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Huren bij Woningstichting Haskerland is kiezen voor 
kwaliteit. Onze woningen, in en om Joure, zijn perfect 
afgestemd op uw woonwensen. Daarin lopen we voorop. 
Maar het belangrijkste is... dat u zich op uw gemak voelt. 
In een goed huis, in een prettige omgeving. Thuis. 

WoningstIchtIng Haskerland 
Polderbosdyk 130 
1.re (aan de rotonde) 
Telefoon (0513) 48 0848 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
Woninstichtln, Has4erland Is labelhouder van Kwallijenszar, Woondlenssen Huursector 

• 

'Kwaliteit in wonen. Wonen in kwaliteit' 

Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8451 LE Rottum tel. 0513 621173 www.kortbouw.n1 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 

Ard van der Vlugt  

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

gsm 06 53202729 

11 	Installatietechniek 

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

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

BARDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 

ger 
tellapper 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord ! 

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

K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

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

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. 

SPORTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

• Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

N 	 Ate  4,04ni2&h,  



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 
- 55 17 

88 
85  

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

Redactieadres  
Ringfeart 6 

33 07 05 695 

8464 PD Sintjohannesga  

Verspreiding 
Diverse vrijwilligers D.W.P. 

Clubblad  
It  Wite Pealtsje wordt 
verspreidt onder de leden, 
donateurs, sponsoren van de 
voetbalvereniging D.W.P. 

Drukwerk: CopyBoss H'veen 
Oplage 400 boekjes 

Kopie: heb je een computer 
dan graag aanleveren op 
via  e-mail  naar: 
qelske.walaizonnet.n1  
i.kniiostra@planet.n1  

CLUBBLAD  IT WITE PEALTSJE  

Jaargang 7, nummer 1 
september/oktober 2003 

VAN DE REDACTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

Door extra drukte rond het 
opzetten van de website van 
D.W.P. (www.vvdwo.n I)  was er 
even geen tijd voor het 
clubblad. Gezien de reactie van 
de leden werd dit maar voor 
kennisgeving aangenomen. 

Toch om de binding met de leden te versterken het 
onder aandacht brengen van de inbreng van 
sponsors, bekendmaking datums  etc.  toch nog voor 
december een clubblad. We maken even een 
inhaalslag zodat eind december het 2' nummer al 
van de band rolt. Een nieuwe drukker is gevonden 
in de persoon van Chéval van den Bos (de zoon van 
Leen) - CopyBoss uit Heerenveen verzorgt de 
oplage van de 400 boekjes, de organisatie van de 
verspreiding is weer in handen van Jitske Mulder en 
de fysieke verspreiding gebeurt door vele 
vrijwilligers. Dit keer weer enorm veel stof om te 
lezen - veel kopie van de elftallen (grote klasse zo 
moeten we het hebben) - een clubblad is er voor en 
door de leden. 
Enkele adverteerders hebben opgezegd zodat we 2 
bladzijden aan minder inkomsten hebben doch een 
uitgaven van 4 a 5 boekjes moet er dit seizoen wel 
weer inzitten. 

Veel leesplezier redactie  It  Wite Pealtsje 

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

Uiterste inleverdatum 15 december 
distributie clubblad is eind 

december 

2004  

125 jaar ijsclub Eensgezindheid 
Besteleden, 
Zoals u wellicht weet bestaat onze ijsctubMensgezindheid" op 3 februari 2004 
honderdvijfentwintig jaar.Dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Dus hebben we als bestuur gemeend dit heugelijke feit samen met onze leden te vieren. 
Er is intussen een voorlopig feestprogramma opgesteld welke u onder dit schrijven kunt 
doornemen.Wij zijn van mening dat het in deze opzet een geslaagd feest zal gaan 
worden,maar daar hebben we u als lid wel bij nodig. 
Dus noteer alvast de volgende data in uw agenda en houd deze vrij. 
Het feest begint op vrijdag 6 febr. en heeft een vervolg op zaterdag 7 februari. 
Hopenlijk wordt het een geslaagd feest. 

VOORLOPIG FEESTPROGRAMMA !I!! 

VRIJDAG AVOND 10 t/m15 JAAR 

19.00 uur start spijkersIaan wedstrijd o.i.d. 
21.00 uur start grote disco met traktaties. 

Plaats :SJORS 

ZATERDAG MORGEN 11/m 10 JAAR 

10.00 uur ontvangst met drinken en lekkernij 
10.30 uur start spellen circuit 
12.00 uur pannenkoeken eten 

Plaats: in beide gevallen HET GYMLOKAAL 

ZATERDAG AVOND DEEL 1 

19.30 uur start officiele receptie alleen voor 
genodigden. 
20.30 uur einde officiele receptie. 

Plaats: in beide gevallen ZAAL v/d LWAAG 

voor alle activiteiten is de toegang gratis. 

WE REKENEN OP U KOMST 

Vr. gr. Bestuur 
ijsclub Eensgezindheid 

1879 

ZATERDAG MIDDAG 1 t/m 10 JAAR 

13.30 uur wervelend optreden van 
MINZE DIJKSMA 

16.00 uur einde feest voor de jeugd 

--) 	Ook voor kinderen van niet leden. 

ZATERDAG AVOND DEEL 2 

20.30 uur start van de feestavond met: 
- live muziek 
- een revue 
- hapjes en drankjes 



Informatieblad  "It  Wite Pealtsje"- oktober 200, 

8464 PB Sintjohannesga 	0513 - 55 17 88 
0513 - 55 17 85  

Sportpark De Grie - 3 juni 2003 

voorzitter 

secretaris: 

penningmeester: 

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

jeugdzaken: 

voorzitter 

secretaris: 

jeugdcoördinator 

Algemeen bestuur: 
- Eelke Westra 

De Boeijer 2 
- Jan Knijpstra 

Ringfeart 6 
- Jan de Vries 

Streek 77 
- Minne Modderman 

Streek 54 
- Herman de Heij 

Jutte 99 
- Anne Knol 

Binnendyk 6 
- VVietze Toering 

Kolklaan 12 

Jeuqcommissie: 
- VVietze Toering 

Kolklaan 12 
- Hans Buijs 

Streek 40 
- Arjen Veenstra 

Lichte 7 

Consul  
— Atze Pieter van Stralen 

Kampweg 9 	8463  VD  Rotsterhaule 

0513 - 41 59 11 

0513 - 55 20 07 

0513 - 55 16 89 

0513- 55 17 64 

0513 - 62 76 57 

0513 - 55 20 78 

0513 - 62 74 65 

0513- 62 74 65 

0513 - 55 21 06 

0513 - 55 15 15 

0513 - 55 12 76 

8501 RM Joure 

8464 PD Sintjohannesga 

8464 NG Sintjohannesga 

8464 ND Sintjohannesga 

8447 AB Heerenveen 

8461 LD Rottum 

8441 AL Heerenveen 

8441 AL Heerenveen 

8464 NC Sintjohannesga 

8464 PE Sintjohannesga 

v.v. D.W.P. 
Aktiecomite 
It Wite Pealtsje  

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

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

Algemeen: 
kantine: 	 - de Grie 30 
sportpark de Grie 

komt uit op de i.._et van A junioren (zitten in een examenjaar) en de inzet van CIS-
studenten. (deze moeten wel een begeleider hebben) 

- Jan Venema  
Mogelijkheid van een ballenvanger op het B-veld 
achter de goal? 

- Anne Knol  
Heeft als gebruikelijk het laatste woord (ook 
toevallig de laatste van de rij) merkt nog op dat 
de kwaliteit van de trainingsballen goed is en 
niet rommel is zoals door sommigen wordt opgemerkt. 

13. Sluiting 
Aan het eind van de vergadering wordt jeugdsecretaris Henk Mulder en zijn 
persoonlijke assistente Jitske Mulder hartelijk bedankt voor hun vele jaren inzet. 
Beiden krijgen van de voorzitter nog een cadeaubon aangeboden en een applaus 
van de vergadering. Tot slot bedankt voorzitter Eelke Westra een ieder voor zijn of 
haar inbreng, wenst iedereen voor het komende seizoen veel sportief succes en sluit 
de vergadering om 21.45 uur af. De aanwezigen krijgen nog enkele consumpties van 
de vereniging aangeboden. 

Jan Knijpstra, secretaris D.W.P. 
Sintjohannesga, 5 september 2003 

Abraham gezien .... Gefeliciteerd 
In de vorige uitgave van het clubblad stonden de beide Sarah's Anneke en Aaltje. 
De ledenadministratie nakijkende hebben dit jaar diverse personen Abraham gezien doch 
dit ongemerkt over zich heen laten komen. Allen gefeliciteerd. De 
oude ledenkaarten even bij langs geweest en hieruit kwamen 
verassende foto's. 

08 januari 
	

Durk  Jansen 
15 januari 
	

Gerrit de Jong 
19 januari 
	

Jurrit Wierda  
18 april 
	

Bennie  van Hes 
16 mei 
	

Anneke Lageveen 
30 mei 
	

Aaltje Schokker  
08 jni 
	

Elbert  Jager 
09 juli 
	

Franke Sloothaak 
29 juli 
	

Harry Visser 
07 augustus Geert de Jong 
15 september Roel Roffel 
25 oktober 	Jan Sloothaak 
14 november  Sjoerd Haringsma 

senioren 
A junioren/dames 
B jun. t/m F pup. 
Donateur 

Contributie 2003-2004 
€ 8,00 per maand of € 24,00 per kwartaal 
€ 5,70 per maand of € 17,00 per kwartaal 
€ 4,00 per maand of € 12,00 per kwartaal 
€ 7,50 per jaar 



€ 45,— per jaar 

Trainers senioren:  
Klaas Kuiper (hoofdtrainer) 
De Mieden 25 

	
8561 ER Balk 

Sietze Drenth 
Nieuweweg 6 	8463  VG  Rotsterhaule 
Anne Knol 
Binnendyk 6 	8461 LD Rottum 
Wiebe Roelof Lageveen 
HJ Groenstraat 30 8464 NK Sintjohannesga 

Trainingstiiden 

18.00- 19.00 Wietze Toering / Klaas Huisman 
18.30- 19.30 Remco ten Hoeve 
19.00 - 20.30 Wiebe Roelof Lageveen 

17.30- 18.30 Jappie Otter 
18.15- 19.45 Henk van Hes 
19.00 - 21.30 Klaas Kuiper 

16.00- 17.00 coördinator Anne Knol 
17.00- 18.00 Alex Hoks /Jan Venema 
18.00 - 19.00 Wietze Toering / Klaas Huisman 
18.30- 19.30 Remco ten Hoeve 
19.00- 20.30 Wiebe Roelof Lageveen 
19.30 -21.30 Anne Knol 

17.30 - 18.30 Jappie Otter 
18.15- 19.45 Henk van Hes 
19.00 - 21.30 Klaas Kuiper/Sietze Drenth 

Leiders senioren:  
- Geert de Jong 

Molenstelle 17 
- Mindert Mulder 

Nieuweweg 18 
- Sietze Drenth 

Nieuweweg 6 
- Joke van Hes 

Skoalekers 22 
- Hein Holwerda 

Dovenetel 28 
- Eric Mous 

Dollard 200 
- vacature 

A + B selectie: 

B selectie (dond.) 

3' en 4' elftal 

dames: 

Club van 100 

maandag 
D2 
Cl 
Dames 

dinsdag 
D1 
Al 
A-B selectie 

woensdag 
Fl, F2, F3 
El, E2, E3 
D2 
Cl 
Dames 
3', 4' 

donderdag 
D1 
Al 
A-B selectie 

le elftal: 

grensrechter: 

2e elftal: 

grensrechter: 

3e elftal: 

4e  elftal: 

8464  NL  Sintjohannesga 

8463 VG Rotsterhaule 

8463 VG Rotsterhaule 

8464 PG Sintjohannesga 

8446 SJ Heerenveen 

9204 CS  Drachten  

Trainer! leiders jeugd: 
— zie infoblad jeugd 

0514 - 60 41 19 

0513 - 55 15 62 

0513 - 55 20 78 

0513- 55 17 79 

0513 - 55 10 02 

0513- 55 16 34 

0513 - 55 15 62 

0513 - 55 17 98 

0513 -62 92 62 

0512 -530546 

nodige materiaal meenemen. De opmerking wordt 
meegenomen naar het volgend seizoen. 

- Auke Jan Snijder  
Auke Jan had nog een vraag over de spelerslijsten die 
verspreidt zijn door de secretaris. Zo te zien is de lijst van 
het 4e elftal gelijk als de veteranen van vorig seizoen. Aan 
het einde van het seizoen hebben enkele spelers te kennen 
gegeven te stoppen wanneer er een 4e elftal komt. 
Opmerking secretaris: vandaar de brief aan iedereen met 
een opsomming met leden per team, en het verzoek zich af 
te melden als lid. Tot op moment van deze vergadering 
geen enkele afmelding ontvangen. Voor het bestuur ook wel eens moeilijk om 
teams in te delen wanneer de reactie altijd maar van een kant moet komen. 

- Sjirk Elzinga  
Vindt dat de verdeling van de keeperspositie nogal sneu zijn behandeld. Anne 
Knol bevestigd dit en beloofd het mee te nemen naar een volgende keer. 

- René Krikke  
René ziet graag, vraag komt uit de A-selectie, dat er regels worden opgesteld 
bij het behalen van nacompetitie of kampioenschap. Anne neemt deze 
opmerking mee naar het overleg met het eerste. 

- Ype  Bilker  
Ype had het over de problematiek, gebruik trainingsballen, is reeds behandeld. 

- Ype  Bilker  
Ingesteld dat bij inleveren van de beursen een kaartje wordt meegegeven en 
dat alleen bij inlevering de beursen worden terug gegeven. Ype vraagt of de 
beurzen op een andere plek kunnen liggen omdat ze nu voor het grijpen liggen. 
Wordt gewijzigd. 

- Anne Haven  
Anne brengt de problematiek en de kwaliteit van het trainingsveld nog maar 
eens naar voren. Vorig seizoen was het trainingsveld dramatisch slecht (grote 
kuilen) men brak de benen bijna en fatsoenlijk afronden was bijna niet mogelijk. 
Hoe moeten we verder want door al het droge weer nu is er al weer een 
achterstand door het verkeerde graszaad is het trainingsveld niet verbeterd. 
Eelke beloofd contact hierover op te nemen met de gemeente. 

- Sietze Drenth  
Sietze merkt nog op dat je de poten breekt bij het trainen. Hij vraagt of het 
mogelijk is dat we de oefenhoek zelf vlakker maken. In Sint Nicolaasga doen ze 
dat ook. Veel blessures door alle gaten. 

- René de Jong 
René vraagt hoe de A- en B-selectie tot stand zijn gekomen. Nieuwe leden 
weten niet waar ze in zitten. Komt met het voorbeeld van Sake (mee 
afgesproken dat hij in 3e begint). Anne zegt toe 
meer te communiceren met de samenstelling van 
selecties. 

- Anne Knol  
Anne komt nog met een probleem met de trainingen 
van de F pupillen (32 in totaal) waar hij de 
coördinator van is. Hij vraagt de aanwezigen 
dringend te komen tot een oplossing. Hij moet zich 
in allerhande bochten wringen om woensdagmiddag 
op tijd te komen. Sluit de zaak al eerder. Discussie 



Kantine-inkoop:  
- Anneke Lageveen-van Boven 

HJ Groenstr 30 	8464 NK Sintjohannesga 	0513 - 55 17 79 

Vrijwilligers:  
- Anneke Lageveen, Ype Bijker, Mariejette de Heij 
- Richtje Elzinga, Tineke van Hes, Alie Krist, Ymkje van der Velde, Tetje de 

Vries, Gelske van der Wal 
- Karin de Jager, Afina Lageveen, Wiebe Roelof Lageveen, Henk Mulder, 

Jitske Mulder, Jan Sloothaak 
- Alie van der Berg / Albertje Roffel / Mieke Hoks / Gea Poepjes / Niesje 

Vaartjes 

kantine: 
kantine (zat morg.) 

kantine (ma-don) 

schoonmaak: 

voorzitter: 

leden: 

Actiecomité  
- Wiepie Krist 

De Grie 5 
- Ype Bijker 

Skoalekers 19 
— Tineke van Hes 

Nieuweweg 48 
— Anske de Jager 

Ringfeart 8 
— Herman Roffel 

Skoalekers 16 
— Aaltje Schokker 

Streek 7 
— Tetje de Vries 

MJ Hogeboomstr 5 

8464 PA Sintjohannesga 

8464 PH Sintjohannesga 

8463 VG Rotsterhaule 

8464 PD Sintjohannesga 

8464 PG Sintjohannesga 

8464 NB Sintjohannesga 

8464 NX Sintjohannesga 

0513 - 55 19 54 

0513 - 55 21 41 

0513 - 55 17 49 

0513 - 55 20 17 

0513 - 55 20 12 

0513 - 55 19 86 

0513 - 55 10 71 

Sponsoring (via actiecomité) 
maken Trespa reclamebord 
Jaarlijks huur reclamebord 
Aanbieden wedstrijdbal 

Website D.W.P.  

— W.W.w.wdwp.n1  

reclamebord 

wedstrijdbal 

€ 140,00 
€ 55,00 
€ 45,00  

(vermelding in het programmaboekje + (ballen)bord in de kantine 
advertentie clubblad 

	
diverse prijzen afhankelijk van de grootte advertentie 

tenues en 
trainingspakken 	- Info via Herman de Heij (zie algemeen bestuur) 

0513 - 41 63 13 

8447 AB Heerenveen 	0513- 62 76 57  

Verzorging:  
dinsdag/donderdag -  Jacky  Bakker 
18.30 -20.30 uur 	Prinses Beatrixstraat 17 	8501  HT  Joure 

Medewerkers clubblad:  
— Jan Knijpstra / Gelske van der Wal 

Wasserij kleding: 
- Herman de Heij 

Jutte 99 

reserve we.. _ Sjirk Elzinga (spontaan) aangewezen. De 
vergadering gaat hiermee akkoord en Sietze Drenth 
wordt bedankt voor de verrichte controles. 

10. Bestuursverkiezing 
Geen periodiek aftredenen. 

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

Albert Hol 
Albert vraagt of de wc's voor de kantine kunnen worden aangepast. Voorzitter 
Eelke Westra zegt dat we deze kwestie reeds in het bestuur hebben besproken 
en de ze zaak ruimer zullen bekijken omdat er nog meerdere zaken spelen wat 
misschien gelijk kan worden meegenomen in een verbouwing. Situatie bij de 
wc's voldoet inderdaad niet meer aan de eisen van deze tijd. 

- Albert Hol  
Ook vraagt Albert of er een aparte kleedbox kan komen voor de (in aantal) 
toenemende meisjes in onze jeugdteams. Deze kwestie blijft een probleem op 
korte termijn geen oplossing. 

- Arjen Veenstra  
Arjen zegt dat er in de door de KNVB verspreide boekjes aan de leiders staat 
dat de D, E en F pupillen geen wedstrijdformulier hoeven in te vullen. 
Is inderdaad een nieuwe wijziging, secretaris zal verder nakijken wat er precies 
gaat veranderen, de leiders krijgen daarna bericht. 

- Geert de Jong 
Geert merkt op dat wij als D.W.P. leden meer moeten 
kopen bij adverteerders, sponsors e.d. 

- Geert de Jonq 
Wil graag een extra vaatje van de vereniging na het 
mixtoernooi. 

- Sietze Drenth  
Sietze geeft nog een reactie n.a.v, het verslag en het 
verzoek aan  !eiders  en spelers tot het schoonmaken van 
de kleedboxen en dan niet alleen thuis maar ook wanneer 
met uit voetbalt. Ook komt hij wel bij verenigingen waar de 
kwaliteit 0,0 is. Kwestie schoonmaak en dan vooral de 
bezetting zal verder door het bestuur worden bekeken. 

- Sietze Drenth  
Nu even met een andere pet op; vraagt nog om een 
doelnet voor het trapveldje op de Doarpsfinne, even contact opnemen met 
Herman de Heij, die precies weet wat er is. 

- Sietze Drenth  
Op de dinsdag en donderdag trainen veel teams tegelijk - Sietze vraagt 
Herman om extra hesjes. Geen witte - gele hesjes. 

- Sietze Drenth  
Discussie komt weer op het zoekraken van trainingsballen, de kwaliteit van 
trainingsballen en het gebruik van het B-veld. 

- Auke Jan Sniider 
Auke Jan wil graag dat de zaken van de klussendag op papier staan en dat 
men weet wat iedereen moet doen. Vantevoren kan iedereen dan ook het 



De Rabobank is een bank met een idec Het 
idee dat je samen sterk bent De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samerrwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank ván mensen WiCir mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon- 
lijke contact Elke Rabobank 
staat midden in de same, 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijfs- 
lever, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort- 
om, we zijn een bank die 
net to thuis is in de boon  also.  

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

Rabobank 
Rotsterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

Uitvaartvereniging Sintjohannes t 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 
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VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 
Pr. W. Alexanderstraat 86 

8501 ME Joure 
Tel. 0513-415090 

Fax: 0513-412313 
Mobiel: 06-53173764 

Akkerman Jfr 
Mechanisatiebedrijf 

MASSEY FERGUSON 

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

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 

KOM VOETBALLEN 

Welkom bij 	 

Wordt lid .. 

voetbalvereniging 
D.W.P. 

Inlichtingen: 

senioren 	 Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 - 55.20.07 

jeugd 	 Arjen Veenstra 
jeugdcoördinator 
0513 -55.15.15 

reclameborden/ 
advertenties 	Wiepie Krist 
clubblad 	 actiecomité 

0513 - 55.19.54 



Eetcafé van der Zwaag 	Sintjohannesga 
Restaurant Koningshof 

	
Heerenveen 

Auto Joure b.v. 	 Joure 

Interesse voor ballensponsoring bel: 
Herman Roffel, 0513 - 55 20 12 

Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga 

Rohel 
Joure 

Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Echten 

Joure/Rotstergaast 
Rottunn 
Rotsterhaule 

Drachtstercompagnie 
Rotsterhaule 
Heerenveen 
Heerenveen 

se teamsport speciali Intitalejsport 
De Leverancier van sport- en promotiekleding 

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

Financiering mogelijk 

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

Van de ontvangsten van de balsponsors wordt de ballenvoorraad 
van de gehele vereniging op peil gehouden. Van training- tot 

wedstrijdballen van senioren tot jeugd. 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. 

Autobedrijf Siton Suzenaar 
Aannemersbedrijf A. Fekken  by  
Kapsalon Anneke 

Paviljoen camping Tjeukemeer 
Bouwbedrijf Cornel 

Jonkman Transporten 

Boss Classics Mini specialist 
Gerrit de Jong 
Tankstation H. Bakker 

Metselbedrijf DUAN 
Motorhuis Esvana 
K. Waterlander haarden en kachels 

Café 't Skoffeltsje 	 Heerenveen 
Vleesvee & vleeshandel M.S. de Jong - Kuipers Rotsterhaule 
Voegbedrijf S.V.S. 	 Joure 

Slump & Bos complete woninginrichting 
Meermarkt Bertus van Zwol 
Voegbedrijf W. de Jong 
Café 't Kroegje 

BALSPONSORS 2002/2003 

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 

KONIPLETE WONINGINRICHTING 

De enige winkel die stopt voor uw deur met alle dagelijkse boodschappen, brood, 
groente- en fruit, zuivelprodukten en gebak van bakker Breimer Ons eigen merkt Spar 

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

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

' STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 -551310 

Haskerhorne 

met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

Suzenaar 

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

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf I stuk  note  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. Kalverdijkje 770, 8524 .1.1 Tel.: 058 2660315 

Internet: www.mutasport.n1 	E-mail: verkoop@mutosport.nl  

#010Rfiti, 
iS 

IESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 

-,\Tel. 0513-631429  



Info-bull  i voor de jeugdleden van v.v. D.W.P. 2003-2004 

Trainingsvoorschriften: 
a. tenue: 	Korte broek & shirt (bij mooi weer) 

Trainingspak (bij kouder weer) 
Altijd scheenbeschermers 

b. Douchen: 	Douche-benodigdheden 
Badslippers 

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

Wedstrijdvoorschriften: 
Bij verhindering tijdig afmelden 
Trainingspak 
Shirt: groen-wit Sportbroek: wit 
Scheenbeschermers (verplicht per 1-1-2000) 
Douchebenodigdheden - Badslippers 

Voetbalkleding: Te verkrijgen via Tineke van Hes 
tel. 0513 - 55 17 49 of zaterdagmorgen 
van 9.00 tot 10.00 uur in de kantine 
van D.W.P. B -junioren t/m D1-pupillen 
hebben gesponsorde kleding 

Blessurebehandeling: Voor blessurebehandeling kan iedere 
dinsdag/donderdagavond vanaf 18.30 uur 
een beroep worden gedaan op een verzorger 
in de kleedkamers van D.W.P. 

Contributie: 	Van F-pupillen  Um  
B-junioren 	€ 12,00 per kwartaal 
Voor A-junioren € 17,00 per kwartaal 
Gaarne te voldoen via een automatische  
overschriiving per kwartaal, via penninqm. 
Bankrekening: 33.07.07.590.  

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

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

Jan Venema 	tel: 55 19 89 

Training DI elftal pupillen: 
dinsdagmiddag: 17.30 - 18.30 uur 
donderdagmiddag: 17.30- 18.30 uur 
trainer: Jappie Otter tel: 55 10 72 

Training D2 elftal pupillen: 
maandagmiddag 18.00 - 19.15 uur 
woensdagmiddag 18.00- 19.15 uur 
trainers: Wielze Toering 	tel: 62.74.65 
Klaas Huisman 	 tel: 55.10.30 

Training C junioren: 
maandagmiddag : 18.30 -19.45 uur 
woensdagmiddag: 18.30 - 19.45 uur 
trainer Remco ten Hoeve tel: 55.14.52 

Training A-junioren: 
dinsdagavond: 18.15- 19.45 uur 
donderdagavond: 18.15 - 19.45 uur 
trainer: Henk Van Hes 	tel: 55.19.36 

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

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

Jeugdcoördinator D.W.P.: 
Arjen Veenstra 	tel. 55.15.15 

Vervoer: 

Kantine D.W.P.: 	 Jeugdsecretaris: D.W.P. 
0513 - 55 17 88 of 55 17 85 

	
Hans Buijs 	tel. 55.21.06 

06- 40.04.298 
0513- 55.11.79 

0513- 55.22.05 
0513- 55.22.05 

0513 - 55 11 34 
0513 - 55 23 55  

Leider F2-pupillen 
Marten Huisman 
Anne Berger 

Leiders El-pupillen 
Alex Hoks 
Mindert Mulder 

Leiders E3 pupillen 
Bernard Hogeling 
Mieke Hoks 

0513- 55.23.73 
0513- 55.22.60 

0513 - 55 10 46 
0513 - 55 11 41 

0513 - 55 24 06 
0513 - 55 10 46  

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

6. Verslag penningmeester 
Dit keer ruim op tijd, want normaal moet penningmeester Jan de Vries nog van de 
bank komen, deze keer had hij zeker extra hard gefietst. (zo stond het vorige keer in 
het verslag en het Friesch Dagblad haalde hieruit de conclusie dat Jan even een 
knippertje tussendoor had gemaakt, maar het moet natuurlijk de 
vrijdagavondopenstelling zijn van onze (nog aanwezige) Rabobank) 
Penningmeester Jan de Vries had voor iedere aanwezig weer een duidelijk 
exploitatie-overzicht per 1 juli 2003 van de voetbalvereniging D.W.P. gemaakt. 
Wat bij het exploitatie-overzicht gelijk opvalt is dat we qua saldo vooruitgang hebben 
geboekt. Hadden we vorig seizoen nog een dikke strop door een lekkende 
waterleiding (hoge rekening nutsbedrijf) nu boeren we toch langzaam voorruit. De 
afdrachten van de KNVB blijven gewoon stijgen met enkele honderden euro per jaar. 
Middels een applaus werd de penningmeester bedankt vooral het werk. De uitleg 
per onderdeel was erg duidelijk zodat er uit de vergadering geen verdere vragen 
meer kwamen. 

7. Verslag actiecomité 
Wiepie Krist komt met een overzicht van de opbrengsten en kosten en een apart 
overzicht van de het clubblad over het afgelopen voetbalseizoen. De opbrengsten 
bestonden uit reclameborden, aangeboden wedstrijdballen, de grote clubactie, de 
jaarlijkse koekactie en een beetje rente. (indirect sponsoring van de Rabobank) 
Naast de traditionele overboeking naar de vereniging zelf zijn er nog de nodige 
uitgaven: sponsorbord wedstrijdballen, ballen pupillen van de week, aanschaf en 
onderhoud van wedstrijd- en trainingsballen, kosten onderhoud reclameborden, 
attenties, fruitmanden  etc.  Ook werd afgelopen seizoen 60 D.W.P. shawls 
aangeschaft welke werden bekostigd door het actiecomité. 
Al met al een overzichtelijk berekening. 

8. 	Verslag kascommissie 
De kascommissie, dit seizoen bestond uit Sietze Drenth en Afina Lageveen met als 
reserve Arjen Krist.. Sietze en Afina hebben de administratie uitvoerig gecontroleerd 

en de nodige kritische vragen gesteld iets wat Jan de Vries altijd 
erg waardeert. Sietze Drenth brengt een kort verslag uit aan de 
vergadering met de opmerking dat alles goed is geboekt en 
keurig weergegeven. Het handschrift van Jan de Vries kan wel 
wat beter. Zodoende werd decharge verleend aan de 
penningmeester. 

Vorig seizoen waren we afgesproken dat ook de boeken 
van het actiecomité gelijktijdig zouden worden 
gecontroleerd, dit is niet gebeurt. Actiepunt voor volgend 
jaar. 

9. 	Benoeming kascommissie 
Als nieuwe kascommissie voor het komende seizoen 
werden benoemd: Afina Lageveen en Arjen Krist als  

Jeugdleiders: 

Leiders Fl-pupillen 
Egbert Veenstra 
Kees Atsma 

Leiders F3-pupillen 
Jaap van Hes 
Henry van Drogen 

Leiders E2 pupillen 
Jelle Krikke 
Sippe Smeding 

Leiders Dl-pupillen 
Jan Vaartjes 	55 13 04 
Hans Buijs 	55 21 06 

Leiders Al-junioren 
Henk van Hes 
Patrick de Jong 

Leider D2-pupillen 	Leiders Cl-junioren 
Arjen Veenstra 	55 15 15 	Durk  Jager 
Geert Bos 	55 21 64 Jan Venema 

68 19 99 
55 19 89  

Leider Dames/meisjes 
Albert Hol 	 0513 - 55 13 72 
Sjoerd v.d. Molen 	0513 - 55 12 53 

0513 - 55 19 36 
0513 - 55 20 95 



VAN DE BESTUURSTAFEL 

Het voetbalseizoen is al weer enige tijd bezig. 
Druk gewerkt is er aan de website van D.W.P. 
zodat het clubblad even een tijdje stil stond. Nu 
de website bijna compleet is komt  It  Wite Pealtsje 
weer in beeld. Tip bezoek eens de website van 
D.W.P. boordevol informatie: www.vvdwb.n1  

Als bestuur vergaderen we meestal ongeveer om 
de drie weken. De eerste is vaak in de week 
voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering zo ook nu. Wat is er zoals 
de laatste maanden besproken: 

Rondom het gebouw was de bedoeling dat we nog allerhande werkzaamheden 
willen uitvoeren, waaronder het schilderen van het gebouw, het betonnen logo  
etc.  

Diverse nieuwe leden hebben zich aangemeld en dan voomamelijk jeugdleden. 
Vooral de meisjes hebben de weg naar het voetbal gevonden en zijn allemaal 
ingedeeld in gemixte teams. Door de jeugdcommissie 
zal worden bekeken of een totaal meisjesteam na de 
winterstop haalbaar is. 

De exclusieve D.W.P. minishirts zijn binnen en voor de 
prijs van € 9,— aan te schaffen. Het betreft een speciaal 
in Duitsland gemaakt model, als commentaar wordt er 
steeds gezegd dat ze erg duur zijn. Doch de prijs ligt net 
iets boven de kostprijs. Dus voor Sinterklas, verjaardag, 
zo maar voor in de auto.... het mini-shirtje van D.W.P. — 
verkrijgbaar in de kantine. 

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. (2.25 x 1.00). 
Ook een echte stamtafel voor de kantine is aan te bevelen. 

Nog geen leider is er gevonden voor het 4e elftal van D.W.P. Diverse personen 
zijn er benaderd maar niemand was bereidt het leiderschap op zich te nemen. 

Geconstateerd wordt dat voor veel zaken geen vrijwilligers meer kunnen worden 
gevonden, bestuursleden krijgen er steeds meer taken bij en dat is nu precies 
niet de bedoeling. Zo moest er nog voor de zaterdagmorgen mensen worden 
gevonden die de bezoekende vereniging,  !eiders,  scheidsrechters opving. 

Notulen ..Larvergadering 2003 (seizoen 2002- 
2003) 

vrijdag 5 september 2003 - kantine v.v. D.W.P. 

1. Opening 
Om acht uur opent voorzitter Eelke Westra de vergadering 
en heet maar liefst 31 leden welkom. De jaarvergadering 
weer op de gebruikelijke datum, namelijk de vrijdags voor 
aanvang van de competitie. 
In zijn voorwoord blikte de voorzitter terug op het vorig voetbalseizoen. Een sportief 
gezien voorspoedig verlopen seizoen. Voor wat betreft de resultaten van de teams 
zal de secretaris en de jeugdsecretaris hier op terug komen. 
Na twee seizoenen bij onze vereniging is met wederzijds goedvinden het contract 
van onze hoofdtrainer Klaas Kuiper met een jaar verlengd. 

Wat tevens een aanhoudende zorg is, is het aantrekken van voldoende vrijwilligers 
voor de vele te verrichten werkzaamheden binnen onze vereniging. Zo is het o.a. dat 
dit seizoen een elftal (D.W.P. 4) zonder leider de competitie ingaat. Ondanks 
verwoede pogingen is het niet gelukt een leider te vinden voor 
dit elftal. Zoals al meerdere malen opgemerkt draait onze 
vereniging op vrijwilligers, willen wij het voetbal in onze dorpen 
op langere termijn volhouden dan zullen uit ons midden 
voldoende mensen beschikbaar moeten zijn. 

Of de grotere opkomst te maken heeft met het informeren aan 
de leden van de Jaarvergadering is niet duidelijk, secretaris Jan 
Knijpstra had ieder senioren-lid inclusief de A-junioren en 
senioren-dames persoonlijk een uitnodiging gestuurd. 

2. Notulen 
Secretaris Jan Knijpstra leest de notulen voor van de vorige Jaarvergadering welke 
werd gehouden op vrijdag 6 september 2002. Zijn verslag werd zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. 

3. Mededelingen 
Afbericht ontvangen van Afina Lageveen. 

4. Verslag secretaris 
Hoewel op voorhand de bedoeling was tot het maken van een beknopt verslag was 
het resultaat wederom toch iets uitgebreider. Secretaris Jan Knijpstra kwam met een 
uitgebreid verslag van het seizoen 20021-2003. Bijna alle onderdelen van de 
vereniging kwamen aan de orde, van hoofdtrainer tot kantinepersoneel. Alles met 
elkaar opsommende is onze voetbalvereniging één groot bedrijf waar vele en vele 
vrijwilligers van vroeg tot laat in de weer zijn om het spul draaiende te houden. Na 
een traditioneel overzicht per elftal werd het jaarverslag zonder op- of aanmerkingen 
door de vergadering goedgekeurd. 

5. Jeugdverslag 
Jeugdsecretaris Henk Mulder gaf een duidelijk verslag van alle jeugdteams over het 
afgelopen seizoen. Gezien de behaalde resultaten kan de conclusie worden 
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.41 	 Gelukkig is dit opgelost. Ook op de woensdagmiddag 

• was het voor Anne Knol, als coördinator niet altijd 
# 11\ nnogelijk om precies 4 uur 's middags bij D.W.P. te zijn. 

411, 	vp  Zijn winkel in drukwerk sloot hij altijd al eerder om maar 

Afscheid werd er tijdens de Ledenvergadering genomen van jeugdsecretaris 
Henk Mulder met natuurlijk Jitske Mulder. In Hans Buijs en Arjen Veenstra werd 
zijn vervanging gevonden voor respectievelijk jeugdsecretaris en jeugd-
coördinator. 

De RABOBANK is bereidt gevonden om de C junioren in nieuwe tenues te 
steken. Ook heeft het bestuur besloten dat het 3e elftal 
van D.W.P. in nieuwe trainingspakken zal worden gezet. 
Door de jaarlijkse sponsoring van Woning-inrichting 
GEBO is dit mogelijk. Het 3e elftal speelt in tenues van de 
GEBO en heeft hier ook de trainingspakken van doch 
deze zijn aan vervanging toe. 
De dames van D.W.P. hebben nieuwe sporttassen 
gekregen van ROELOF DE VRIES - bestratingen uit 
Sintjohannesga. Meer over bovenstaande sponsoring in 
het komende clubblad. 

Door de redactie van de Leeuwarder Courant werd 
gevraagd om een foto van D.W.P. voor de amateurvoetbalbijlage in september. 
Door hun werden, dus zonder tussenkomst van D.W.P., adverteerders gezocht 
(gehaald uit het clubblad van D.W.P.) Door de vele aanmeldingen was een 
complete bladzijde mogelijk waardoor er zelfs twee foto's van onze vereniging 
instonden. 

Binnen het bestuur zal binnenkort nog besproken worden de inning van de 
contributie, aanmelding nieuwe leden  etc.  Hierover zijn binnen onze vereniging 
geen echte regels opgesteld. Nieuwe richtlijnen zullen er worden opgesteld. Er 
zijn bijvoorbeeld omliggende verengingen waar de contributie voor het gehele 

jaar moet worden betaald wanneer men tijdens het seizoen 
ophoudt. 

Er is aangekondigd dat er een verscherpte controle komt 
voor de uitvoering Drank- en Horecawet. Dus controle 
sluitingstijd en schenken van bier onder de 16 jaar is 
verboden. Gevraagd wordt dat iedereen hier rekening mee 
houdt. 

Daarnaast zal het bestuur zich buigen over de problematiek 
van de wc's in de kantine. Betreft geen optimale situatie en 

11.  51 	
op tijd te komen. Weinig begrip was er dan als hij iets 

-or 	

- later kwam, maar ook dit probleem is opgelost. 
Conclusie: een moeilijk begin van het seizoen om alles 
eerst draaiende te krijgen.  



voldoet niet meer van deze tijd ook de 	Ate  van de 
keuken, opslag is erg beperkt. Bekeken zal worden hoe dit 
het beste kan worden opgelost. Een verbouwing in de 
toekomst is dus niet uitgesloten. 

Dan nog willen we wijzen op het schoon achterlaten van de 
kleedboxen na trainingen en wedstrijden. Hadden we het 
eerst over de jeugdelftallen nu zijn het vooral de 

seniorenteams die er een bende van maken en dan vooral het eerste elftal. 
Mannen juist jullie hebben een voorbeeldfunctie. En dat betreft ook het ophalen 
van overgeschoten ballen, wees niet te beroerd om 
direct de bal op te halen. Dit getuigt pas van inzet. 

Als vereniging moeten we ook aansluiten op de 
digitale snelweg. Vanaf het nieuwe seizoen worden 
de uitslagen van de D-pupillen via internet aan de 
KNVB doorgegeven. 

Voor het eerst weer sinds jaren zal D.W.P. in de zaal 
weer gaan deelnemen aan de Midwintercup in het 
FEC te Leeuwarden. 

Om D.W.P. ook te voorzien van goede geschoolde trainers zal Henk van Hes 
de komende maanden de cursus trainer coach senioren  III  gaan volgen. Hij 
moet hiervoor op de woensdagavonden naar Ruinerwold. Henk veel succes. 

Jan Knijpstra, secretaris  
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Club van 100 

Bertus van Zwol Franke Sloothaak 

Atze van Stralen metselbedrijf DUAN 

voegbedrijf 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 

Competitiestart F ielen Akkerman Al team (D.W.P. Al) 

Nadat een gedeelte van het team al een trainingskamp op Terschelling achter de rug had 
begonnen we weer te trainen. De eerste trainingen hebben we met de A- en B-selectie mee 
getraind. Na enkele weken begonnen we onder de nieuwe trainer/coach Henk van Hes te 
trainen. Doordat alle oefenwedstrijden waren afgelast door de droogte, konden we gelijk aan 
de bak voor de beker. Hieronder volgen de uitslagen: 
D.W.P. — N.O.K. 	3 — 3 
D.W.P. — RenadoN.V.I. 3 — 6 
D.W.P. — Lemmer Bentex 4— 1 
Helaas zijn we door deze resultaten uitgeschakeld in de beker. 
Na enkele pittige trainingen waren we fit genoeg voor de start van de 
competitie. De uitwedstrijd tegen Creil stond op het programma. Na een 
ontspannende reis met het Oenema-busje van Patrick kwamen we aan in Creil. 
We begonnen moeizaam, maar kwamen steeds beter in ons spel, waarna de 
0-1 snel volgde. Met 0-2 gingen we theedrinken (behalve Hendrik die geen 
thee lust). Na de rust hadden we niet veel moeite meer met Creil en liepen we 
uit naar 0-6 wat ook de einduitslag was. Pieter scoorde 4x en Sander 2x 
(waarvan 1 wereldgoal). 
De terugreis werden er door Anno een aantal opmerkingen gemaakt tegen 
dames op de fiets die niet door iedereen werden gewaardeerd. 
De week erop moesten we thuis tegen R.K.O. uit Rutten. Na een slechte 10  
helft, waarin iedereen zich ergerde aan de instelling van de R.K.O. spelers, 
gingen we toch met 3-0 de rust in. Hieruit blijkt toch nog maar weer eens de 
klasse van dit team, met slecht spel toch nog 3x te scoren. In de rust was Henk 
niet tevreden. We moesten meer voetballen en ons niet laten provoceren door de 
tegenstander. Dus begonnen we fel en goed voetballend de 2e  helft, waardoor we snel uitliepen 
naar 6-0. In de slotfase volgden de 7-0 en de 8-0 na een fout van de keeper die door Hendrik 
van afstand schitterend werd afgerond. Doelpuntenmakers: Gauke 3x, Hendrik 2x, Douwe  lx,  
Sander  lx  en Pieter  lx.  
De volgende zaterdag werd de wedstrijd tegen RenadoN.V.I. verplaatst naar de dinsdag erop. 
Door de vele regenval werd ook die wedstrijd afgelast, waardoor we uiteindelijk zaterdag 11 
oktober moesten spelen. We begonnen fel en geconcentreerd en goed voetballend tegen 
Renado/V.V.I. want we wilden revanche nemen vanwege de blamerende nederlaag tegen ze in 
de beker. En we kwamen verdiend op een 1-0 voorsprong na een weergaloze actie van de 
nummer 10 van D.W.P. Hendrik van der Wal (die jongen van Willem) waarna Pieter simpel 
binnen kon tikken. Even later werd het zelfs 2-0 door een treffer van Hendrik die met een 
beetje geluk de voorzet van Gauke binnenschoot. Waarna we ons lieten inzakken en 
RenadoN.V.I. het spel lieten maken en op de counter gingen loeren. Met dank aan onze stand-
in keeper Jos die een aantal adembenemende reddingen tot stand bracht. Ruststand 2-0. 20  

Helft zette RenadoN.V.I. ons onder druk maar ze werden nooit echt gevaarlijk, en nadat Gauke 
de 3-0 binnen schoot na een grote fout in de verdediging van Renado of was het nou V.V.I.. 
Doelpuntenmakers: Gauke  lx,  Pieter  lx  en Hendrik 1x. Conclusie: 3 wedstrijden 9 punten 17 
doelpunten voor en 0 tegen. 
Tenslotte willen we voegbedrijf G. de Jong bedanken voor de nieuwe tassen en 
intrainshirts. 

De verslaggevers Hendrik v/d Wal en Sander Visser 



Bestuursvergadering 
Jeugdvergadering 
Rolladeparty vrijwilligers D.W.P. 
Klaverjassen - inschrijving 13.30 
Oudjaarsavond 
Nieuwjaarsinstuif kantine 
D.W.P. - familiedag 

19.30 
20.00 
20.00 
14.00 
00.00 
16.00 18.00  

"Komt dat schot...!" 
Het is donderdagavond, de laatste training voor de 
krachtmeting op zaterdag. Nadat er een bakje koffie soldaat 
is gemaakt wordt de sporttas gepakt en is er koers gezet 
richting kleedkamer 1. De deur voor de 'thuisclub' gaat 
open, en de sporttas wordt op de vaste plek neergezet. De 
rits gaat open, en de benodigde spullen worden eruit gehaald. Op advies van 
de trainer mogen er geen korte broeken meer gedragen worden, dus komt er in 
dit geval een lange broek te voorschijn. De  casual  kleding wordt verruilt voor 
het sportieve trainingstenue.  Aileen  de schoenen met korte nopjes moeten nog 
worden aangetrokken, wanneer dat ook is gebeurd loop je vol goede moed 
richting trainingsveld. Je ziet hoe de anderen een balletje trappen, en bedenkt 
dat je het zelf beter kunt. Je besluit om de warming-up in gang te zetten. Nadat 
je een paar keer doelloos heen en weer hebt gesjouwt ben je tot de conclusie 
gekomen dat er ook nog bepaalde spierbevordende loopjes moeten worden 
gedaan. Nadat je dat allemaal hebt gedaan komen de rekoefeningen aan bod. 
Je staat wat tegen een hekje aan te duwen zodat je je spieren zo optimaal kunt 
rekken. Er wordt ondertussen een balletje na je toegetrapt die je heel 
professioneel probeert aan te nemen, omdat je de avond ervoor Steven 
Pienaar dat zag doen. Je struikelt en scheurt bijna je enkelbanden opnieuw... 
Na een paar minuten worden we aangeroepen voor een partijtje om te 
beginnen. Gaat op zich redelijk goed. Je wint het partijtje met 4-2 waarvan je 
zelf de 3e  hebt gemaakt. Dan wordt de keeper verteld dat hij plaats moet 
nemen tussen de 3 palen. Na een korte uitleg van de trainer wordt er aan de 
oefening begonnen met als doel die grote ronde knikker achter de keeper en 
tussen die drie palen te leggen. De eerste paar gaan goed, dan moet jij 
beginnen aan de oefening. De eerste bal gaat goed, je krijgt  em  terug om een 
lange bal te geven. Je trapt half int zand en raakt  em  niet optimaal zodat de 
ontvangende speler zich even moet inspannen om de bal nog te halen. Je 
krijgt  em  van hem terug, met als bedoeling dat je  em  achter de keeper en 
tussen de al eerder genoemde palen legt. De bal komt op een meter of 19 te 
liggen, je zit zelf al in een behoorlijke voorwaatse looppas. Je bedenkt in welke 
hoek je de bal gaat schieten. Je hebt een besluit genomen... hij gaat in de 
rechterkruising. Je hebt nog 2 meter om je te bedenken voordat je de bal de 
juiste richting en snelheid moet aangeven. Het moment 
is daar. Je gaat er voor de volle honderd procent voor. 
Je zult uithalen... en schiet in het luchtledige. Iedereen 
heeft het niet meer, zelf de trainer slaat zichzelf twee 
keer op het dijbeen van het lachen. Zelf krabbel je op, 
je hele rechterbeen zit onder het zand. Je ziet 38 
centimeter verder de bal liggen. Je loopt naar de bal 
en terwijl iedereen nog dubbel ligt van het lachen, haal 
jij vol uit met rechts en de bal vliegt prachig en strak de 
rechterkruising in. 

Gerechtigheid 

Maandag 	10 november 
Maandag 	17 november 
Woensdag 17 december 
Zaterdag 	27 december 
Donderdag 	01 januari 
Zaterdag 	03 januari 
Zaterdag 	22 mei 

Leden D.W.P., supporters 
en liefhebbers surfen naar 

www.wdwp.n I 
de website van de voetbalvereniging D.W.P. 

Sponsoring 
Het blijft in de familie, onze hoofdsponsor voegbedrijf G. de Jong heeft de 
A-junioren nieuwe sporttassen en intrapshirts aangeboden. 
Schoonzoon volgde het voorbeeld zodat de dames er ook pico bello 
opstaan met sporttassen van Roelof de Vries - bestratingsbedrijf. 
Beide sponsors namens de A-junioren en het dameselftal hartelijk dank. 

Club-festivileiten  



20 september 
4 oktober 
25 oktober 

8 november 
15 november 
21 februari 
13 maart 
03 april 
01 mei 

Delfstrahuizen 
N.O.K. 
W.W.S. 

Minnertsga 
Nagele 
V.V.I. 
Espel 
Workum 
Creil 

D.W.P. - FAMILIEBERICHTEN PUPIL VAN DE WEEK  

   

   

Was het een tijdje dat D.W.P. 2 de productiefste elftal had, dit keer valt de eer 
aan het 3°  van D.W.P. en dan niet alleen maar het scoren van doelpunten.  
Bonne  en Wilma kregen op 9 juli een dochter  Cheryl  Elise en op 3 augustus 
werd Devid geboren zoon van Brenda en Edwin en broertje van Colin. 
Iedereen van harte gefeliciteerd. Uit betrouwbare 
bron hebben we vernomen dat enkele weken 
geleden ook Erik is getrouwd, met  Danielle.  

Cdgen als stetretjes 
een meisje heel klein 

je gedachten nog verzetjes 
aliat zijn wij gelukkig  

pun,  papa en mama te zijn  

'Cheryl jlise 
09-07-2003 

.24 is geboren om 09.20  um,  
weegt 3480 gram en is 53 cm lang 

@,?onne "lkema 
21Pilnza jeylkema--"9.1eldstra 

e 	koalekers 35, 8464 -c7)je (25intiohannesga 

Otaag eerst even bellen 
voor te langskomt, tel 0573- 551323 

Wat is precies de bedoeling? 
Bij alle thuiswedstrijden van het eerste elftal mag de pupil van de week de aftrap 
verrichten. De aanvang van de wedstrijd is altijd om 14.30 uur. Je moet dan om 
13.30 aanwezig zijn (liefst in voetbaltenue). Wil je ook de wedstrijdbespreking 
volgen (voor de echten) dan een kwartiertje eerder. Je wordt opgevangen door 
Mindert Mulder, de assistent scheidsrechter van ons eerste elftal. 
Voor de wedstrijd kun je je verkleden in de kleedkamer met de echte spelers van 
het eerste elftal, je krijgt daarna een echte leren voetbal met de handtekeningen 
van alle spelers, leider en hoofdtrainer. 
Deze bal wordt je aangeboden door het actiecomité. Na de warming-up waar je 
aan mee mag doen kun je de eerste helft volgen vanuit de dug-out. In de pauze 
krijg je patat en drinken daarna is het gebeurd. Onderstaand het schema van de 
komende pupillen, je krijgt bericht van je eigen leider wanneer je aan de beurt 
bent. Bij verhindering dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Jan Knijpstra, 
tel. 55 20 07. 

Rowan van  Hes  

Tobias van der  Mei  & 
Jordy van  Drogen  
Erik Huttinga 
Wilco van der Kamp 
Ewan Yska 
Matthijs ROling 
Mike Olde Agterhuis 
Berno  Akkerman  

Dankbaar en blij zijn wij met eis geboorte 
van onze zoon en mijn broertje 

Devid 
Geboren op 3 augustus 2003 

5renda, Edwin en Colin ldzenga 
Baclweg 3, 3442 AD Heerenveen 

Telefoon 0513 623 750 

Eerst even bellen voordat u vingertjes en teentjes komt tellen 

Mgr 

Op 16 juli 2003 overleed Rikus de Jong om 82 jarige leeftijd. Rikus verrichte 
van gemeentewege vroeger altijd vele klusjes op ons terrein en was supporter 
toen Rudie en Bauke hier nog voetbalden. Later kwam hij wel eens kijken naar 
de pakesizzer Rikus die nu voetbalt in de D-pupillen. 

Geheel onverwacht is op 5 oktober 2003 in de leeftijd van 70 
jaar overleden Jappie Berger. Jappie die op latere leeftijd 
nog begon te voetballen en samen met zoon Jappie en de 
andere overgekomen A junioren voetbalde in het 4e elftal van 
D.W.P. We wensen beide familiesveel sterkte toe met het 

- 

• Jan Ype 
Tobias 
25-10-2003 

Jordy  Rowan 
20-09-20032 

verwerken van dit verlies. 

.4 	Vrijdag 31 oktober is het precies 40 jaar geleden dat (de oude 
rocker) Willem Jager in het huwelijk trad met Margje Eizema. 

7:7 	Familie Jager van harte gefeliciteerd. 



Wij D.W.P D2 hebben 13 september 2003 tegen Emmeloord 

gespeeld.Wi j hebben met 6-0 gewonnen, en de openingsgoal was van 
Jelmer.Even later in viel er al weer een doelpunt, deze keer van 
Wout. 
Toen kwam er een klein misverstandje tussen Marten (St Arjen maar 
dat was niet zo erg en het werd snel de wereld uitgeholpen. 
Door Emmeloord werd wel gedrukt, maar de scheids had niks 
gezien.Het was de le helft dus 2-0.(Chris stond de eerste helft op 
wissel). 
Na rust werd er ook al weer snel een goal gemaakt.(Marten stond nu 
op wissel). 
be stand stond op 3-0. 
En toen ineens nog een goal! Stand 4-0. 
We gingen goed door, en scoorden dus nog 2 goals erbij. 
Op het laatst kwam er nog een kleine aanval van Emmeloord, maar die 
hadden we de kop ingedrukt. 

Van D.W.P D2 speler Marten. 

Nieuws van D.W.P. E2 
Het seizoen 2003/2004 ging van start met nieuwe 
spelers en nieuwe  !eiders.  Alle 30 E spelers zijn 
weer verdeeld in 3 teams. 
E2 bestaat uit Annet v/d Meer, Iris Bijker, Carol 
Friso, Gesina Tuinier, Freerk Hoekstra, Gerrit 
Zondervan, Gertjan v/d Stouwe, Anton Holtrop, 
Herman Heida, Rinke Krikke. 

Als leiders werden aangewezen: Sippe Smeding en Jelle krikke. 
Op 13 september moesten de boys en  girls  aantreden tegen W.Z.S. uit Sneek. 
Het was even wennen op een nieuwe positie en met nieuwe medespelers, en 
natuurlijk wat de nieuwe leiders van hun verwachten. Maar het eerste doelpunt 
werd al redelijk snel door ons gemaakt. Later zouden er nog enkele doelpunten 
vallen, en de eindstand bleef staan op 8-1 voor D.W.P. Een prima resultaat. 
Op 20 september kwam Balk op bezoek, en deze bleek een maatje te groot 
voor ons. Ondanks dat er goed werd verdedigd vlogen de keeper de ballen om 
de oren. Uitslag 2-14. Jammer maar niet getreurd. 
Zaterdag 27 september ging de reis naar Joure. Vol goede moed en een inval 
leider moest er worden gewonnen. Maar Joure 
was met de zelfde instelling uit de kleedboxen 
gekomen, en had wat meer geluk 2-0. 
Op 4 oktober moesten we toch de 2 nederlagen 
even recht zetten tegen C.V.V.O. Lemmer. Vol 
strijdlust stond het team in het veld, en ondanks 
het slechte weer speelden ze allemaal de 
sterren van de hemel. Met als eindresutaat 13-0, 
een uitslag waar je mee thuis kunt komen. Vol 
zin en goede moed zien wij dan ook de 2de helft 
van deze competitie tegemoet. 

Leiders Sippe en Jelle 

Het Wel en Wee van het Derde! 

En na een lange zomerstop kunnen we eindelijk weer los. lk hou jullie op de 
hoogte van de sportieve belevenissen van het Derde zoals beloofd. 

We begonnen de voorbereiding ongekend vroeg voor ons doen; eind juli stond 
de eerste training al op het programma. Helaas was het door het mooie weer 
niet mogelijk om oefenwedstrijden te spelen (maar daar hebben meer clubs 
last van gehad) maar desalniettemin stonden we er redelijk op voor de eerste 
wedstrijd van het seizoen. 



1° elftal v.v. D.W.P. (trainingspakken Rabobank - sep. 1984) 
Staande vInr: Jan Wind (trainer), Jan Lubbers, Klaas Veenma, Geert Veenstra, Aijen 
Veenstra, Geert Dijkstra, Jan ten Hoeve (leider), Jan de Vries (directeur Rabobank 
Rotsterhaule - toen 39 jaar oud) 
Zittende vInr: Anne Knol, Jan Dijkstra, Willem van der Wal, Willem Visser,  Durk  Jager, 
Klaas Huisman, Harry van der Velde, Johannes Hogenberg. 

Jeugdelftal D.W.P. (jaar?) 
Staand vinr: Tinus Hol, Theo van der Woude, Jurrit Visser, Simke de Vries, Harry 
Visser, Franke Sloothaak. 
Zittend vInr: Jappie Kopman, Marten Bos, Klaas Snijder, Jan Vaartjes, Henkie 
Meerding, Lieuwe Schotanus. Leiders was toen: Franke de Graaf 

Heerenveense Boys 5 - D.W.P. 3 0-1 
We begonnen de competitie wederom met een 
uitwedstrijd bij Heerenveense Boys. Waar we vorig jaar 
weggespeeld werden met 4-2 begonnen we nu sterk. 
In de eerste helft hadden we een sterk overwicht en 
creëerden we enkele goede kansen maar het mocht 
niet echt baten en met 0-0 gingen we de kleedkamer in. 
De tweede helft speelden de Boys agressiever maar 
kregen wij toch nog de beste kansen en uit een vrije 
trap kopte  Elmer  raak: 0-1. 
Nadat Hein uit een vrije trap beide palen raakte kregen 
de Boys nog enkele goede mogelijkheden maar dankzij 
goed keepen van Tsjirk en behulp van de paal pakten 
we toch de volle winst. Een goed begin van de competitie dus. 

Conclusie: Een verdiende overwinning! 
Doelpunt: 	Elmer.  
Bijzonderheden:Taco was geschorst, Sake is geblesseerd uitgevallen na een 
overtreding op zijn enkels. Arjen en Ard uit het tweede speelden met ons mee. 

D.W.P. 3 — Oudehaske 3 2-2 
Met een nagenoeg complete selectie traden we op vrijdagavond aan tegen 
Oudehaske. I.v.m een overvol programma en de slechte staat van de velden 
moesten we dus een dag eerder aan de bak. Met veel publieke belangstelling 
begonnen we scherp aan dit duel en al binnen 10 minuten was het raak. 
Erik mocht alleen doorgaan op de keeper en maakte geen fout; 1-0. 
We hadden de wedstrijd onder controle,gaven nauwelijks kansen weg en 
kregen zelf nog enkele kansjes op meer. 
Na de rust was het echter Oudehaske dat scoorde in een fase dat we flink 
onder druk kwamen te staan. Toch kwamen we door wederom Erik weer op 
voorsprong; 2-1. Helaas bleven we onder druk staan en door een prima 
benutte vrije trap werd de eindstand 2-2. 

Conclusie: 	Een terecht gelijkspel! 
Doelpunten: Erik (2) 
Bijzonderheden: Taco was geschorst. 

Joure 3 — D.W.P. 3 6-2 
De uitslag verraad het al; een nederlaag om niet over 
naar huis te schrijven. 
Joure speelde achterin met drie verdedigers op onze 
twee spitsen met als gevolg een extra mannetje op 
het middenveld. Toch kregen we enkele goede 
kansen via  Elmer  en Erik en kwamen Jasper en Leo 
ook enkele malen gevaarlijk door maar zonder 

WIE HERINNERT ZICH NOG 

  

  

    



Technisch 
Klussenbedrijf 
J. Keizer 

J. Keizer 
Binnendijk 47 

8461 LG Rottum 
0513 -62 39 10 

Ontdek de weg naar uw  ii  
eigen 

Vakman Eeen van Bavel 
D 0 TV WASMACHINE 

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega • * TEN BOOM  

VOE -  Ek) 
•  

41
3 
 Telefoon: (0513) 551 593 

(0513) 54-1 590 

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

FREEGJE DERNEI 
as jojo bóleguod lzelje 

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruiloften 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTER IJ 

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

Tevens VOOF UW lunches,  plates,  snacks, 

salades of een lekker glaasje bier e.d. 

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

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

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

NWg1 
EgIggliEá 5=53  ~Mg 

rn b urg, 

Dè 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  

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

Voor al uw ge \ werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  J. Veldstraweg 35 
8513 CK Ouwsterhaule 

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

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

VAN ZWOL 
STREEK 131 ROTSTERHAULE 

TEL. 0513-551494 FAX 552011 

->194,>••• 



CAMPING 
TJEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 

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

• Buffetten of broodmaaltijden 

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

crai'LLI71 

Technisch bedrijf 	 

W1A Limona 
Schotel- fr.< 

antennes INSI4114ND 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zelf doen 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C.V 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Technisch bedrijf W Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

C.C.a• 

6..ataieteetajects «acpr: 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

asitgar.."1,ILFS e  

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule 

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

Firmawei 11 - 8501 XL Joure 

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

voor al uw: 
• nieuwbouwvoegwerken 

• uithakken oud voegwerk •restauraties 

Meerweg 34,85(5 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (05(3) 55 1341. 

,0000 SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 

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

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

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 
Waterlander kachels en haarden 
Woningstichting Haskerland 
Heineken Nederland BV 
Kerstma-Heida 
Kraak Installatietechniek 
Modderman BV 
Akkerman rijwielen 
Rabobank 
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 
Voegbedrijf S.V.S. 

Joure 
Sint Nicolaasga 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Oudehaske 
Sintjohannesga 
Joure 
Heerenveen 
Joure 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Rotsterhaule 
Joure 
Grou 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Oudehaske 
Nieuwehorne 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Rohel 
Ouwster Nijega 
Joure 
Joure 
Sint Nicolaasga 
Drachten 
Rotsterhaule 
Ouwsterhaule 
Rotstergaast 
Heerenveen 
Ouwsterhaule 
Scharsterbrug 
Sint Nicolaasga 
Sint Nicolaasga 
Haskerhorne 
Joure 

RECLAMEBORDEN 2003/2004 

 

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



De vierde wedstrijd thuis tegen Het.. .....weense Boys. 
Dit werd een potje om het doelsaldo eens flink op te 
schroeven. In de 6de  min scoorde Joran de 1 — 0. Na 
doelpunten van Wout en Jelmer was het na 12 min al 
3 — 0. Nu gingen we kansen verspelen het duurde tot 
de 20 min voor we weer scoorden door Jelmer 4 — 0. 
Net  voor de rust was het nog prijs Marcel maakte de 
5 —0 en ook de 6 - 0. 

We gingen steeds slordiger spelen, dit bleef zo de hele tweede helft. Na 7 — 0 Wout, 
8 — 0 Tjeerd, 9 —0 Jurrit en 10 —0 Jelmer was het tijd om ook eens Marten de Jong 
in stelling te brengen. Marten speelde pas zijn 4de  wedstrijd ooit. Na wat passen en 
meten werd Marten bijna op de doellijn in stelling gebracht en zowaar raak 11 — 0. 
Nu was het de buurt aan onze voorstopper Robbin. Hij werd even spits gemaakt 
Wout nam zijn plek over. Het was al na 3 min raak 12 — 0 er waren nu nog 8 minuten 
te spelen. De eindstand werd bepaald door wout zijn derde goal op 13 — 0. 

4 oktober uit tegen C.V.V.0 Lemmer. De jongen dachten dat ze vandaag ook wel 
weer zouden winnen, maar het liep anders. We creëerden wel kansen maar 
doelpunten bleven uit. Na 8 min maakten de Lemsters de Onverdiende 1 — 0. Tot de 
rust bleven we maar wat aanrommelen. 
Tijdens de pauze de jongens weer moet ingepraat. C.V.V.0 speelde vrij hard 
( vanachteren aantikken enz.). We zouden de bal ook sneller rond laten gaan, dit 
ging net na rust prima er kwamen weer wat kansen voor ons. En waar wij dachten 
dat de gelijkmaker er wel eens aan zou kunnen komen werd het 2 —0 voor C.V.V.0 
Dit was het breekpunt het liep nu niet meer ook gingen we slordiger spelen. Al 
hadden we nog een uur gespeeld doelpunten voor D.W.P zaten er vandaag niet in. 
Na 5 wedstrijden is de stand w G V punten voor-tegen 

Joure 	D5 5 5 0 0 15 42 - 	1 (+ 41 ) 
DWP 	D2 5 3 0 2 9 24 - 5 (+ 19) 
CVVO 	D3 5 3 0 2 9 9 -10 ( - 1 	) 
HeerenveenD4 5 3 0 2 9 11 	-13 ( - 2 	) 
Emmeloord D2 5 1 0 4 3 6 - 25 ( -19 ) 
Hrv. Boys 	D4 5 0 0 5 0 3 -41 ( -38 )  

DOELPUNTEN 
NAAM 

6 13 20 26 4 25 1 8 15 23 Totaal 
sep sep seRsep okt okt nov nov nov nov 2003 

Jurrit van der Ploeg D2 1 1 2 
Marcel Ketellapper 	D2 2 2 
Marten de Jong 	D2 1 1 
Tjeerd Wietsma 	02 1 1 2 
Joran Veenstra 	D2 1 1 2 
Jelmer Bos 	D2 3 2 3 1 9 
Robbin Veenstra 	D2 1 1 
Wout de Jong 	D2 2 2 3 1 8 

1 6 4 13 0 3 0 0 0 0 
	

27  
Groetjes: Pieter,Geert en Arjen  

resultaat. 
Uit een vrije trap van Hein kopte Erik weliswaar raak 
maar Joure scoorde twee maal waardoor we met een 2- 
1 achterstand de kleedkamer opzochten. 
De eerste 10 minuten van de tweede helft leek de 
wedstrijd te kantelen doordat we onder aanvoering van 
Johan en Jasper Joure geen ruimte gaven. 
Toch was het daarna Joure dat weer scoorde en toen knakte er iets bij ons en 
konden ze makkelijk uitlopen naar 4-1 en 5-1. 
Uit een counter deed Erik nog iets terug maar het mocht niet meer baten. 
Uiteindelijk ging het fluitje bij een stand van 6-2! 

Conclusie: Een nederlaag om heel snel te vergeten!! 
Doelpunten: Erik (2) 
Bijzonderheden:Wiepie op de goal (overigens niet schuldig aan de 6- 
klapper), Jan Schokker (b-selectie) speelde mee. 

Scharnegoutum 3 — D.W.P. 3 3-4 
Na een hele mooie en gezellige avond,  Erik's  zijn bruiloft, moesten we 
aantreden tegen het altijd lastige Schamegoutum. De meeste spelers van ons 
waren nog verdoofd door de drank. We misten wedstrijd maar liefst 8 spelers. 
De selectie werd aangevuld door Douwe en Wiepie van het 4é plus Gerard 
deed mee. We begonnen op zich best wel scherp, beter dan vorige week, wat 
resulteerde in een uitrap van Tsjirk, Alex nam de bal aan , stuiterde 1 keer en 
speelde de bal door naar Hein, die de bal probeerde om in één keer over de 
keeper heen te spelen, lukte half, maar de keeper kon hem niet hebben dus 0-
1 voor D.W.P. Na rust kwam Wiepie erin voor Hein en dat was een goeie 
wissel, meteen na rust een mooie lange bal van Wiepie en  Elmer  kon mooi 0-2 
inschieten. Het werd eigenlijk te snel weer 1-2. Maar daar was Wiepie weer 
met een mooie lange bal en wederom mocht  Elmer  mooi inschieten 1-3. Toen 
hadden we het fenomeen dat de wissels door mochten wisselen, dus Johan 
wou eruit en Hein er maar weer in. 
Het werd al weer snel 2-3, dus moesten we weer vol aan de bak. 
En dan 10 minuten voor tijd kwam Hein in actie, op zo'n 25 meter van de goal, 
speelde hij zich vrij de bal stuiterde wat op, zodat Hein hem in één keer met 
buitenkant rechts snoeihard in de linker kruising pegelde, waarschijnlijk (nu) al 
één van de mooiste goals van dit seizoen en een hele belangrijke, dus 3-4. 
D.W.P. kwam niet meer in gevaar, dus 
een mooi resultaat voor ons. 

Conclusie: Op karakter gewonnen 
wedstrijd na de zeperd 
van vorige week, 
klasse!! 

Doelpunten:  Elmer  (2), Hein (2) 
Bijzonderheden: Wiepie en Douwe 

D2 



van het 4é speelden mee, Gerard speelde z'n eerste 
partij. Gouden wissels. 

O.N.S. SNEEK 5— DWP 3 1-4 
Wederom hadden we weer een uitwedstrijd en wel in 
Sneek tegen de plaatselijke O.N.S. Dit keer misten we 
maar liefst 9 spelers. Door veel geregel van de heer Knol 
'bedankt Van Gaal' vertrokken we met 12 spelers. 
Andries, Jochem, Jan S en Wiebe Roelof trokken met ons 
ter strijde. 
We begonnen weer goed aan de wedstrijd en binnen no 
time stonden we voor met 0-1. Jasper kreeg de bal op het 
middenveld en dacht 'hé laat ik eens de verdediging 
uitspelen', wat hem ook lukte en door een strakke schuiver en wat hulp van de 
keeper scoorde hij de 0-1. 
Daarna kwam O.N.S. steeds beter in de wedstrijd, wij verslapte behoorlijk, 
door een handsbal 'in de ogen van de scheids' van Johan kregen zij een 
pennel, tja je raad het al 1-1. 
In de rust genoten van een kopje thee besloten we om maar weer 3 punten 
mee te nemen naar St. Jut. Dus we begonnen scherp aan de 2é helft wat 
resulteerde in een mooie actie en een verwoestend schot van Jan S. 1-2. 
0.N.S kwam eigenlijk niet meer in het spel voor, geen uitgespeelde kansen 
hadden ze. D.W.P. kreeg een corner van rechts genomen door Hein, hij zeilde 
wat te ver, waardoor Wiebe Roelof dacht laat ik eens uithalen en warempel de 
bal kwam weer bij Hein aan de rechterkant terecht, hij stond helemaal vrij, door 
een scherpe voorzet bij de 2é paal kon  Elmer  ongestoord de 1-3 in koppen, 
jawel je leest het goed INKOPPEN. 0.N.S geloofde er toen niet meer in, dus 
wij gingen nog even door, vrije trap aan de linkerkant van de 16 meter, Hein 
ging achter de bal staan en wou hem scherp nemen, hij nam hem zo scherp 
dat hij de keeper verraste en de bal zeilde zo over de keeper in de rechter 
kruising, een mooie afsluiting van deze wedstrijd. 
Het begon daarna heel hard te regenen, dus niemand had er meer zin in en 
ging DWP wederom met 3 punten richting St. Jut. Nu 2 weken vrij en dan 

wederom een uitwedstrijd. 

Conclusie: Weer 3 punten voor het 3é. DWP op 
naar de top, klasse jongens. 

Doelpunten: Jasper, Jan Schokker,  Elmer  en 
Hein. 

Bijzonderheden: Andries, Wiebe R, Jochem en 
Jan bedankt voor jullie inbreng. 
Misten 9 spelers. 

matrja- zi.  ~r,r, 1~45- 	g 	Wie~111111111111 
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D2 
1. Heerenveen 	D4 
2. SC Erameloord 	D2 
3. SC Joure 	D5 
4. DWP 	 D2 
5. Heerenveense Boys D4 
6. CVVO 	D3 

Onze eerste wedstrijd was uit tegen Joure. We hebben door de droogte niet kunnen 
oefenen om te kijken hoe we er voorstaan. Het ging de eerste 20 min niet al te best al 
na 3 min stonden we met 1 —0 achter. Je kon ook zien dat Joure meer spelers hadden 
die al vaker op een groot veld hadden gespeeld. Waar onze keeper Joerie had moeten 
roepen hij is voor mij maakte Jurjen met een perfecte kopbal het 2 — 0 voor de Joure. 
Na deze ongelukkige start kwamen we steeds beter in de wedstrijd. Dit was voor 
Jurrit aanleiding om in de 25ste  min de aansluitingtreffer te maken 2 — 1. Hierna 
kregen we voor de rust nog 2 dikke kansen voor Wout maar helaas geen treffer. Het 
was jammer dat de scheids vloot voor de rust het ging net zo goed. 
Na de pauze verder goed gespeeld maar er kwamen geen doelpunten meer dus 
bleven de punten in de Joure. 
Een week later tegen Emmeloord thuis met wel 4 meisjes in het team die ontzettent 
veel konden drukken ging het vanaf de eerste minuut wel goed. Met een 2 — 0 
ruststand werd het 6 — 0 zie verslag Marten de Jong elders in het blad. 
Het volgende stukje is geschreven door Arjen Stoelwinder 

Zaterdag 20 september '03 hebben wij D2 een wedstrijd gespeeld in Heerenveen 
tegen D4. Met mooi weer gingen wij een half uur later van start Minne had het 
verkeert op het briefje gezet maar dat hinderde ons niets.Heerenveen stond op dat 
moment bovenaan dus waren wij gewaarschuwd en gingen wij goed van start, en al 
snel hadden we naar 1 minuut al een goede kans. Naar 6 minuten maakte Jelmer het 
eerste doelpunt 0 - 1 , Heerenveen stond te slapen zodat een tweede goal naar 17 
minuten niet uit kon blijven Wout 0— 2.Heerenveen was in de eerste helft niet 
goecUelmer deed wat een hele boel spelers niet deden een derde goal maken in de 
23" minuut 0 — 3. Heerenveen mocht ook een doelpunt maken net voor de pauze. 
Omdat wij allemaal achteruit liepen en niet goed meer wisten wie wie moest 
verdedigen dus ging het fout 1 —3. De tweede helft drong Heerenveen welaan maar 
wij hadden geen een topscoorder maar twee Wout 1 — 4. 



IN DE SCHIJNWERPERS 

A-selectie v.v. 	-  Sintjobannesga 
seizoen 2003-2004 

Na deze eerste vijf wedstrijden is dit de voorlopige stand: 

1 1 	Joure SC 3 5 4 0 12 20 4 
2 	Flevo Boys 5 5 3 1 1 10 27 17 
3 	Scharnegoutum'70 3 5 3 1 1 10 18 14 
4 DWP 3 5 3 1 1 10 13 12 
5 Oudehaske 3 5 2 2 1 8 20 12 
6 Wolvega FC 3 5 2 1 2 7 17 16 
7 CVVO 4 5 2 0 3 6 17 17 
8  ONS  Sneek 5 5 2 0 3 6 16 16 
9 TOP'63 2 5 1 2 2 5 12 15 
10 Heerenveense Boys 5 5 1 1 3 4 5 8 
11 Woudsend 3 5 1 1 3 4 9 23 
12 WI 2 5 1 0 4 3 525 
We staan dus keurig op een gedeelde tweede plaats wat tot nu toe onze 
doelstelling ook was. De komende twee wedstrijden spelen we tegen de 
nummers 11 en 12 wat ons gewoon punten op moet leveren. 
Maar goed, dat lezen jullie wel weer in de volgende editie van het clubblad. 
Later dus meer Wel en wee van het derde van D.W.P.! 
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25 VRAGEN AAN... JENNY 

 

Jenny was het eerste slachtoffertje dit seizoen. 
Pas begonnen met voetballen natuurlijk keeper 
net zoals heit en pake vroeger. Na een echte 
keeperstraining van ome Jan werden alle 
bekerwedstrijden zelfs gewonnen. In de 
competitie gaat het nu wat minder met El maar 
ze moeten Jenny ook missen na een gebroken 
arm in de uitwedstrijd tegen Nieuweschoot. 
Vandaar dat ze nu even in de schijnwerpers 
staat in het clubblad. 

1. Naam 	 Jenny Jager 
2. Leeftijd 	• 	11 jaar 
3. Geboorteplaats : Heerenveen 
4. In welk elftal speel je 
5. Favoriete plaats 
6. Op welke school zit je 
7. Wat vind je het leukste op school 
8. Wat wil je later worden 
9. Je favoriete eten 
10. Leukste programma op T.V. 

11. De mooiste auto is 
12. Wat zijn je hobby's 
13. Laatst gelezen boek 
14. Waar houdt je niet van 
15. Wie zijn je leiders 
16. Van wie heb je trainen 
17. Ajax,  Feyenoord, PSV of ... 
18. Beste voetballer 
19. Beste trainer 
20. Wat vind je leuk bij D.W.P. 

21. Je beste vriend of vriendin is 
22. Welke muziek vind je het leukst 
23. Welke muziek vind je niet mooi 	• 
24. Waar ga je het liefst heen met vakantie 
25. Wat zou je nog willen vertellen 

D.W.P. El 
keeper 
De Trieme 
gym 
iets met dieren 
spaghetti 
GTST, Onderweg naar 
morgen, Medicopter 117  
Ferrari  
ponyrijden en voetbal 
Meester eet  kids  op 
Ruzie in het veld 
Mindert en Alex 
Alex Hoks en Jan Venema 
Heerenveen natuurlijk 
Kluivert 
Alex 
Pupil van de 
week 
Lysanne 
Punk 
Klassiek 
: 	Frankrijk 
Niks 

Voetbalvereniging D.W.P. 

Seizoensoverzicht 
D.W.P. 1 - 2003 / 2004 

- D.W.P. 
- D.E.S.Z. 
- D.W.P. 
- D.W.P. 
- M.K.V. '29 
- IJ.V.C. 
- A.V.C. 
- D.W.P. 
- Delfstrahuizen 
- D.W.P. 
- N.O.K. 
- D.W.P. 
- De Lauwers 
-ww-S. 
- D.W.P. 
- Minnertsga 
- Nagele 

8 - 0 
2 - 5 
4 - 1 
0 - 4 
3 - 1 
2 - 1 
1 - 1 
0 - 2 
3 - 3 
1 - 5 
2 - 0 
0 - 4 
3 - 1 
0 - 2 

09 augustus 	Balk 
16 augustus 
	D.W.P. 

21 augustus 
	Jubbega zon 

23 augustus 	Akkrunn 
26 augustus 	D.W.P. 
30 augustus 
	D.W.P. 

06 september 	D.W.P. 
13 september 

	Schamegoutum 
20 september 	D.W.P. 
27 september 	V.V.!. 
04 oktober 	D.W.P. 
11 oktober 	Espel 
18 oktober 	D.W.P. 
25 oktober 	D.W.P. 
01 november 	Workum 
08 november 	D.W.P. 
15 november 	D.W.P. 
22 november 	inhaal/beker 
29 november 	Creil 
06 december 	A.V.C. 
13 december 	D.W.P. 
20 december 	inhaal/beker 
27 december t/m 17 januari 
24 januari 	inhaal/beker 
31 januari 
	

inhaal/beker 
07 februari 
	

inhaal 
14 februari 
	

Delfstrahuizen 
21 februari 
	

inhaal/beker 
28 februari 
	

D.W.P. 
06 maart 
	

N.O.K. 
13 maart 
	

D.W.P. 
20 maart 
	

inhaal/beker 
27 maart 	W.W.S. 
03 april 	D.W.P. 
10 april (pasen) 	inhaal/beker 
17 april 	Minnertsga 
24 april 	Nagele 
01 mei 	D.W.P. 
08 mei 	Start nacompetitie 

- D.W.P. 
- D.W.P. 
- Schamegoutum 

- winterstop 

- D.W.P. 

- V.V.I. 
- D.W.P. 
- Espel 

- D.W.P. 
- Workum 

- D.W.P. 
- D.W.P. 
- Creil 
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