
bezoek onze uitgebreide showroom !!! 

Jousterweg 34 
8447 RH Heerenveen 

Tel.: 0513 627 419 
Fax: 0513 651 893 

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

Uw slaapkamerspecialist 

BEDDERIL 
DE OER 

E ERVE EI  

Vowv 4./vv.ft•  ° • • 

13 0 a 

U kuntbij ons 
gratis Parkeren  

voetbal 
vereniging 

wife pealtsieY  

mei/juni 2003 

Jan Knijpstra 
Ringfeart 6 
8464 PD SINTJOHANNESGA 

Hoofdsponsor D.W.P. 

I- 

Voegbedriif 
G. DE JONG 

Sintjohannesga 

~I/ 



Technisch 
Klussenbedrijf 
J. Keizer 

J. Keizer 
Binnendijk 47 

8461 LG Rottum 
0513 - 62 39 10 

Ontdek de weg naar uw  ii  
eigen 

Vakman Leen van Bavel 
R A D 0 TV WASMACHINE 

J. Veldstraweg 37 OuwsteMaule 0513-551069  

Al fan 1912 Cif bakke se  bij  VAN  DIJK 
LEKKER  FRY SK ROGGEBREA 

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

Naast Binnendijk 85 
ROTTUM 

FREEGJE 
as jojo bbleguod heije 

Plantencentrum Van Rijs 

Installatietechniek 

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

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

K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

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

voor al uw voegwerk 
zowel nieuw als renovatiewerk 

voegbedrijf 
van Wijk 

Sintjohannesga 
tel. 06 - 22 37 97 51 

Alles voor 
ieder",  

oaat 39 - Telefoon (0513) 412647  
rote  sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

Na"-pia1e4,.. 	Ate  30,041e/K &Pk, "aiie4J 

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 



Voetbalvereniging JOL Rotsterhaule 
v.v. D.W.P. 	bankrek. 33 07 07 590 
sportpark "De Grie" 

	
postrek. 814657 t.n.v. Rabobank Heerenveen 

tel. (0513) 55 17 88 
	

KvK.Leeuwarden 40000531 

Jaarvergadering 

CLUBBLAD  IT WITE PEALTSJE  

Jaargang 6, nummer 4 
juni 2003 

VAN DE REDACTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

Weer een laatste super dik 
clubblad van D.W.P. aan het 
einde van het seizoen. 
Voordat iedereen met 

) vakantie gaat hopen we deze 
oplage van een dikke 400 
boekjes weer bij iedereen te 

bezorgen ook de nieuwe leden krijgen voor het 
eerst nu het clubblad, welkom allemaal. Een 
clubblad zoals we kennen met al de vaste 
rubrieken maar nu nog aangevuld met 
kampioentjes, een nieuwe redacteur heeft zich 
aangemeld voor het 3' elftal (voorbeeld voor 
anderen), afscheid nemen doen we ook altijd 
aan het einde van het seizoen, de eindstanden 
van alle team, wat nieuwtjes, en nog veel meer. 
Tot slot willen we de bezorgers, adverteerders, 
vrijwilligers en degenen die kopie hebben 
ingeleverd hierbij allemaal hartelijk dank zeggen, 
we vertrouwen ook volgend seizoen op jullie. 
Een plezierige vakantie toegewenst. 
Vakantie-tip: bezoek zo nu en dan eens 
www.vvdwp.n1 aan vernieuwing zal worden 
gewerkt zodat we na de vakantie met een geheel 
nieuw modieuze website kunnen starten. 

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 een dikke 400 boekjes 

Kopie: heb je een computer 
dan graag aanleveren op 
via  e-mail  naar 
pelske.walzonnet.nl   
i.knijpstra@planet.n1  

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

Uiterste inleverdatum eind 
september distributie clubblad is 

halverwege oktober 2003 

op vrijdag 5 september 2003 
aanvang 20.00 uur 
in de D.W.P. - kantine 
te Sintjohannesga 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Notulen 

3. Mededelingen 

4. Verslag secretaris 

5. Jeugdverslag 

6. Verslag penningmeester 

7. Verslag actiecomité 

8. Verslag kascommissie 
(Afina Lageveen, Sietze Drenth en Arjen Krist 
welke reserve is) 

9. Benoeming kascommissie 

10. Bestuursverkiezing: 
periodiek aftredend: geen 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

HET BESTUUR 



op vrijdag 5 september 2003 
aanvang 20.00 uur 
in de D.W.P. - kantine 
te Sintjohannesga 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Notulen 

3. Mededelingen 

4. Verslag secretaris 

5. Jeugdverslag 

6. Verslag penningmeester 

7. Verslag actiecomité 

8. Verslag kascommissie 
(Afina Lageveen, Sietze Drenth en Arjen Krist 
welke reserve is) 

9. 	Benoeming kascommissie 

10. Bestuursverkiezing: 
periodiek aftredend: geen 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

Voetbalvereniging 	 KF,[:5)."Rotsterhaule 
v.v. D.W.P. 	 bank rek. 33 07 07 590 
sportpark "De Grie" 	postrek. 814657 t.n.v. Rabobank Heerenveen 
tel. (0513) 55 1782 

	
KvK.Leeuwarden 40000531 

Jaarvergadering 

VOETBALWERELIDEE 

Het Cambuur Leeuwarden van Rob McDonald was  vrijdag overduidelijk een  
happy meal  voor  Go Ahead Eagles. 

Barry van Galen heeft alvast beloofd komend seizoen dertig procent minder gele 
kaarten in de wacht te slepen. 

HET BESTUUR 

Nadat hij van het bestuur hoorde dat hij was ontslagen, moest Rob  McDonald  
naar verluidt eerst tot tien tellen. 

Vrede getekend bij Groningen.  

ADO  Den Haag is sinds maandag rond met Rik Platvoet. Nu mar hopen dat de 
aanvaller door de medische keuring komt. 

De spelers van AZ gooiden afgelopen zondag na het duel met NAC Breda hun 
shirts in het uitvak, tot woede van de Alkmaarse materiaalman. Hij had de tricots 
nog nodig voor het thuisduel van morgen met Excelsior. Trainer Co Adriaanse 
heeft inmiddels een nieuw shirt bekostigd.  "Aileen  als we dertig procent korting 
krijgen" aldus een van hen. 

De KNVB heeft volgend seizoen een nieuwe opzet van het Amstel cup-toemooi. 
Opvallendste nieuwe regel: als de burgemeester een wedstrijd verbiedt, verliest 
de thuis spelende ploeg automatisch met 0-1.  ADO  Den Haag maakt zich nu al op 
voor de festiviteiten. 

Jomanda bleek afgelopen week stomverbaasd dat  MW  een voetbalclub bleek te 
zijn. Het orakel dacht dat het om een liefdadigheid instelling voor weeskinderen 
ging. Merkwaardig, want die Jomanda is toch helderziend? 

Rob  McDonald:  "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 	 Wie niet weg is, is gezien". 

Misschien kan Jomanda beter de bankrekening van  MW  instralen? 

Markus Babbel moet weg bij Liverpool. Manager Houllier is uitgekeken op de 
Duitse verdediger, want die zou teveel praatjes hebben. 

Om uit de financiële zorgen te komen had fc Twente toch ook gewoon die 
gouden uitshirts kunnen verkopen? 

Ahmed Mido Hossam kreeg zondag namens Celta de  Vigo  binnen 22 minuten 
twee gele kaarten. Ronald Koeman: "Zoveel waarschuwingen heb ik hem zelfs 
bij  Ajax  niet hoeven geven". 

Spandoek bij TOP Oss-Helmond Sport: Wat is Oss zonder TOP? Dat antwoord 
lijkt ons niet zo moeilijk: topless 	 



WIE HERINNERT ZICH NOG 

D.W.P. op bezoek in het Olympisch stadion te Amsterdam bij de wedstrijd  Ajax  
tegen Feyenoord, het jaartal is niet bekend, maar het was nog in de tijd dat Gerrit 
Weide trainer was bij ons. Kijk eens in de bus en mee op de tribune en herken al 
die jonge kopes van de D.W.P.-ers. 

VAN PE  BESTUURSTAFEL  

  

Het voetbalseizoen is weer voorbij en we gaan ons 
klaarmaken voor de zomervakanties. 
Aan het eind van het seizoen zijn er wat een 
voetbalvereniging betreft nog veel zaken te regelen. 
Overschrijvingen, nieuwe opgaven voor beker en 
competitie, nog enkele afhandelingen van rode 
kaarten, opgave nieuwe jeugdleden, verwerken en 
bijbestellen van gemaakte foto's, nog een enkel 
verslag van de laatste vergadering en dan kan ook de 
secretaris zijn koffers pakken. 

Zaterdag 6 juni was er nog de inmiddels traditionele 
klussendag, veel onkruid werd weer gewied zodat alles 
er weer pico bello bij ligt. Ook werd er een mooie 
betonnen D.W.P, embleem geplaatst. Henk van Hes 
onze betonexpert van de bankjes van vorig seizoen 
had weer zijn best gedaan om er iets leuks van de 
maken en ik mag zeggen dat het hem weer gelukt is, 
Kom het zelf maar eens beoordelen en mijn vraag is 

dan ook wat zal hij aan het eind van het volgend seizoen maken. 

Ter afsluiting van het voetbalseizoen hadden we altijd de D.W.P.-familiedag 
met 's morgens eerst iets voor de jeugd en daarna een 
mixtoemooi voor de rest. De jeugdcommissie had kenbaar 
gemaakt om deze reeds gereserveerde dag te kiezen voor 
een toernooi bij W.Z.S. zodat de familiedag niet door kon 
gaan. Zaterdag 31 mei was er het mixtoemooi met een 
zeer goede opkomst. Ideale weersomstandigheden waarbij 
de middag en dus het seizoen wat vreemd en abrupt 
eindigde. Enkele hapjes waren welkom geweest. 
Maar wie weet volgend jaar een familiedag met lekkere 
swingende muziek wat nu de 's avond te beluisteren was 
bij de jaren 70/80 party bij camping Tjeukemeer waar ook 
nog vele D.W.P.-ers aanwezig waren. 

Overschrijvingen kwamen er binnen van: Luut Dijkstra (0.N.T.), Anne van der 
Zee (Mildam) en een bekende Jos Knol (Heerenveen) die zodoende weer wordt 
opgenomen in de groen/witte D.W.P. familie. Dan hebben zich aangemeld als 
nieuw (jeugd)lid: Sjoerd Bos (F), Wietske Dijkstra (E), Jordy van Drogen (F), Jaap 
van Hes (leider F pup),  Rowan  van Hes (F), Erik Huttinga (F), Jenny Jager (E),  Wilco  
van der Kamp (F),  Tobias  van der Mei (F), Mike Olde Agterhuis (F), Fenna 
Stoelwinder (F),  Ewan  Yska (F),  Wilke  Koopmans en Marten de Jong. 



KLEUR MEE MET D.W.P. 

 

Jongens en meisjes allemaal hartelijk welkom en veel succes 
volgend seizoen. Afmeldingen doorgeven aan de secretaris: 

• Jan Knijpstra, tel. 55 20 07. 

Opgave gedaan voor de competitie van: D.W.P. 1,2, 3,4, 
dames en de jeugdteams: Al, Cl, D1, D2, El, E2, E3, Fl, F2 

en F3. Gezien het aantal teams zal duidelijk zijn dat er wederom voor volgend 
seizoen enorm veel kaderleden zullen moeten zijn om alles draaiende te houden. 
Is er nog iemand die hier belangstelling voor heeft, geef je op zou ik zeggen. 
Opvallend is dat er volgend seizoen geen veteranen elftal meer zal zijn een beslissing 
die genomen is mede door de ontwikkelingen van dit seizoen. Als leider (ook wel met 
lange ij te schrijven denk ik) is het geen pretje om alles draaiende te 
krijgen en te houden. Opkomst training, heel gemakkelijk afzeggen 
met als gevolg dat er soms jongere spelers moesten worden 
meegenomen was hier debet aan. Ook de positieve geluiden horende 
van omliggende verenigingen die eveneens hun veteranen hebben 
afgeschaft doen we er goed aan met het instellen van een zle elftal. 
Belangrijkste is toch om met zijn allen het plezier in het voetbal te 
behouden?? 

Hendrika Noppert heeft na het seizoen 
afscheid van D.W.P. genomen voorzitter Eelke 
Westra heeft haar middels een bloemetje hiervoor 
bedankt. Hendrika bedankt voor al jouw inzet voor 
D.W.P. al die jaren en het ga je goed. Een 
uitgebreider verslag hiervan elders in het clubblad. 

De Algemene Ledenvergadering is vastgesteld op 
vrijdag 5 september a.s. aanvang 20.00 uur. 

Inmiddels zijn ze in de maak de enige echte D.W.P.-minishirts volgens een 
geheel nieuw modem ontwerp. Via MUTA sport is hier de opdracht voor 
gegeven en gezien het voorbeeld van Inter Milaan krijgen we volgend seizoen 
het neusje van de zalm. Dus voor aan het spiegeltje in de auto, Sinterklaas, 
verjaardag  etc,  bestel op tijd want wederom op 	 is 	op. 

Bekijkende aan het einde van het seizoen de volle ordners met papier, 
gemaakte foto's voor het archief  etc.  is de conclusie dat het lekker is om thuis 
ook weer eens aan de klusjes toe te komen want die blijven toch liggen. 
Zaterdags zal het eerst wel even weer wennen zijn maar 	nog even 
want 28 juli beginnen de eerste trainingen weer. 

Wees voorzichtig en een plezierige vakantie, tot volgend seizoen. 

Namens het bestuur van D.W.P. 
Jan Knijpstra, secretaris 

	

)111 	 Henk van Hes heeft in de laatste thuiswedstrijd afscheid 

0 15'  It•  genomen van zijn actieve voetballoopbaan en wil verder als 
1.10 	(jeugd)trainer bij D.W.P. Inmiddels is hij toegelaten tot de 

	

. 	4/10011y 	
cursus trainer-coach  Ili  senioren. (zie elders in het clubblad) 
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Club-festiviteiten 

Overzicht 2003 
vrij 	27 juni  
dins 	29 juli  
woe 	30 juli 

zat 
	

23 augustus 

dins 	26 augustus 

zat 
	

30 augustus 

zat 
	

23 augustus 
vrij 
	

06 september 
zat 
	

06 september 

Aanvang schoolvakanties 
Aanvang training A- en B- selectie 
Aanvang training overige senioren (19.00) 
Aanvang training jeugd/dames 
wordt nader bekend gemaakt 
1' ronde bekerwedstrijden 
(1e, 2e, dames) 
2' ronde bekerwedstrijden 
(1e, 2e, dames) 
3' ronde bekerwedstrijden 
(1e, 2e, dames) 
aanvang beker jeugd 
Algemene Ledenvergadering 	20.00 
aanvang competitie 

Minne met geel tegen W.P.B. 2 D.W.P. betonlogo nieuwe entree 

Hoe oud zijn deze oudjes met elkaar?? 
	 Sportpark De Grie I 1 juni 2003 

(t79-1-t9+89+L9+99+9L)  Jeer SL  £ lee101 

ra-112 



Achter je ligt een leven van werken en plicht 
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. 
Zonder woorden zei je toch veel. 
Verder genieten van het leven, 

je echter niet gegeven. 
Dat te weten doet ons pijn, 
het had nog zo mooi kunnen zijn. 

Onverwachts is van ons heengegaan mijn man, 
onze heit en  puke  

JOHANNES DE VRIES . 
Hannes 

*6 juli 1950 t 22 mei 2003 

Ina 
Joure:  Grietje  en Harm 

pakesizzers 
Joure: Petra en Karst 

Amarins 
. Oudehaske: Harm  

Wat was je sterk en energiek 
Altijd stond je voor ons klaar 
Flink was je heel je leven 
Moedig tot aan het einde gebleven 

Na een ongelijke strijd is rustig van ons 
heengegaan mijn zorgzame man, onze lieve heit 
en  peke  

ALBERT DE JONG 
* Delfstrahuizen, 	 t Heerenveen, 
21 augustus 1933 
	

28 mei 2003 

op de leeftijd van 69 jaar, 
na een huwelijk van ruim 37  jean  
Pr. Marijkeweg 5, 8463 VJ Rotsterhaule 

• Martje de Jong-Siebenga 
Kampen: ,Wibo de Jong 

Marion de Jong-Eysink 
Eline t 
Guus-Willem 
Marieke Eline 
Sylke t 
Joris Martijn 

Joure: Corrie de Jong 
Sintjohannesga: Wietze Germen de Jong 

Marleen de Jong-Bos 
Marjan 

Wederom liggen dit keer vreugde en verdriet weer heel erg dicht bij elkaar. 
Op 30 april werd Roy geboren en de trotse ouders waren Anne en Carolien. 
Roelie is de naam van de tweede dochter van Wim en Tjitsche en zij werd op 
6 mei jongstleden geboren. Gefeliciteerd allemaal 

Big en 3t1tikka., z45n wíj Wet At 5eboorte 	Wij zijn dolblij met de geboorte van onze dochter 
en mijn zusje 

Koelie 
Zij  iv  geboren op 6 mei 2003 om 0.43 uur, 

weegt 4050 gram en i5 52 cm lang. 

Grlorut ow j+.33 nt4r, 
kJ weust 3530 'rasa estff en. 044 tan, 

AMC t10410 	(aregen Sinnyloe‘lf 
rr. unkaritaan 2.7, tçoi )( )onre  

Telefoon  0513 - 1-13141  

• Wim van der Molen & Tjitsche de Jong 
Zwanet 

H. J. Groenstraat 20. 5464 NK Sintjohanneoga 

Ecr4t grsag  coon  lo,I1,n voordat u vingertjes 
tuntjes komt tdkn. %ed. 0513-551546. 

Op 22 mei overleed onverwachts Hannes de Vries, man van Ina en de heft van  
Harm  en Petra, op de leeftijd van nog maar 53 jaar. Oud D.W.P. speler en 
fanatiek supporter Albert de Jong overleed op 28 mei op 69 jarige leeftijd. Al 
langere tijd had Albert te kampen met zijn gezondheid doch elke keer kwam hij 
er weer bovenop en bezocht de vaste stamtafel bij: Willem, Atze Pieter en 
Bauke Eeltje het ene na het andere sterke verhaal kwam ter tafel. Helaas na 
een ongelijke strijd kwam hieraan een einde. 
Wij wensen de familie de Vries en de familie 
de Jong heel veel sterkte om dit verlies 
te dragen. 

van onze 30041 

1 7  

D.W.P. - FAMILIEBERICHTEN PUZZEL MEE MET D.W.P. 
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FRIESE KAMPIOENSCHAPPEN 

Omdat fic bij de rayon wedstrijden de derde prijs had gewonnen mocht k" 
op 12 april meedoen aan de Friese kampioeonschappen gymnastiek in 
Ureterp. We gingen 's ochtens om half acht weg. Eerst haalden we Same 
van de Berg op, want die wou ook graag mee. Om acht uur waren we in 
de sporthal en begon ik met intrainen. om  acht uur begon de wedstrijd. 
ik moest beginnen bij de brug, dat ging wel goed alleen de borstwaarts om 
lukte niet zo goed. Verder vond ik dat het heel erg goed ging, maar ik heb 
geen medaille gewonnen. Ik ben op de zesde plaats geëindigd en dat vond 
ik best knap. 
Dit waren mijn punten: Brug: 	8.50 

Sprong: 	8.25 
Bak 	7.90 
Vloer: 	7.80 
Totaal: 	32.45 

Groetjes van Renate Bijker. 



Met een gemiddelde van 2.30 punt per wedstrijd zijn D.W.P. E2 en D.W.P. Fl de 
winnaars geworden van dit seizoen 

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  Elbert  Jager 

Willem Jager  Janie  & Rients Bokma Bauke Algera 

Jan & Leny Wiebe van Es Café 't Kroegje 

Remco ten Hoeve 

"IT WITE PEALTSJE" OP  LOCATIE  
EINDSTANDEN D.W.P. TEAMS 

 

Het gemak van een digitale camera was dit seizoen duidelijk, altijd bij de hand en 
gemakkelijk foto's te maken. Bij elftalfoto's, kampioenschap, nieuwe tenues, bezoek 
Feyenoord  etc.  kreeg iedereen een gratis foto van D.W.P. welke werd bekostigd door 
het actiecomité. Namens alle spelers bedankt. Jammer genoeg zit er ook een delete 
knop op het toestel want de 40 gemaakte foto's op Koninginnedag gingen helaas 

verloren. 
Ook Afina kan al aardig overweg en 
is misschien wel de beoogde 
opvolgster van de fotograaf. 

Wederom een penalty-strijd tussen 
de zwagers, wie is de sterkste op de 
lijn? Wie de breedste is is wel 
duidelijk maar dat heeft niet altijd 
succes. 

Het tweede elftal had een mooie 
schaal beschikbaar gesteld voor de 
"schwalbe van het jaar" Toen Harry 
vertelde van de uitreiking van de 

gouden Claus had genomineerde nog niks in de gaten want de winnaar werd 	 Klaas 
Huisman. Bij de uitreiking werd verteld dat Klaas bij deze schwalbe de "ballen" aardig 
blauw had. Door het niet gebruiken van de flitster zijn deze foto's ook iets donkerder. 
Klaas gefeliciteerd van je voetbalmaten moet je het maar hebben. 

team wedstrijden punten gemiddeld plaats kampioenen 
D.W.P. 1 22 35 1,59 4e 
D.W.P. 2 18 35 1,94 3e 
D.W.P. 3 22 30 1,36 7e 
D.W.P. V1 20 14 0,70 -  lie  
D.W.P. DA1 22 40 1,82 6e 
D.W.P. Bl. najaar 11 30 le 
D.W.P. Bl. voorjaar 10 12 2,00 4e 
D.W.P. Cl najaar 11 19 4e 
D.W.P. Cl voorjaar 10 11 1,43 4e 
D.W.P. D1 najaar 10 27 le * 
D.W.P. D1 voorjaar 10 4 1,72 6e 
D.W.P. El najaar 8 21 le * 
D.W.P. El. voorjaar 10 16 2,06 4e 
D.W.P. E2 najaar 10 21 3e 
D.W.P. E2 voorjaar 10 25 2,30 le * 
D.W.P. E3 najaar 8 24 le 
D.W.P. E3 voorjaar 10 11 1,94 Se 
D.W.P. Fl najaar 10 18 3e 
D.W.P. Fl voorjaar 10 28 2,30 ie * 
D.W.P. F2 najaar 10 16 2e 
D.W.P. F2 voorjaar 10 19 1,75 3e 
D.W.P. F3 najaar 10 0 6e 
D.W.P. F3 voorjaar 10 22 1,10 2e 
totaal 282 478 
gemiddeld 1,70 



EINDSTANDEN SENIOREN 

  

1 Ens 1 22 48 49 23 
2 IJVC 22 37 50 39 
3  Ouwe  Syl 1 22 36 46 28 
4 DWP I 22 35 56 43 
5 VVI 1 22 33 41 44 
6 Delfstrahuizen 1 22 30 41 39 
7 Minnertsga 1 22 29 33 42 
8 Creil 1 22 28 40 43 1 Flevo Boys 4 18 41 53 32 

9  NOK!  22 27 37 44 2 Urk 6 18 36 61 40 

10 SC Berlikum 1 22 25 31 36 3 DWP 2 18 35 41 18 

11 Foarut 1 22 24 28 43 4 Waterpoort Boys 2 18 28 42 33 

12 FC Wolvega 1 22 16 27 55 5 Delfstrahuizen 2 18 27 41 39 
6 Cie!] 2 18 26 38 37 
7 SVM 3 18 22 40 39 
8 NOK 2 18 16 42 46 

I VV1 VI 20 53 78 24 9 Bolswardia 3 18 13 38 67 
2 Jubbe2a V I 20 49 86 31 10 Workum 3 18 5 29 74 
3 Balk V I 20 34 71 56 
4 Steenwijkerwold VI 20 31 46 45 
5 
6 
7 

Scharnegoutum-10 VI 
Workum VI 
Heeg V 1 

20 
20 
20 

28 
26 
23 

56 
66 
37 

58 
59 
60 

1  
2 

Bleat  2 
Hielpen 2 

22 
22 

51 
46 

84 
82 

31 
43 

8  NOK  V I 20 21 41 57 3 QVC 4 22 42 71 42 

9 Bani v 20 19 47 61 4 CVVO 4 22 37 58 39 

10 Heerenveense Boys VI 20 16 32 73 5  SC  Joure 3 22 37 70 54 

II DWP VI 20 14 38 74 6 Woudsend 2 22 34 57 48 

7 DWP 3 22 30 58 63 

8 Scharnegoutum'70 3 22 26 61 58 

9 Oeverzwaluwen 3 22 23 52 82 

10 Heerenveense Boys 6 22 22 31 63 
I 
2 
3 

Akkrum DA1 
WZS DA1 
St.Annaparochie DA1 

22 
22 
22 

54 
53 
49 

74 
112 
90 

16 
35 
37 

11 
12 

Balk 4 
ONS Sneek 4 

22 
22 

16 
9 

37 
35 

93 
80 

4 GAVC DA] 22 46 57 35 
5 SC Franeker DA I 22 45 48 21 
6 DWP DA1 22 40 62 36 
7 Oldeboom DA] 22 27 61 70 
8 Robur DA1 22 25 36 69 
9 FFS DA2 22 15 17 60 

10 Beetgum DA] 21 11 25 80 
11 Renado DA] 22 11 34 68 
12 Read Swart DA2 21 6 21 110 
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BRINKSMA 
B4-1, WEN°  

4k,AUTOBELETTERING 41,GEVELErTERS 
k)v,RECLAMEBORDEN 4BEVVEGWIJZERING 

TSJUKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA 
ffl 0513 - 432661 

11111111111E51111111ffiffilliffilli  

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

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

tr 

Meerweg  5- 5, 8507 CA Rohe! 
TeL 0513 - 55 J551, Fax 0513 - 55 II 66  

CAMPING 
TJEUKENIEER 

• Rustige familiecamping 
•Veilig zwemwater 
• Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
-Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

VAN ZWOL 
STREEK 131 ROTSTERHAULE 

TEL 0513-551494 FAX 552011 

Meerweg 34,8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 1341, 

BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhorne 

	

tel. 0513-418458 	http://www.wiersmabancien.n1  

	

fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabanden.n1  

ONDERHOUDS EN VOEG8E-DRIJF G. DE JONG 
OOK VOOR UITHAKKEN  DUD  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 

Is voetballen een knullensport? 
Wat een onzin, ook meisjes kunnen terecht 
bij een voetbalvereniging. Ze scoren daar 
wekelijks fraaie doelpunten en ze beleven er 
veel plezier aan het voetballen. 

KOM VOETBALLEN 
alle jeugd vanaf 6 jaar is welkom 

bij 	v.v. D.W.P. 
Informatie; Jan Knijpstra, 55.20.07 

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 53202729 

'Vega  
tellapper  

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoordl 

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



mutal"eisport De teamsport specialist 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Schotel-
antennes 

Dak- en 
Zinkwerk 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

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

Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

met vlees, salades en een 
professionele gasbarbecue, ook 

diepvries vleespakketten 
Informeer naar onze 

mogelijkheden ! 

INSILIAND 

vakkundig 
zelf doen 

voegbedrijf  Technisch bedrijf 	 

WI/YU/1~a 

Technisch bedrijf  VV.  Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

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

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

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
• uithakken oud voegwerk -restauraties 

Anne Hávert,.. 
Prins Bernhardla-an 27 
8501 JC jOure :I 
e (0513) 41 34 1. 
K.v.K. Leeuwarden 01081252 

bUrk Jager 
Bisschopsweg 6 
8462 TA Rotstergaast 

1(0513) 68 19 99 
(06) 51 03 86 76 

9-c:t (Acton,  ca.ct 
‘ezi rc~ fedalr:  

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

iiitglUIMI7LAS 49 

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule  

SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 

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

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

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 

KONIPLETE WONINGINRICHTING 

STREEK 180 - ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

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. Kolverdijkje 77e. 8924 ii Tel.: 058 2660375 

Internet: www.mutosport.n1 	E•ntail: verkoopgmutasport.ni  

OPEL- 

Siton 	 Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

001  Clititiis  

IESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 

-,\Tel. 0513-631429  



19.15 
19.15 
14.00 
19.15 
19.15 
14.30 
14.00 
19.00 
19.15 
19.15 
14.30 
14.30 
19.15 
19.15 
19.15 

EINDSTANDEN JEUGD 

jubbega131  
2 	Ncicrolra 131  
3 De  wesse B1  

4 DWP Bi  

	

5 	spoil  V ereent B1
1 Langrezwaag13  

6 
  

10 22 40 - 14  
9 19 32  - 

10 13 	- 2,>99 
10 12 	- 7;9 
10 10 158 9  9 18 - 3S  

1 	Jubbega E2 
2 Nieuweschoot E3 
3 Akkrum E2 
4 Heerenveen E4 
5 DWP E3 

16 6 Aengwirden El 

18 
19 
24 
34 
30 

I 1 Heerenveen C2 
2 Nieuweschoot Cl 
3 Heerenveense Boys C2 
4 DWP  CI  
5 Imsum C2 
6 Renado/VVI Cl 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

27 
24 
14 
12 
11 
0 

63 - 
52 - 
53 - 
29 - 
41 - 

12 
16 
22 
34 
31 

6 - 129 10' 
10 
10 
10 
10 
10 

25 
21 
16 
11 
7 
6 

32 
36 
27 
16 
16 
14 

s\/1,4131 	, 
d swart1).  2  ytea 

Ban1131  3 	nadolvV1 

4s  1;eC 7̀.1°1v ega D2   

-6 

1 	Workum El 
2 Oudehaske El 
3 1JVC El 
4 DWP El 
5 Sleat El 
6 Balk E1 

13 
30 3 Vi  10 ‹, 34  

10 1/10 	_26 
10 132 	26 5 	_ 
10 14 

 `2.5 _60 
26 

10 1 	10 - 
10 	4  

10 24 36 - 
10 22 35 - 
10 19 45 - 
10 16 32 - 
10 6 29 - 
10 0 31 - 

1 DWP Fl 
2 FC Wolvega F3 
3 Mildarn Fl 
4 	'SC Joure F3 
5 Heerenveen F3 

10 28 77 - 	8 
10 20 56 - 19 
10 20 57 - 30 
10 12 47 - 43 
10 7 20 - 55 

I 	Oudehaske F3 	10 30 53 - 	6 
2 	Renado F2 	 10 21 26 - 26 

19 
	3 DWP F2 	 10 19 26 - 15 

18 
	4 Heerenveense Boys F6 10 8 19 - 35 

38 
	5 EBC/Delfstrahuizen Fl 10 	4 14- 34 

26 
	6 Sleat F2 	 10 	3 IS - 37 

42 
65 

Voetbalvereniging Mok/lo[k" Rotsterliaule 
bankrek. 33 07 07 590 
postrek. 814657 t.n.v. Rabobank Heerenveen 
K.v.K.Leeuwarden 40000531 

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

dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 

29 juli 
31 juli 
02 augustus 
05 augustus 
07 augustus 
09 augustus 

dinsdag 	12 augustus 

donderdag 14 augustus 
zaterdag 	16 augustus 

dinsdag 	19 augustus 
donderdag 21 augustus 

zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
dinsdag 

23 augustus 
26 augustus 
28 augustus 
30 augustus 
02 september 

donderdag 04 september 
zaterdag 	06 september  

le  training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
Balk 1 	- D.W.P. 1 
Training B-selectie 
D.W.P. 2 	- H.J.S.C. 1 
Training A selectie 
training A- en B-selectie 
D.W.P. 1 	- D.E.S.Z. 1 
D.W.P. 2 	- D.E.S.Z. 2 
training A- en B-selectie 
Jubbega 1 zon - D.W.P. 1 
Jubbega 2 zon - D.W.P. 2 
le  ronde beker D.W.P. 1 en D.W.P. 2 	? 
2e ronde beker D.W.P. 1 en D.W.P. 2 	? 
training A- en B-selectie 	19.15 
3e ronde beker D.W.P. 1 en D.W.P. 2 	? 
Oldemarkt 1 - D.W.P. 1 
	

19.00 
training B-selectie 	 19.00 
training A- en B-selectie 	19.00 
aanvang competitie 

OEFENSCHEMA A- EN B-SELECTIE SEIZOEN 2003/2004 

BESTUUR, LEIDERS EN TRAINERS WENSEN 
IEDEREEN 

EEN PLEZIERIGE VAKANTIE TOE Dwp E2 

2 1'11euP4
esch00t E2 

3 BallcE2 
4 SC 101°e E4  
5 BeerenveenseBoYs 

6 1-SC "9° E3  

10 25 42 - 1
2
5
0 

 
10 19 641 	34 

1 106 5 _ 14 

	

9 14 	 39 
10 10 

12  _ 
 _ 93 

9 	Ci  

1 EBC/Delfstrahuizen F2 
2 DWP F3 
3 FFS Fl 
4 Oudehaske F4 
5 Heerenveen F8 
6 	Oldeholtpade F3 

10 24 62 - 13 
10 22 28 - 16 
9 16 35 - 23 
9 16 20 - 13 

10 	7 16 - 56 
10 0 	6 - 46 



IN DE SCHIJNWERPERS D.W.P. 3 

 

Het Wel en Wee van het Derde van D.W.P.!!! 

Omdat er nooit wat te lezen stond over de opmerkelijke prestatiecurve van het derde heb 
ik besloten dit vanaf nu met terugwerkende kracht te doen. 
Om allereerst het geheugen maar wat op te frissen: D.W.P. 3 is vorig jaar als tweede 
geëindigd in de reserve 6e klasse en wist met deze klassering toch te promoveren (op zich 
al een unieke prestatie) naar de reserve 5e  klasse! 
Ons eerste doel was proberen om bovenin de middenmoot mee te 
ballen en zo werd er vol goede moed aan het seizoen begonnen... 
Met een selectie van 22 spelers werd getracht ons doel te 
realiseren. De trainingen werden/worden verzorgd door Anne Knol 
en Hein Holwerda was gestrikt als leider (bijgestaan door Fré de 
Haan en Erik Mous). 
De bovengenoemde assistent-leiders hadden immers genoeg tijd 
voor deze werkzaamheden gezien hun schorsingen van 5 en 8!! 
wedstrijden opgelopen in de uitwedstrijd tegen Lemmer Bentex in 
het vorige seizoen). 

Transport 
Scharsterbrug 

WIST 1.) VAN DE DAMES DAT 

 

• Roelof de Vries de dames wil sponsoren voor sport bh's en strings? 
• hij dan zelf de maten op wil nemen? 
• de dames na de winterstop niet meer zijn verslagen (17 april 2003)? 
• Afina "reade"wesp als bij naam heeft? 
• Broer en zus ten Hoeve hun deodorant delen? 
• de familie ten Boom de training van de dames nog leuker maakt door er muziek 

bij te draaien? 
• we Sjoerd van der Molen steeds beter kunnen verstaan terwijl hij zijn sigaret in 

zijn mond heeft? 
• Marysia zonnebank bruin is? 
• Marysia daarbij ook nog wit ondergoed draagt en dus nog bruiner lijkt? 
• trainer VViebe Roelof ADHD heeft volgens hem? 
• ook dit jaar tegen de chauffeurs van DBT hebben gevoetbald? 
• de bijnaam van Marysia Oekepoeke is? 
• Afina last heeft van hele vreemde zenuwtrekjes? 
• Gea sinds kort kan zweven? 
• dat Geertje de kroeg als chinees 

beschouwd? 
• Marysia on\ze nieuwe aanvoerster is? 

Nellie zelf een pass geeft en deze 
vervolgens ook nog voorzet? 
Lucie zonder bal niet kan koppen? 
Jeliena het heel erg leuk vond dat we 
zoveel supporters hadden dat ze voor ze 
ging knielen (Oldeboorn)? 
Ciska regelmatig de bril kwijt is? 
het voor alle dames verboden is om oh soryte zeggen? 
onze keepster onze tegenstanders altijd een 'poepie' laat ruiken? 
Esther altijd klaagt over de broekjes? 

• Antje op nummer 1 staat met blessures? 
• Jannie haar wel thuis voelt in het team want ze zet de oudjes op hun plaats? 
• Petra traint in de kleren van broer  Harm?  
• de dames hun eigen sponsor hebben namelijk Geert & Annet de Boer? 
• zij daar erg blij mee zijn? 
• wist u dat 	nee wij ook niet 

groetjes de spontane lady's van het damesteam 



AFSCHEID VAN 	 (PEEL 3) 

  

Als actief speler van het 1e  elftal namen we in de thuiswedstrijd afscheid van 
Henk van Hes welke zijn nieuwe trainerscarrière zal vervolgen bij D.W.P. 

Henk bedankt. 

De start van de competitie dan: 
In de eerste zes wedstrijden werd slechts 1 puntje gehaald (thuis tegen 
de huidige hekkensluiter ONS werd het 2-2) 
Over de andere vijf wedstrijden wil ik dan ook maar niet teveel schrijven 

-"‘ maar wil wel het excuus aandragen dat er wedstrijden waren waarbij er 
liefst 5 wissels waren waardoor je van automatismen in een ploeg niet 
meer kon spreken. (en uiteraard werden we enkele keren flink genaaid 
door de scheidsrechter natuurlijk). 

Maar oefening baart kunst en doordat de opkomst op de 
trainingen prima bleef sloop er steeds meer kwaliteit in 
de ploeg en was de selectie inmiddels iets uitgedund 
door het wegblijven van de "mooi weer-voetballers". 

Toen we daarna ook punten bij elkaar gingen sprokkelen (waaronder drie 
punten door een fraaie 3-0 thuiszege op de toenmalige koploper Hielpen) 
kregen we weer wat meer vertrouwen hoewel we als een na laatste de 
winterstop ingingen. 

Nog in de degradatiezone maar wel met een flinke dosis zelfvertrouwen 
werd er begonnen aan de (naar later bleek) zeer succesvolle tweede 
seizoenshelft: De competitie werd hervat met een inhaal-uitwedstrijd tegen 
het altijd gevaarlijke Q.V.C. In een duel waarin we de eerste helft veel beter waren maar in 
de tweede helft onder druk kwamen te staan trokken we met 3-4 toch nog aan het langste 
eind. Deze drie punten hadden we hard nodig om van die vervelende laatste plaats af te 
komen. Een week later kwam de uiteindelijke kampioen Sleat op bezoek. 
In een redelijk gelijk opgaand duel werden de punten verdeeld: 3-3. 

D.W.P. - Scharnegoutum dan: 
We voetbalden in de eerste helft misschien wel het beste voetbal 
van het hele seizoen wat resulteerde in een 3-0 voorsprong die in 
de tweede helft door supersub Sippe werd vergroot naar 4-0. 
Om Scharnegoutum niet met een kater huiswaarts te sturen lieten 
we ze nog terugkomen tot 4-3 maar gooiden toen de boel op slot 
omdat we de drie punten toch hard nodig hadden. 

Balk - D.W.P. werd een zwarte bladzijde in Freekie's voetbalboek. 
In een duel om de bal kwam een Balk-speler te laat en kwam 
Freekie's dubbele beenbreuk te vroeg.. .(juist in zijn beste jaren als voetballer overkomt 

hem zoiets). De wedstrijd werd bij een 2-1 stand gestaakt. 

Een week later werd de streekderby tegen sc Joure met 1-2 
gewonnen. 
Saillant detail: de scheidsrechter staakte de wedstrijd bijna 
omdat er teveel gescholden werd in het veld (op teamgenoten 
wel te verstaan).  

Elmer  - Balk 
Bovenstaande zegt al genoeg. 

WEDSTRIJD 
VAN DE DAG: 

Daarna: Hielpen-D.W.P. 9-3 (een wedstrijd om maar gauw 
te vergeten en waar we teveel "vaste krachten" moesten 
missen om het ze moeilijk te maken.) 
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Anne, yen der Meer 8. Albert In der Mauler,  

PUPIL VAN DE WEEK  

zaterdag 1 maart 2003 
D.W.P. - Delfstrahuizen 0-4 
Eric Akkerman (F2) & Remco 
de Graaf (F3) 

zaterdag 8 maart DWP - Wolvega 3-1 
Klaas Wietsma & Rintje-Jelle Schreur 

zaterdag 22 maart 2003 
D.W.P. - Berlikum 3 - 0 
Jeremy en Leon Veenstra 

zaterdag 19 april 2003 
D.W.P. - V.V.I. 4 - 0 
Renate Bijker & Volken Huisman 

zaterdag 26 april 
D.W.P. -  Ens  0- 1 
Annet van der Meer & Albert van der 
Meulen 

C  
(...)

Waarschijnlijk heeft  Elmer  het beste voor met 
Freek want zijn revanche op de Balksters was 
duidelijk. Met vier treffers hielp hij ons op weg 
naar een verdiende 7-1 overwinning. 

Vervolgens kwam C.V.V.O. op bezoek en deze 
pot eindigde in 2-2. Een 

tot 	
knap (eer)herstel van onze 
kant want in de uitwedstrijd 
kregen we nog met 8-2 

klop. Inmiddels waren we opgeklommen naar de middenmoot (een 
plek waar we ook thuishoren dit seizoen). 

Tegen hekkensluiter O.N.S. werd, na een matige eerste helft waarin 
we tot twee keer toe op achterstand kwamen, in de tweede helft de 
winst veiliggesteld. Het werd uiteindelijk 2-5 maar het had ook wel 2-

8 kunnen worden. Maar wederom 3 punten!! 

De laatste thuiswedstrijd tegen Oeverzwaluwen werd met 2-0 gewonnen 
terwijl we 80 minuten met 10 man speelden na een (overigens zeer 
terechte) rode kaart voor Taco die zijn hele lichaam tegen een 
doorgebroken speler aan smeet. 
Later was er nog een rode kaart voor Peter waarna Wietze geen zin meer 
had om verder te fluiten. De uitslag bleef in overleg met de tegenstander 
staan. 

Dan de laatste wedstrijd tegen angstgegner Woudsend. 
Aangezien deze wedstrijd op woensdag werd gespeeld kon Anne mee als 
coach en dat ging goed gezien de verdienstelijke 
1-1. Alhoewel we over de gehele wedstrijd sterker 
waren en ook kans op kans kregen slaagden we 

er niet in om vaker te scoren. Al met al had er dus meer in gezeten 
maar het betekende wel dat er een mooie reeks van liefst 8 
wedstrijden ongeslagen werd neergezet. Een serie die perspectief 
biedt voor het volgende seizoen in deze reserve 5' klasse! 

Met de wetenschap dat Anne ons blijft trainen en dat het team 
nagenoeg intact blijft moeten we volgend jaar bij de eerste 3 
kunnen eindigen. Het is de bedoeling dat ik jullie dan wederom op 
de hoogte ga houden middels wedstrijdverslagen in ons clubblad 
al zal het dan niet pas na het seizoen gebeuren (zoals nu) maar in 
elk nummer. 
Tot zover voor nu! 

Erik Mous 

Erik, bedankt voor jouw reactie om van het gehele seizoen nog een totaalverslag te 
maken. Een voorbeeld waar andere (senioren) elftallen nog een puntje aan kunnen 
zuigen. Jouw toezegging om elk clubblad te komen met een verhaal brengt misschien 
anderen ook in beweging. 

Redactie 



Tijdens de wedstrijd was het een drukte van belang enorm veel publiek, zelfs wel 
meer dan bij een eerste elftal. Heiten, memmen, pake's, beppe's, broerkes, 
suskes iedereen was er om beide ploegen aan te moedigen. De ruststand was 0-
0 zodat we goed op schema lagen. Na de rust kwam Delfstahuizens keeper  Harm  
in het veld en dit was de ommeslag, hij passeerde met gemak een paar en zette 
de doelpunten. We kwamen 
nog sterk terug maar de 
einduitslag bleef 1-2. Als 
goede verliezers gaven we 
de kampioenen uit Oosterzee 
en Delfstrahuizen sporitef 
nog een hand en feliciteerden 
hun met het kampioenschap. 

Maar volgend jaar gaan we 
er weer tegenaan. 

Groetjes spelers F3 

Wist u dat 	 
De familie Wietsma na de geboorte van hun dochter 
kraanhulp hebben gehad aldus hun zoon Klaas. 

Voorjaarscompetitie van E1-2002 

Na voor de winter kampioen te zijn geworden zaten we dus nu sterker 
ingedeeld. Dit waren Balk / Oudehaske / IJVC / Sleat en Workum. 
De 	wedstrijd uit tegen Balk was geweldig binnen 2 min, al op 
achterstand. In de rust met 2 — 4 voor. Na de pauze was Balk eerst 
beter het werd zelfs 5 — 5 maar dat bleef het niet Na het laatste 
fluitje was het 6 — 8. 
De 2 k̀  was ook voor ons. We stonden weer binnen 2 min. achter maar 
Na 7 min, door doelpunten van Chris,Thijs en Joran was het 3 — 1 voor 
ons. Bij de rust was het 6 — 2 na de pauze nog 1 keer gescoord dus 7 — 2 
eindstand. 
Bij de 3de  wedstrijd waren van de 4 J speler er 3 niet namelijk 
Jordy,Joerie en Jelmer. Dus moesten we op zoek naar een andere 
keeper dit werd Leo. Leo heeft het uitstekend gedaan en zou best wat 
vaker kunnen keepen. Na een gelijk opgaande strijd was het de enige 
overgebleven J speler Joran die de winnende goal scoorde 3 — 2. 

De 4.1' wedstrijd tegen Workum uit werd het in de laaste min. nog 1 — 1.Workum was veel beter en 
gemener en bij na gingen we met de 3 punten naar huis. Na 4 wedstrijden staan we boven aan met 
Workum en Oudehaske vlak achter ons. 
Na op 4 April de meeste speler van El van school toneel uitvoering hadden gehad en dus niet aan de 
normale nachtrust zijn togekomen moesten we tegen Oudehaske thuis. Er werd kansloos met 4— 
verloren. We zijn op de heft van de competitie staan op de 3de  plaats 5 gespeeld en 10 punten met 
doelsaldo 19 voor en 10 tegen. 
Wedstrijd 6 thuis tegen Balk weer niet met compleet team maar we wonnen wel met 8 — 3 . 
Bij de 7k  wedstrijd ook niet compleet uit tegen IJVC uit IJlst moesten we het zonder Thijs doen. 
We kwamen weer gelijk in het begin achter met 1 — 0 en daar na toch wel wat kansjes voor ons maar de 
gevreesde voorzet van links was er riiet.Ook vond de scheidsrechter na net 20 min in de tweede wel 
genoeg en liet niet 25 min voetballen. Daar men zoveel haast had om de wedstrijd zo vroeg af te blazen 
hebben we besloten om ook maar geen tijd te verdoen met het nemen van penalty's. Nu maar proberen 
om de derde plaats veilig te stellen. 

26 April het 9-dorpen toernooi in Balk. De tegenstanders waren Balk / CVVO / Oudehaske / VVI en 
Sleat. Na 5 wedstrijden waren we ongeslagen met 7 punten 2 voor en 1 doelpunt tegen. We hadden wel 
4 keer met 0— 0 gelijk gespeeld en keer met 2— 1 gewonnen. Dit was niet genoeg voor de eerste plaats 
die was voor Sleat en Oudehaske die hadden beide 1 wedstrijd verloren maar kwamen wel op 8 punten 
wij dus op 7 daar net achter.  

penalties  El 

Voorjaar  Comp.  2003 

1 8 15 22 5 12 19 10 17 24 Raak Ge- 

nomen 

Percen-

lage mrt mrt mrt mrt apr apr apr mel mei met 

Jelmer Bos 0 0 . 0 1 1 nvt 1 0 0 3 8 38% 
Leo v.d. Wal 0 0 1 1 1 0 nvt 1 0 0 4 9 44% 
Chris van Hes 1 1 1 0 0 1 nvt 0 1 0 5 9 56% 
Tenynke Hoekstra 0 0 0 0 0 nvtU  0 0 0 7 0% 
Robbin Veenstra 0 0 1 1 1 0 nvt 0 1 0 4 9 44% 
Arjen Stoelwinder 0 0 1 1 0 0 nvt 0 1 0 3 9 33% 
Thijs Vaartjes 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6 8 75% 
Joran Veenstra 0 1 0 0 0 0 nvt 1 1 0 3 9 33%  
Jot'. 	Otter 1 0 nvt 0 0 0 1 5 20% 

14% Joerie Veenstra 1 0 	0 0 0 nvt 0 0 1 7 
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IN DE SCHIJNWERPER D.W.P. F3 

D.W.P. F3 begon dit 
seizoen met allemaal 
nieuwe spelertjes die net 
waren begonnen, natuurlijk 
kwamen ze tegen dezelfde 
ploegen in actie maar het 
begin van dit seizoen was 
niet al te best. In de 
najaarscompetitie werd 
men laatste met in totaal 0 
punten uit 10 wedstrijden. 
Dat moet anders moeten 
de mannen en vrouwen in 
de winterstop hebben 
gedacht. Want tot en met 
de laatste wedstrijd bleef 
het spannend. Zaterdag 24 

mei moest er in de uitwedstrijd tegen EBC/Delfstrahuizen F2 alleen maar worden 
gelijkgespeeld om kampioen te worden. Een week vantevoren waren er al 
spandoeken gemaakt. 

Voor de competitie ging het op wedstrijddag 8 weer goed. Uit tegen Sleat werd het 1 —4 er werd goed 
samen gespeeld en gecombineerd. Wel waren we weer niet compleet Leo stond voor de tweede maal op 
doel en ook Tenynke was verhinderd. Door deze winst staan we op de derde plaats hebben 16 punten en 
kunnen door twee keer te winnen zelfs nog eerste worden. 
De 9d` wedstrijd thuis tegen koploper Workum. Was een prima pot voetbal vooral de eerste helft 
speelden we heel goed. Door een wereld kopbal van Leo uit een corner kwamen we op voorsprong 1 - 0. 
Door wat domme pech werd het net voor rust 1 — 1. In de tweede helft scoorde Workum wel en wij niet 
meer. Ook de pegel van Chris ging er niet in het bleef daar door 1 —2. 
De laatste wedstrijd uit tegen Oudehaske hebben we pas voor de tweede keer dit seizoen met de 
complete selectie kunnen spelen. Wel heel veel kanzen gehad om te scoren maar ze wouden er niet in bij 
ons. En als je dan ook nog niet de bal overspeeld als er 3 man voor doel vrij staan en zomaar corners 
weg geeft. Dan weet je dat het vandaag niet wil en de tegenstander dan daar gebruik van maakt en dit 
afstraft. 

DOELPUNTEN 
NAAM 

1 8 15 22 5 12 19 10 17 24 Totaal 
mrt mrt mrt mrt apr apr apr mei mei mei 2003 

Eigen goal tegenpartij 1 1 
Jelmer Bos 	E1 2 1 3 
Leo v d Wal 	El 1 3 1 5 
Chris van Hes 	El 1 2 3 
Tenynke Hoekstra El 0 
Robbin Veenstra 	El 0 
Arjen Stoelwinder El 0 
Thijs Vaartjes 	El 2 2 1 1 6 
Joran Veenstra 	El 2 2 1 3 8 
Jordy Otter 	El 4 1 1 6 
Joerie Veenstra 	El 0 

8 	7 	3 	1 	0 	8 	0 	4 	0 	1 	32 

Workum El 10 7 3 0 24 36-19 (+17) 
Oudehaske El 10 7 1 2 22 35 - 18 ( + 17 ) 
LJVC El 10 6 1 3 19 45-38 (+7 	) 
DWP El 10 5 1 4 16 32 - 26 ( +6 ) 
Sleat El 10 2 2 6 6 29 - 42 ( - 13 ) 
Balk El 10 0 0 10 0 31 — 65 ( - 34 )  

Ook waren we zaterdag 31 mei actief op het toernooi van WZS in sneek. We 
haalden een derde plaats. Het was in de laatste wedstrijd een mooi kijkspel. De 
spelers hadden we wat door elkaar gemixt Jordy stond op doel en Thijs was laatste 
man ( verder niemand achter). Onze achterroede stond voorin. 
We hadden nog nooit gezien dat Robbin een doelpunt had gemaakt, dus jongens wie 
de pass op Robbin geeft en hij scoort die kreeg het laatste zakje chips. En ja hoor 
nadat Joerie en Aijen hadden gescoord lukte het Joran om Robbin zo aan te spelen 
dat deze ook kon scoren. 

Ook namens Geert bedankt voor jullie inzet dit seizoen en een fijne vakantie. 

Arjen 



IN DE SCHIJNWERPERS ... AFSCHEID VAN 	 (PEEL 1) 

Na de riante 0-12 overwinning tegen sc Joure F3 was deze overwinning 
voor de Fl pupillen reden genoeg om D.E. punten mee naar huis te nemen 

op weg naar het kampioenschap. 

Tijd voor de VUT is het nog niet (net 50 jaar) maar Aaltje Schokker heeft te kennen 
gegeven om na 13 jaar te willen stoppen met het kantinewerk op de zaterdagmorgen. 
Haar afscheid was voor iedereen zichtbaar middels een opgehangen spandoek. 
Voorzitter Eelke Westra bedankte Aaltje middels een mooi boeket voor al haar 
werkzaamheden waarna Aaltje tot slot haar specialiteit, het inschenken van de aller 
lekkerste ranja nog eenmaal uitvoerde, Aaltje bedankt voor het vele werk 

zaterdagmorgens in de kantine. 



1st'  E pupillen Toernooi 

De leider van de 3 E teams waren druk bezig geweest om zelf een toernooi te organiseren. Extra doeltjes 
geregeld en opgehaald, een professionele stadionspeaker geregeld ( J.K bedankt), ook Sippe, Sake, Jolt, 
Jappie, Mark en Wiepie de 6 scheidsrechters, ook anderen die mee hebben geholpen om dit toernooi te 
doen slagen bedankt. 

Op dinsdag avond 27 mei het was mooi weer was het dan zover. Maar 1 late afzegging van Langweer 
dus programma wat aangepast en spelen. We hadden 2 poule' s gemaakt zodat we ook na de poule 
wedstrijden niet klaar waren maar nog om de diverse plaatsen moesten strijden. 

D.W.P. Fl KAMPIOENTJE 

2t",/ 
(7' 

Met één gelijkspel en al de andere wedstrijden in winst om te zetten behaalde 
D.W.P. Fl het kampioenschap. Staande vinr: Daniël Rottiné (trainer), Iris Bijker, 
Tessa Jager, Mieke Hoks (leider),  Bianca  de Boer, Bernard Hogeling (leider) 
Zittend: Ferdi de Jong, Gerrit Zondervan, Thijs Hoekstra, Roelof Hoks, Bas 
Hogeling. Liggend: keeper Albert van der Meulen. 

01r. 	
(traint), Iris Bijker, Tessa,...lager, 

_ 	- 

	

.rd..1-fogaillig.  (I  eider)  -Zittend: Ferdi de J 	rn Zonderian, Thijs 
-,:14pekatiRoelorl-ioks, Bast7.(iigeliiitr=1.44áb"d»fflkiertivaiiider'illgli,len 	_ 

Het kampioenschap was reden om de strijd ook even tegen de ouders aan te binden. 

- Oudehaske El 1 - 2 
- DWP E3 0 - 2 
- EBC E2 3 - 	1 
- DWP E2 0 - 0 
- Oudehaske El 1 - 3 
- EBC E2 6 - 	1 

9 punten 8 - 3 
4 punten 7 - 3 
4 punten 3 - 3 
0 punten 2 - 	11 

EINDSTAND 

1 DWP El 
2 Oudehaske El 
3 WZS El 
4 DWP E2 
5 Joure E5 
6 DWP F3 
7 EBC El 
8 EBC E2 

POULE 1 POULE 2 

DWP El -EBC 	El 3 - 0 DWP E2 
WZS El - DWP El 0 - 0 EBC E2 
EBC 	El - Joure E5 0 - 0 Oudehaske El 
EBC 	El - WZS El 0 - 0 DWP E3 
Joure 	E5 - WZS El 1 	- 	1 DWP E3 
DWP El - Joure E5 1 - 0 DWP E2 

STAND STAND 

DWP 	El 7 punten 4 - 0 Oudehaske El 
WZS 	El 3 punten 1 	- 	1 DWP 	E2 
Joure 	E5 2 punten 1 - 2 DWP 	E3 
EBC 	El 2 punten 0 - 3 EBC 	E2 

Om de 7 / 8 laats werd gespeeld tussen EBC El en EBC E2 
uit Oosterzee het was El die dit portje met 4— 1 won. 
De wedstrijd om de 5 / 6 plaats bleef tussen Joure ES en 
DWP E2 was na het laatste fluitje nog 0 — 0 en penalty's 
moesten een beslissing geven Joure deed dit iets beter 3 —2 
Om de 3 / 4 plaats ging het tussen DWP E2 en uit Sneek 
WZS El. Het werd een overwinning voor WZS met 2 — 0. 
De finale om 1 / 2 plaats ging tussen Oudehaske El en DWP El 
In de competitie was het steeds Oudehaske die won maar op 
je eigen toernooi kun je meestal iets meer. Het was na een 
spannende strijd 1 —0 voor DWP 

xf 



Welkom bij 	 

woRary  AID  te 

tkoetbakerestigittg 

latichtingen: 

senioren Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 -55 20 07 

jeugd 

reclameborden/ 
advertenties 
clubblad 

Henk Mulder 
jeugdsecretaris 
0513 - 55 12 55 

Wiepie Krist 
aktiekomité 
0513 -55 19 54 

De Rabobank is een bank met een idee Het 
idee dat je samen sterk bent De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank van mensen  wick  mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon- 
lijke contact Elke Rabobank 
staat midden in de samen- 
leving. Daarom Zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijfs- 
leven, verenigingen en 

scholen. We weten wat 
er leeft ook als het niet 
om banIcraken gaat Kort- 
orn, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 
Rotsterhaule 
We zijn net zo thuis lade buurt  GIs  u... 

Rabobank 
Rotsterhaule 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 

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf \*.  

MASSEY FERGUSON 

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

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 
Pr. W. Alexanderstraat 86 

8501 ME Joure 
TeL 0513-415090 

Fax: 0513-412313 
Wra.: 
	 Mobiel: 06-53173764 

KOM VOETBALLEN 



Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 54-1 590 k.5141;7k,  

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruilof ten 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

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

'0. <>4.,  

Tevens voor uw lunches,  plates,  snacks, 
salades of een lekker glaasje bier e.d. 

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

Mt  
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 
oo.ioas ua ua.6.6alag 'ua4aapodAH 'ua6upa3iazJaA 

P.F. Hulzebos 
Lichte  16 

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

E-mail: hulzebos-assurantien@planet.nt  

burg 49  ,, De ' oofdbrug 
CroissanterieNtaaierie  
Dracht 1 - Tel.: 0513-615086 

Hans Bulls 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

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

vo)  STICKERS 
0 Epro • 

Lid NVOG 

GRAVEERWERKEN 
AUTOmREKLAMEBORDEN rn Badweg  4 8465 NN OUDEHASKE Tel. 0513-677441 
e-mail eelke@eproline.n1 www.eproline.n1 	Fax 0513-677991 

Boss 
OK op INTERNETissg .cs.n 

classics  
Taxatie 

Reparatie 

Onderhoud 

Onderdelen 
(gebrulkt 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 



Je hebt supporters en je hebt hele trouwe supporters. Deze groep zorgde er voor dat we 
altijd met een "man" meer in het veld stonden. 
Oh ja jongens nog bedankt voor de ballen. 

Jan en Jelle 

Kampioentje 
Staande v.l.n.r.: Jan Venema (leider/trainer), Rinke Krikke, Wijtze Venema, 
Jurjen Krikke, Wout de Jong, Wytse Sietsma, Jelle Krikke (leider) 
Zittend v.l.n.r.: Sipke Tjerkstra,  Matthew  de Boer, Marcel Ketellapper, 
Tjeerd Wietsma, Cor Zondervan, Rikus de Jong 

Voordat de bloemen 
werden uitgereikt eerst 
nog een speech van 
jeugdvoorzitter Wietze 
Toering waarna de 
jongens onder muziek 
van "We are  the 
champions"  mochten 
gaan douchen. 



AFSCHEID VAN 	 (PEEL 2) 
KAMPIOENTJE D.W.P. E2 

  

    

Aan het eind van een voetbalseizoen is 
het altijd afscheid nemen van mensen 
die er een punt achter zetten of een 
nieuwe uitdaging willen aangaan. 
Eén van de personen die we jammer 
genoeg volgend jaar, tenminste niet in 
de massageruimte, terugzien is 
Hendrika Noppert. Hendrika is jarenlang 
de verzorgster van D.W.P. geweest. Alle 
Andringa stopte aan het einde van het 
seizoen 1991/1992 waarna D.W.P. in de 
persoon van Jaring Bruinsma een 
tussen oplossing zocht. 

Als we ons goed herinneren kwamen we middels 
Rudie Vis bij Hendrika terecht. Net  geslaagd kwam 
ze in januari 1993 als verzorgster bij D.W.P. binnen 
alweer 10 jaar geleden waar blijft de tijd. Eerst nog 
onder begeleiding van Jaring welke haar nuttige en 
praktische tips gaf later geheel 
zelfstandig. Menigeen werd 
onder handen genomen. 
Achter de schermen vervulde 
ze een belangrijke rol aan het 
begin van het nieuwe seizoen 
zullen we haar zeker eerst wel 
missen. Vooral "CIS" student 
Pieter want bij hem werd 
menig spiertje onder handen 
genomen. 

Hendrika bedankt voor je spontane 
inzet en je belangstelling welke je 
altijd had voor onze vereniging het 
ga je goed samen met jouw hele 
gezin. Jammer genoeg zijn de 
foto's , door het niet gebruiken van 
de flitster, wat donker uitgevallen. 

Maart roert zijn staart, maar ook E2 roert flink in de pot waar de punten te verdelen zijn. 
Op 22 maart werd  [SC  vereerd met een bezoekje. Deze jongens waren met de mond 
sterk, maar gelukkig trokken onze jongens zich daar niets van aan en gingen voor de 
punten. 
Met de drie verdiende punten konden we dan ook weer huiswaarts keren (0-6). 

De week daarop kwam Nieuweschoot op bezoek. 
. Dit geeft om één of andere reden altijd wat een 

WEDSTRIJD 	vreemde kriebel bij de leiders van D.W.P. E2. Maar 
ook deze jongens werden de drie punten afhandig 
gemaakt (3-1). 

In Balk konden we onze zuiverheid van schieten 
testen op heel lage doeltjes, zodat onze keeper zelfs moest bukken om niet zijn hoofd te 
stoten aan de lat. Maar daar hadden we geen moeite mee (2-5). 
De sterkste tegenstander (op papier) was Joure, dus met een flinke oppepper van thuis 
gingen de 11 vol moed de strijd aan. En met trots kwamen ze van het veld (1-0). Dik 
verdiend. 
Ook de Heerenveense Boys en  Girl  werden bezocht, en met prima resultaat (4-1). 
U voelt het al aankomen, deze jongens konden kampioen worden. 
Maar dan moest er van L.S.C. gewonnen worden en gezien het aantal punten van deze 
jongens moest dat wel gaan lukken. 
Dus iedereen werd uitgenodigd, opa's, oma's, vader, moeder en zelfs de vaste 
vriendinnen werden niet vergeten. 
Het werd een wedstrijd die de naam KAMPIOENSWEDSTRIJD mag 
dragen . Want met 10-0 op het score bord floot de scheidsrechter er 
een einde aan. 
De jongens werden verrast op bloemen (voor moeder) en patat met 
drinken, een speech van de voorzitter en een echt voetbal diploma. 
Toen moest er nog een wedstrijd gespeeld worden, en dat was 
Nieuweschoot uit.(altijd lastig). Een paar jongens waren op kamp 
geweest dus daar konden we geen 100 % inzet van verwachten. Maar het leek alsof 
bijna het hele elftal maar een paar uren slaap had gekregen. 

Nieuweschoot speelde dan wel de sterren van de hemel. Maar onze 
jongens (met de titel al op zak) vonden het wel goed zo en kregen voor 
het eerst in zeer lange tijd met 5-0 aan de broek. 
Maar niet getreurd, deze jongens zijn kampioen geworden door hun inzet 
en samen spel, en natuurlijk door de trainingen op dinsdag gegeven 
werden door Jan Venema. In de loop van deze 2 jaar hebben wij (Jan en 
Jelle) deze jongens zien groeien in het voetbal. 
Dan is het ook jammer dat het volgende seizoen deze groep uit elkaar 
valt 
Tenslotte nog een belangrijk punt waardoor de jongens zo goed 
speelden, en dat zijn de supporters. 

VAN DE DAG: 



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 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 
Nieuwehome 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Rohel 
Ouwster Nijega 
Joure 
Joure 
Sint Nicolaasga 
Drachten 
Rotsterhaule 
Ouwsterhaule 
Rotstergaast 
Heerenveen 
Ouwsterhaule 
Scharsterbrug 
Sint Nicolaasga 
Sint Nicolaasga 
Haskerhome 

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

RECLAMEBORDEN 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 	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 
Gerrit de Jong 	 Sintjohannesga 

Café 't Kroegje Heerenveen 
MeerMarkt Bertus van Zwol Rotsterhaule 

Tankstation H. Bakker Echten 
Metselbedrijf DUAN Joure/Rotstergaast 

BALSPONSORS 2002/2003 



DE ENE SARAH VAN DE MAAND 

Mensen, mensen het is niet mis, 
Weet je wie Sarah geworden is? 
Hoewel ze het misschien niet wil weten, 
Zullen wij het niet vergeten! 
30 mei was de dag, 
Dat zij 50 jaar geleden het levenslicht zag. 
Over wie gaat dit verhaal? 
Het gaat over onze AAL. 
Oftewel Aaltje Schokker dus. 
Hierbij van het kantinepersoneel een 
dikke kus.... 
Anneke Lageveen zetten we in dit clubblad 
er ook even hierbij, 
Want die werd het op 11 mei. 

Aaltje zaterdagmorgens 
in de kantine. 

Een  life  foto van de dag 
zelf, haar eigen super-
snelle witte BATAVUS 
staat in de tuin en we 
weten niet precies of ze 
ook aan  line dance  doet? 

• Aaltje gefeliciteerd en nog 
vele jaren. 

,LYEELAIGING D W .P.  

Nu we de ene Sarah hebben gehad moeten we 
natuurlijk de andere ook in de schijnwerpers zetten. 
Anneke werd op 11 mei 1953 in de Noordoostpolder, 
zegt ze zelf altijd vol trots, geboren. Zaterdag 10 mei 
werd dit middels een spandoek wel duidelijk gemaakt 
in de kantine. Natuurlijk duiken we dan even in de 

geschiedenis. 

Vrolijk zoals we Anneke altijd kennen. 

Deze foto is van 5 december 1967, 
de tijd van Sinterklaas is duidelijk 
voorbij. Meer aandacht gaat er uit 
naar de jongens. De foto was nog 
zwart/wit, blond of zwart is duidelijk of 
het rood is (Afina) is niet bekend. 
Wel herkennen we 	 Jessica. 

Dan de dag zelf, niet thuis voor visite. De fotograaf heeft nog wel een 
paar keer aangebeld zin in een borrel maar de 
hele familie was denken we uit eten. 

Anneke gefeliciteerd en 
welkom in de 50+ familie. 

DE ANDERE SARAH VAN DE MAAND 
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