
RECLAMEBORDEN ›*‘,BEWEGWIJZERING 

TSJUKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA 
0513 - 432661  

MR ME III II II NI III III MI 



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 

0/  

Tevens VOOF uw lunches,  plates,  snacks, 

salades of een lekker glaasje bles 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 
uoJods oo ua66atas 'uonowodAH 'uaSumanazJaA 

P.F. Hulzebos 

Lichte  16 
8464 PE Sintjohannesga 

Tel. 0513 - 551695 
Fax 0513 - 551682 

E-mail: hulzebos-assurantien@planet.n1  

%k‘TEN  BOOM 

7.74  EIWg EMMA • 

. 	a 
tØr 

/0,44.47-•%,,ny: 

tgi4"-ffi 

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

mburgie  

De oofdbrug 
CroissanterieNfaaierie 
Dracht 1 - Tel.. 0513-615086 

Hans Buijs 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

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

De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee das je samen sterk bentDe Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank van mensen v6Or mensen.  
Oat  merkt u al snel in het persoon- 
lijke contact Elke Rabobank 
staat midden in de same,  
Teeing.  Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijfs- 
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leek ook als het niet  
ore  banlaaken gaat. Kort- 
om, we zijn een bank die 
netto thuis is in de buurt  also.  

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

Rabobank 
Rot sterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

Pr. W. Alexanderstraat 86 
8501 ME Joure 

Tel. 0513-415090 
Fax: 0513-412313 

Mobiel: 06-53173764 

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

MASSEY FERGUSON 

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 

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  

Akkerman 
Mechanisatiebedrilf 



Voegbedriji 
G. DE JONG 

Sintjohannesga 

hoofdsponsor 
Bestuur sc Heerenveen 
Postbus 513 
8440 AM Heerenveen 

Koninginnedag 
30 april aanvang 13.15 uur 

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

Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhaule 
v.v. ()M.P. 
sportpark "De Grie" 
te1.(0513) 55 17 88 

Secretariaat:  Jan Knijpstra 
Ringfeart 6 
8464 PD Sintjohannesga 
C 0513 - 55.20.07  

voegbedrijf Van Wijk 
- 

junioren toernooi 
deelnemende verenigingen: 

- D.W.P. - Oudehaske - Heeg - E.B.C. 
Udiros - Jubbega - W.Z.S. - Y.V.C. - 

om 10.00 uur het 

1 4e  F 
pupillen toernooi 

deelnemende teams: 
- D.W.P. - Oudehaske - Y.V.C. - F.F.S. 

Tijnje - W.Z.S. - 

Komt allen en bezoek 
sportpark "de Grie" in Sintjohannesga 

voor al uw voegwerk zowel nieuw als renovatiewerk 
voegbedrijf Van Wijk Sintjohannesga 

tel. 06 - 22 37 97 51 

Sintjohannesga, 25 maart 2003 
In behandeling bij: Jan Knijpstra 
Onderwerp: bezoek wedstrijd Feyenoord - sc Heerenveen 

Geacht bestuur, 

Zoals afgesproken in mei vorig jaar mochten de D-pupillen van de voetbalvereniging 
D.W.P. nogmaals als mascotte de wedstrijd Feyenoord tegen sc Heerenveen 
meemaken. Afgelopen zaterdag bezochten onze D-pupillen de wedstrijd. 
Ondanks de uitslag toch een geslaagd uitstapje. Van de in totaal 16 spelers mochten 
er 11 spelertjes samen met het Heerenveen-team en in Heerenveen-tenue als 
mascotte het veld opkomen. 

Op initiatief van de Junior  Heroes  van sc Heerenveen werden we opnieuw 
uitgenodigd. Alle jongetjes maakten natuurlijk dankbaar gebruik van de uitnodiging 
om dit keer samen met de sc Heerenveen spelers De Kuip te mogen betreden. 
Uniek natuurlijk omdat het niet iedereen overkomt om tweemaal achter elkaar 
mascotte te zijn voor deze wedstrijd. Al als enigszins ervaren mascottes betraden ze 
het veld sommigen hand in hand met hun favoriete speler. Voor de wedstrijd was 
iedereen nog zenuwachtig maar na afloop tijdens het omkleden wilde iedereen toch 
zo snel mogelijk naar de wedstrijd. Stond Heerenveen vorig jaar nog voor dit keer 
was het anders. 
Kwamen ze vorig seizoen tijdens de wedstrijd nog terecht in een fanatiek Feyenoord-
vak dit keer werd zelfs geregeld dat we in het "Heerenveen-supportersvak" terecht 
kwamen. Als echte hooligans werden we achter de dikke glasplaat geplaatst met de 
netten bovenin kregen we het gevoel geen kant op te kunnen. Niet de sfeer van het  
Abe  Lenstra-stadion dus want enige binding met de rest van het stadion was er niet. 
Het fluitje van de scheids en de aanmoedigingen van het Feyenoord-publiek, als die 
er al waren, waren niet te horen, maar dit doet nu niet ter sprake, andere 
zogenaamde supporters hebben het zo voor elkaar gekregen. 
Voor sommige jongens was het wel prachtig een mooie manier om even te testen of 
het glas wel werkelijk zo sterk was. Maar wat de Ajaxieden, PSV-ers, Duitsers en 
Engelsen niet lukte, lukte ook de "lytse mantsjes ut Sintjansgea" niet. 



portgroeten,  

Al met al een hele belevenis, vanuit het Heerenveen-vak konden ze dit keer wel 
luidkeels mee schreeuwen. Hier hebben de jongens dan ook goed gebruik van 
gemaakt. 
De 0-9 nederlaag die ze zaterdagmorgen zelf hadden opgelopen was snel vergeten 
want na afloop in de bus werden ze, uit der liederen te begrijpen, al weer kampioen. 
Met een ervaring rijker arriveerden we om even na twaalven moe maar voldaan, wel 
teleurgesteld na de nederlaag en dat de Heerenveen-spelers niet even zwaaiden 
toen ze ons inhaalden, weer in Sintjohannesga. 

Tot slot wil ik u, namens alle spelers van D.W.P. D1, bedanken voor de uitnodiging in 
het bijzonder Riska Hazenberg en Karin Smit van de Junior  Heroes  want zij 
verzorgen het nodige voorwerk. 

IT WITE PEALTSJE" OP  LOCATIE  

De winterstop is voorbij en iedereen komt weer uit 
de startblokken, onze vereniging kent vele vrij-
willigers, iedereen heeft een taak, kaderlid, trainer, 
leider of jeugdleider, kantinedienst en noem maar 
op. Ook het actiecomité heeft zo zijn rangorde in 
functies, de reclameborden staan er altijd keurig en 

belettering voorzien en kunnen weer jaren 
onderhoud en natuurlijk het schoon-
maken van de borden. Vooral de 
achterkanten tegen de boszijde zijn dol 
op een waterige harde borstel. 
Op de foto is dit duidelijk te zien. Op 
een zeer mistige zaterdagmorgen zag 
de fotograaf van  It  Wite Pealtsje twee 
ijverige leden van het actiecomité aan 
het werk. 

Anske en Tetje liepen af en aan met 
emmers water en waren druk in de 
weer om al het groen te verwijderen, 
het resultaat moge duidelijk zijn. En 
voor degene die het nog niet weet, 
kijk dan zelf maar eens langs de lijn. 
Anske en Tetje bedankt het 
resultaat mag er zijn. 

verzorgd bij, goed 
onderhouden degene die na 
jaren aan vervanging toe zijn 
worden opnieuw van 

vooruit. Wel betekent dit het nodige 



IN DE SCHIJNWERPERS 

D-pupillen v.v. D.W.P. mascotte Feyenoord - sc Heerenveen - zaterdag 22 maart 2003 

• 

kwam er een mevrouw aan die 
de jongens ophaalde om met 
de spelers van Heerenveen het 
veld op te gaan. Eindelijk 
mochten we door de poort en 
werden we eerst gefouilleerd en 
toen mochten we verder, na 
nog even bellen met de zwager 
mochten we toch in het 
supportersvak YES!! De andere -- -,---
jongens gingen zich omkleden 
en de ouders en nog een paar 
anderen gingen in het vak 
zitten. Het was nog niet druk 
dus konden we de beste 
plaatsen uitzoeken. De spelers 
van Heerenveen en Feyenoord gingen in trainen en bereiden zich verder voor op 
de wedstrijd. En ja de wedstrijd kon beginnen de spelers met de  kids  kwamen het 
veld op lopen, er werden een paar foto's enz. gemaakt. Toen de  kids  van het veld 

waren werd de aftrap gedaan. 
Nou de le helft was op zich wel 
mooi Heerenveen kreeg veel 
kansen maar het mocht niet zo 
zijn. Feyenoord daar tegen had 
wel geluk en gingen de rust in 
met 1-0 jammer. Nou ja 
misschien zouden ze het in de 
2e helft beter doen. Nou dat 
was dus niet zo, want 
Heerenveen verloor met 5-0 
tjong dat had niet gemoeten. 
Toen de wedstrijd was 
afgelopen moesten de 
Heerenveen supporters nou +\-
20 minuten wachten voordat ze 

eruit mochten. Alle bussen stonden bij de ingang behalve die van ons, wij snel 
naar het parkeerterrein en stapten in. Nadat we gevraagd hadden gingen we 
achter de andere bussen van Heerenveen aan, dat was wel makkelijk want we 
konden in een keer door rijden. Doordat Heerenveen had verloren was de sfeer 
niet verpest in de bus. Vooral onder de ouderen niet want wat voor versjes die 
niet bedachten tjong jonge. De zweer in de spelersbus van Heerenveen 
waarschijnlijk wel want toen die ons inhaalde en wij gingen zwaaien, zwaaiden ze 
niet terug en er kon ook geen lachje af. Ook de jongens waren achterin druk aan 
het zingen, nadat weer even hadden gestopt gingen we snel door naar 
Sintjohannesga daar kwamen we ongeveer 00.15 aan. De meesten gingen gauw 
naar huis en lekker slapen. Nou dit was het zo ongeveer en iedereen die meeging 
had weer een mooie middag\avond. 

groetjes Jannie 



Ook mochten we onderweg 
even stoppen om te luchten 
(nou, eigenlijk was het om 
de stevige rokers een pafje 
te doen). Onderweg werd er 
een bal van Heerenveen en 
de enige echte super jumbo 
D.W.P.-sjaal verloot, Jacob 
Veenstra had de bal en 
ondergetekende, de sjaal. 
Na een paar uur rijden 
kwamen we dan eindelijk in 
Rotterdam aan, hoe dichter 
we bij De Kuip kwamen hoe 

FIE  JOL JE WEST DE UITSLAG AL "›  

 

Hallo luitjes, 
Wij het beruchte D team dat vorig jaar naar De 
Kuip mocht en in het verkeerde vak kwamen 
kregen zaterdag 22 maart een herkansing. 
's middags om kwart over 3 kwam de bus, 
iedereen werd bij elkaar verzamelt en met in 
allen, 33 personen, liepen we naar de bus toe. 
Iedereen werd nogmaals geteld (elke speler 
mocht een ouder meenemen) toen iedereen 
was opgenoemd bleek dat er nog een kaart over 
was, Jan Knijpstra ging gauw naar D.W.P. en 
vroeg de boekjesverkoper (Ton) om mee te 
gaan. nou dat sla je niet gauw af dus even later 
kwam hij ook in de bus, vertrekken maar. We 
hadden gelukkig dit keer een goede 
buschauffeur die de weg wel wist. (aan Ton, oud 
buschauffeur in Rotterdam hadden we een 
goede reisleider, redactie) 

drukker het werd. Na even geduld hebben konden 
we naar de parkeerplekken en uitstappen, we liepen 
met z'n allen naar een poort met allemaal 
suppoosten vroegen waar we heen moesten (op 
ons kaartje stond vak  DD)  maar dat betekende dat 
we weer tussen de Feyenoord supporters kwamen 
nou dat wilden we niet! De zwager van Ymkje van 
de Velde (Wietze red.) zou proberen ons in het 
supportersvak van Heerenveen te krijgen, omdat 
die nooit vol was dus dat zou leuk zijn. Even later 
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