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Voor al het 
kopieer- en drukwerk van : 

Verenigingen, 
bedrijven en natuurlijk 

particulieren. 
Gemeenteplein 59 
8442 MB Heerenveen 
Telefoon (0513) 62 70 90 
Fax 	(0513) 62 73 63  
e-mail  info@copy-boss.n1 
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'ONTWERP.: 

Voegbedrijf 
G. DE JONG 

Sintjohannesga 



Jousterweg 9 
8506 BE Haskerhome 

tel. 0513-418458 
fax. 0513-417467 

Mtp://www.wiersmabanden.n1 
email: info@wiersmabandenml  

1.'41.1 der l'iugt 

Ard van der Vlugt  

Streek 146 

8463 NE Rotsterhaule 

teL (0513) 55 18 40 

fax (0513) 55 28 00 

gsm 06 53202729 

J. Keizer 
Binnendijk 47 

8461 LG Rottum 
0513 -62 39 10 

Technisch 
Klussenbedrijf 
J. Keizer 

t uis  
Huren bij Woningstichting Haskerland is kiezen voor 
kwaliteit. Onze woningen, in en om  inure,  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. 

'Kwaliteit in wonen. Wonen in kwaliteit' 

Woningstichting Haskerland 

Polderbosdyk  its  

»are faan de rotonde) 

Telefoon (0513)0838 48 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
WonIngitIchsIng ilaskerIand In label/louder van KwallIellitor, Woondienmen Hunnector  

0513-552188 

J. Veldstraweg 35 
8513 CK Ouwsterhaule 

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

Ontdek de weg naar uw  ii  
eigen 	LeenvanBa Vakman RADIO TV WASMACHINE 

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 
KORT 

AU 

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

"Voor al uw ge 'werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaa,k 
TeL 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  
BANDEN EN  ~LEN  VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 

klussen bedrijf 

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

VAN ZWOL 
STREEK 131 ROTSTERHAULE 

TEL. 0513-551494 FAX 552011 

111 BRINKSMA 
YarbZN° 

	

-\\-AUTOBELETTERING 	› ,,GEVELETTERS 

	

RECLAMEBORDEN 	 \,BEVVEGWIJZERING 

TSJUKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA 
0513 - 432661 

11111111E11111111111111111111 

" Wieger 
tellapper 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

II4 
Lekker en verantwoord ! 

Voor jong en oud en voor de grote of kleine trek. 
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Zaterdag 24 januari 2004 	Langweer 	DWP zaalwacht van 10:00 t/m 14:00 

Poule Kabouters speelduur 12 minuten 

Zaterdag 14 februari 2004 	Langweer 
Poule Fl speelduur 9 minuten 

deelnemers 
deelnemers Begin Eind 	Thuis 	/ Uit uitslag 

Begin Eind 	Thuis 	 I Uit uitslag 10:00 10:09 Oudehaske Fl 	/ Renado Fl Oudehaske Fl 
12:40 12:52 Renado K1 	/ CVVO K1 DWP K1 10:10 10:19 DWP Fl 	/ CVVO Fl DWP Fl 
12:53 13:31 DWP K1 	/ CVVO K2 Renado K1 10:20 10:29 CWO F2 	/ Renado F2 CWO F2 
10:32 10:47 Renado K1 	/ DWP K1 CVVO K1 10:30 10:39 DWP Fl 	I Oudehaske Fl Renado Fl 
10:48 11:03 CWO K2 	I CWO K1 CWO K2 10:40 10:49 Renado Fl 	/ CVVO F2 CWO Fl 
11:04 11:19 Renado K1 	/ CWO K2 10:50 10:59 CWO Fl 	/ Renado F2 Renado F2  
11:20 11:35 CVVO K1 	/ DWP K1 11:00 11:09 Renado Fl 	/ DWP Fl 

11:10 11:19 Oudehaske Fl 	/ Renado F2 
11:20 11:29 CWO F2 	/ CWO Fl 

Zaterdag 14 februari 2004 	Langweer 11:30 11:39 Renado F2 	/ Renado Fl 
Poule F2 speelduur 8 minuten 11:40 11:49 DWP Fl 	/ CVVO F2 

deelnemers 
11:50 11:59 Oudehaske Fl 	I CWO Fl 
12:00 12:09 Renado F2 	/ DWP Fl 

Begin Eind 	Thuis 	/ Uit uitslag 12:10 12:19 CVVO F2 	/ Oudehaske Fl 
12:30 12:38 Oudehaske F2 	/ Renado F3 Oudehaske F2 12:20 12:29 Renado Fl 	/ CVVO Fl 
12:39 12:47 Langweer Fl 	/ Renado F4 Langweer Fl 
12:48 12:56 WI Fl 	I CVVO F3 WI Fl 
12:57 13:05 DWP F2 	/ Oudehaske F2 DWP F2 Zaterdag 14 februari 2004 	Langweer 
13:06 13:14 Renado F3 	/ Langweer Fl Renado F3 Poule F3 speelduur 9 minuten 
13:15 13:23 Renado F4 	/ WI Fl Renado F4 deelnemers 
13:24 13:32 CVVO F3 	/ DWP F2 CWO F3 Begin Eind 	Thuis 	/ Uit uitslag 
13:33 13:41 	Oudehaske F2 	/ Langweer Fl 15:40 10:09 Oudehaske F3 	/ FFS Fl Oudehaske F3 
13:42 13:50 Renado F3 	I WI Fl 15:50 15:59 Renado F5 	/ DWP F3 Renado F5 
13:51 	13:59 Renado F4 	/ DWP F2 16:00 16:09 CWO F4 	/ CWO F5 CWO F4 
14:00 14:08 CWO F3 	/ Oudehaske F2 16:10 16:19 Renado F5 	/ Oudehaske F3 FFS Fl 
14:09 14:17 Renado F3 	/ Renado F4 16:20 16:29 FFS Fl 	/ CWO F4 DWP F3 
14:18 14:26 Langweer Fl 	/ WI Fl 16:30 16:39 DWP F3 	/ CVVO F5 CWO F5 
14:27 14:35 DWP F2 	/ Renado F3 16:40 16:49 FFS Fl 	/ Renado F5 
14:36 14:44 Renado F4 	/ CWO F3 16:50 16:59 Oudehaske F3 	/ CVVO F5 
14:45 14:53 CWO F3 	/ Langweer Fl 17:00 17:09 CVVO F4 	/ DWP F3 
14:54 15:02 WI Fl 	/ DWP F2 17:10 17:19 CWO F5 	/ FFS Fl 
15:03 15:11 Oudehaske F2 	I Renado F4 17:20 17:29 Renado F5 	/ CVVO F4 
15:12 15:20 CWO F3 	/ Renado F3 17:30 17:39 Oudehaske F3 	/ DWP F3 
15:21 	15:29 Langweer Fl 	/ DWP F2 17:40 17:49 CWO F5 	/ Renado F5 
15:30 15:38 WI Fl 	/ Oudehaske F2 17:50 17:59 CWO F4 	/ Oudehaske F3 

18:00 18:09 FFS Fl 	/ DWP F3 
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Zaterdag 31 februari 2004 	Langweer 
Poule El speelduur 14 minuten 

deelnemers 
Begin Eind Thuis / Uit uitslag 
10:00 10:14 Oudehaske El / Renado El Oudehaske El 
10:15 10:29 DWP El / CVVO El DWP El 
10:30 10:44 WI El / Oudehaske Fl WI El 
10:45 10:59 DWP El / Renado El Renado El 
11:00 	11:14 CWO El / WI El CWO El 
111:15 	11:29 Oudehaske El / DWP E1 
1 11:30 	11:44 Renado El / CWO El 
11:45 11:59 WI El / DWP El 
12:00 12:14 CWO El / Oudehaske El 
12:15  12:29 Renado El / WI El 

Zaterdag 31 februari 2004 Langweer 
Poule E2 speelduur 10 minuten 

deelnemers 
Begin Eind Thuis 	 / Uit 	 uitslag 
12:30 12:40 Oudehaske E2 	/ Oudehaske E3 	Oudehaske E2 
12:41 12:51 Renado E2 	/ DWP E2 	 Renado E2 
12:52 13:02 CWO E2 	/ WI E2 	 CWO E2 
13:03 13:13 Renado E2 	/ Oudehaske E2 	Oudehaske E3 
13:14 13:24 Oudehaske E3 I CWO E2 	 DWP E2 
13:25 13:35 DWP E2 	I WI E2 	 WI E2 
13:36 13:46 Oudehaske E3 	/ Renado E2 
13:47 13:57 Oudehaske E2 	/ WI E2 
13:58 14:08 CVVO E2 	/ DWP E2 
14:09 14:19 WI E2 	/ Oudehaske E3 
14:20 14:30 Renado E2 	CWO E2 
14:31 14:41 Oudehaske E2 	DWP E2 
14:42 14:52 WI E2 	 Renado E2 
14:53 15:03 CWO E2 	Oudehaske E2 
15:04 15:14 Oudehaske E3 	DWP E2 

Zaterdag 31 februari 2004 	Langweer 
Poule E3 speelduur 10 minuten 

deelnemers 
Begin Eind Thuis / 	Uit uitslag 
15:15 15:25 Oudehaske E4 / Renado E3 Oudehaske E4 
15:26 15:36 DWP E3 / DWP E4 DWP E3 
15:37 15:47 CWO E3 / CWO E4 CWO E3 
15:48 15:58 DWP E3 / Oudehaske E4 Renado E3 
15:59 16:09 Renado E3 / CWO E3 DWP E4 
16:10 16:20 DWP E4 / CWO E4 CWO E4 
16:21 	16:31 Renado E3 / DWP E3 
16:32 16:42 Oudehaske E4 / CWO E4 
16:43 16:53 CWO E3 / DWP E4 
16:54  17:04 CWO E4 / Renado E3 
17:05 17:15 DWP E3 CVVO E3 
17:16 17:26 Oudehaske E4 DWP E4 
17:27 17:37 CVVO E4 DWP E3 
17:38 17:48 CWO E3 Oudehaske E4 
17:49 17:59  Renado E3 DWP E4 

VAN DE VOORZITTER 

  

Enige jaren geleden werd de vereniging benadert door de 
gemeente met het verzoek de opstallen over te nemen. Sinds 
die tijd komt het onderhoud van de gebouwen voor onze 
rekening. Jaarlijks proberen wij delen van het onderhoud te 
verrichten. Zo werd een deel van de dakbedekking vernieuwd, 
jaarlijks wordt er geverfd, zijn er nieuwe ramen geplaatst 
achter de kleedboxen e.d. Echter wordt het nu tijd de binnenzijde van ons 
gebouwencomplex te vernieuwen. Met name de toiletten dienen nodig te 
worden uitgebreid en vernieuwd, de keuken is te klein en er is te weinig opslag 
voor emballage e.d. Wij zijn voornemens de leden in de loop van 2004 een 
plan voor te leggen om deze werkzaamheden uit te voeren. 

Onze regering blijft ook bezig nieuwe plannen uit te werken, welke ook onze 
vereniging raken. Zo is er aangekondigd dat er een verscherpte controle komt 
op de nalevering van de "Drank en Horeca wet". Met name controle op het 
verstrekken van alcohol aan personen jonger dan 16 jaar. 

Tevens is de regering voornemens het roken in de horeca aan 
banden te leggen. Zoals de plannen nu zijn zal er vanaf 2005 
een rookverbod gelden voor ons gebouwencomplex. De horeca 
is nog wel in onderhandeling met de minister om de eisen te 
versoepelen. Van ons wordt gevraagd zoveel als mogelijk reeds 
op vrijwillige basis hieraan, waar mogelijk, mee te werken. Een 
jaar geleden is voor de bestuurskamer een rookverbod 
ingesteld. Vanaf 1 januari 2004 geldt dit rookverbod ook voor de 
multifunctioneel ruimte (massageruimte, was ruimte e.d.) 
Tevens verzoeken wii een ieder om zaterdagmorgens, wanneer 
veel ieugd aanwezig is, zo weinig mogelijk te roken in de  
kantine.  

Eind december is weer de traditionele "rolladeparty" georganiseerd als dank voor het 
werk voor onze vereniging door de vele vrijwilligers/sters. Tevens wordt de zaterdag 
na de kerst weer de klaverjasmiddag georganiseerd. 
Dankzij de medewerking van een aantal vrijwilligers zal ook dit jaar de 
nieuwjaarswisseling weer gehouden worden in de kantine. 
Ook zal D.W.P. met een team in januari 2004 deelnemen aan de Midwintercup in het 
FEC te Leeuwarden. Verder lopen binnen onze vereniging de zaken naar wens en 
ook voor 2004 verwachten wij dat wij er samen met jullie een prima voetbaljaar van 
te kunnen maken.. 

Tot slot ik een ieder, namens alle bestuursleden, 
een prettig, gezond en sportief 2004. 

Eelke Westra 



Eind Thuis 
11:40 Oudehaske D2 
11:51 Langweer D1 
12:02 DWP D3 
12:13 Langweer D1 
12:24 Renado 02 
12:35 DWP D2 
12:46 Renado D2 
12:57 Oudehaske D2 
13:08 DWP D3 
13:19 CVVO 02 
13:30 Langweer D1 
13:41 Oudehaske D2 
13:52 CVVO D2 
14:03 DWP D3 
14:14 Renado D2 

Uit 
Renado D2 
DWP 02 
CVVO 02 
Oudehaske 02 
DWP 03 
CVVO 02 
Langweer D1 
CVVO D2 
DWP D2 
Renado 02 

/ DWP 03 
/ DWP D2 
/ Langweer D1 
/ Oudehaske D2 
/ DWP D2 
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Zaterdag 14 februari 2004 St.Nicolaasga 
Poule D1 speelduur 14 minuten 

Zaterdag 14 februari 2004 St.Nicolaasga 
Poule D2 speelduur 10 minuten 

Begin Eind Thuis 
Oudehaske 02 / 11:30 

11:41 
11:52 
12:03 
12:14 
12:25 
12:36 
12:47 
12:58 
13:09 
13:20 
13:31 
13:42 
13:53 
14:04 

11:40 
11:51 
12:02 
12:13 
12:24 
12:35 
12:46 
12:57 
13:08 
13:19 
13:30 
13:41 
13:52 
14:03 
14:14  

Eind Thuis 
9:14 Oudehaske D1 
9:29 DWP D1 
9:44 VVI D1 
9:59 DWP D1 
10:14 CVVO D1 
10:29 Oudehaske D1 
10:44 Renado D1 
10:59 VVI D1 
11:14 CVVO D1 
11:29 Renado D1 

Uit 
Renado D1 
CVVO D1 
Oudehaske D1 
Renado D1 
VVI D1 
DWP D1 
CVVO D1 
DWP D1 
Oudehaske D1 
VVI D1 

deelnemers 

Oudehaske D1 
DWP D1 
VVI D1 
Renado D1 
CVVO D1 

deelnemers 

Langweer D1 
DWP D3 
Langweer D1 
Renado 02 
DWP 02 

CVVO D2 
DWP 03 
Renado D2  

Uit 
Renado D2 
DWP 02 
CVVO D2 
Oudehaske 02 
DWP 03 
CVVO D2 

deelnemers 
Oudehaske D2 
Langweer D1 
DWP 03 
Renado 02 
DWP D2 
CVVO 02 

DWP 03 
Joerie 
Alien 
Robbin 
Jelrner  

Begin 
9:00 
9:15 
9:30 
9:45 
10:00 
10:15 
10:30 
10:45 
11:00 
11:15  

Zaterdag 14 februari 2004 St.Nicolaasga 
Poule D2 speelduur 10 minuten 

Renado 02 	/ Langweer D1 
Oudehaske D2 / CVVO D2 
DWP D3 	/ DWP 02 
CVVO D2 	/ Renado 02 
Langweer D1 / DWP D3 
Oudehaske 02 / DWP D2 

Langweer D1 	Joran 
Oudehaske D2 Wout 
DWP D2 

Begin 
11:30 
11:41 
11:52 
12:03 
12:14 
12:25 
12:36 
12:47 
12:58 
13:09 

113:20 
13:31 

113:42 
13:53 
14:04  

Oudehaske D2 
Langweer D1 
DWP 03 
Renado D2 
DWP D2 
CVVO D2 

Zaterdag 14 februari 2004 St.Nicolaasga 
Poule 03 speelduur 10 minuten 

Begin Eind Thuis 	/ Uit 	 deelnemers 
14:15 14:25 Oudehaske D3 / Oudehaske 04 Oudehaske 02 
14:26 14:36 Renado 03 	/ DWP 04 	Langweer D1 
14:37 14:47 CVVO 03 	/ WI 02 	DWP 03 
14:48 14:58 Renado 03 	/ Oudehaske D3 Renado 02 
14:59 15:09 Oudehaske 04 / CVVO 03 	DWP D2 
15:10 15:20 DWP D4 	/ WI 02 	CVVO 02  
15:21 15:31 Oudehaske 04 / Renado 03 	DWP 04  
15:32 15:42 Oudehaske D3 / VVI 02 	Wytse 
15:43 15:53 CVVO D3 	/ DWP 04 	Jurjen 
15:54 16:04 VVI 02 	/ Oudehaske D4 Jurrit 
16:05 16:15 Renado 03 	/ CVVO D3 	Marten 
16:16 16:26 Oudehaske D3 / DWP D4 	Marcel 
16:27 16:37 VVI 02 	/ Renado D3 	Tjeerd 
16:49 16:59 Oudehaske D4 / DWP D4 	Rikus T 
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„Schoppen en slaan bij voetbal schering en inslag" 
dinsdag 28 oktober 2003 

Blijkbaar gelden bij voetbal ande-
re normen en waarden dan er gelden 
voor de BV Nederland. De jeugdlei-
ders van voetbalverenigingen probe-
ren hun jonge spelers normen en 
waarden (spelregels) en respect 
voor de tegenstander bij te brengen. 
De voetbalidolen van de jeugd doen 
echter precies het tegenovergestel-
de en halen daarmee alles onderuit 
wat wij de jeugd trachten bij te bren-
gen. Elleboogstoten en natrappen, 
zonder dat de bal in de buurt is, wa-
ren afgelopen zondag bij PSV-Ajax  
weer schering en inslag. Mark van 
Bommel gaf een elleboogstoot aan  
Rafael  van der Vaart. Hij speelt de 
heilige onschuld en komt er zonder 
kleerscheuren van af. Van der Vaart 
gaat later onbesuisd in een groeps-
duel nadat  ens  gefloten, en wordt 
bestraft met de rode kaart. Na onbe-
suisd inkomen van Vennegoor of 
Hesseling op de keeper van  Ajax,  
scoort Mark van Bommel. Doelpunt 
telt; geen consequentie. Zulke spe-
lers moeten geschorst worden voor 
het heli seizoen. Wij jeugdleiders 
moeten het er straks bij onze jeugd- 

• ...en dat moet nu onze jeugdspelers 

spelers maar weer zien in te stampen 
dat ze absoluut geen voorbeeld moe-
ten nemen aan zulke acties van hun 
voetbalidolen. Scheidsrechters en 
tuchtcommissie, doe er wat aan. Laat 
dit wangedrag niet toe op de voelhal-
velden. De maatschappij is al ziek ge- 

• 

het goede voorbeeld geven... 
FOTO: HANS VAN TILBURG 

noeg. In de sport telt respect voor de 
tegenstanders. Waar zijn anders nor-
men en waarden voor. 

Bert Bouwmeester, 
jeugdleider voetbalvereniging 

SV  Pease  



F3 (7)  
Volken Huisman 	 Matthijs Ming 

Jeen Visser 	 Mike aide 
Thijmen Visser 	 Rowan  Hes,van 

Leon Veenstra 	 Wilco  Kamp,v/d 
Renate Bijker 	 Erik Huttinga 
Jacob Berger 	 Jordy Drogen,van 
Nykie Waslander 	 Berno Akkerman 
Douni Slageren,van 	 Tobias  Mei,v/d  

Abe  Koopmans 	 Ewan  Yska 
Leider 	Marten Huisman 	Leider Maarten Bandstra 
Leider 	Anne Berger 	Leider 	Henry Drogen,van 

Jaap Hes,van  
Trainers voor de F-pupillen zijn A/ C-jun. coördinator Anne Knol 

F2 (7)  Fl (7) 
Stefan Bandstra  

Rick  Hes,van 
Mark Bouwhuis 
Arjen Vaartjes 

Jeremy Veenstra 
Rinze Mulder 
Niels Keeken,v 
Eric Akkerman 
Jan i Atsma 

Cornelis Atsma 
Egbert Veenstra 

Leider 
Leider 
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Indeling teams voorjaar 2004 

Al  
Ronald Schotanus Jochem Anne Diever 
Mangal Haringsma Jelle Hoekstra 
Jochum Meester Marc Krikke 

Pieter Wal,v/d Jacob Veenstra 
Gauke Dijkstra Mark Hulzebos 

Anno Holtrop Willem Jager 
Roel Mulder Hendrik Hoks 

Daniél Rottlné Jan Jongde 
Sander Visser Jan Freerk Jong de 
Hendrik Wal,v/d Ronald Meijer  
Ruben Dijkstra Andres  Jong de 

Hi!brand Woudstra Richard Laan,v/d  
Douwe Meer,v/d Dylan  Meijer  

Lolke Jan Holtrop Age  Ellert Velde,v/d 
Frans Boersma Leider Jan Venema  
Eelco Heide, van Leider Durk  Jager 

Leider Patrick Jong,de Trainer Remco Hoeve,ten 
Trainer Henk Hes,van 

Indeling jeugd D.W. 
Cl 

P. voorjaarsreeksen 2004 
DI (elftal) 

Bart A. Hoekstra 
Rintje Vaartjes 
Klaas Bos 
Roel Bos 

Norbert Melein  
Bernd  Woudstra 

Jos Buijs 
Leo Wal,v/d 

Wijtze Venema  
Matthew  Boerde 

Chris Hes,van 
Thijs Vaartjes 
Jordy Otter 
Hans Buijs 

Jan Vaartjes 
Jappie Otter 

Meisjes (7) 
Carol Friso 

Tenynke Hoekstra 
Jenny Jager 

Gesina Tuinier 
Wietske Dijkstra 

Ypie Dijkstra 
Annet Meer,v/d 

Iris Bijker 
Tessa Jager  

Bianca  Boerde 
Aleida Tuinier 
Janny Dijkstra 

Alex Hoks 
Jan Venema Leider 

Leider 
Trainer 

D2 (elftal) 
Jurrit Ploeg,v/d 
Rikus Jong de 

Marten Jongde 
Jelmer Bos 
Wytse Sietsma 
Tjeerd Wietsma 
Jurjen Krikke 
Wout Jongde 

Marcel Ketellapper 
Joran Veenstra 

Robbin Veenstra 	Leider 
Arjen Stoelwinder 	Leider 

Joerie Veenstra 	Trainer 
Leider 
	Geert Bos 	Trainer 

Leider 
	Arjen Veenstra 

Trainer 
	Wietze Toering 

Trainer 
	Klaas Huisman 

El (7) 
	 E2(7)  

Selma Mulder Douwe Mulder 
Cor Zondervan Albert Meulen,v/d 

Jaring Hoks Ferdi Jongde 
Sven Mulder Rintje-Jelle Schreur 

Gertjan Stouwe,v/d Thijs Hoekstra 
Anton Holtrop Bas Hogeling 
Freerk Hoekstra Roelof Hoks 
Gerrit Zondervan Arjen Ketellapper 
Rinke Krikke Klaas Wietsma 

Herman Heida Leider Bernard Hogeling 
Leider Mindert Mulder Leider Alex Hoks 
Leider Jelle Krikke Trainer Alex Hoks 

Trainer Alex Hoks Trainer Jan Venema 
Trainer Jan Venema 

Jeugdcoördinator Arjen Veenstra 



OSTRIJD 
VAN DE DAG: 

Onderstaand de trekkingslijst van 19 november 2003 van de Grote Club Aktie, wij 
willen iedereen bedanken voor het meedoen aan deze actie hierdoor heeft de 
vereniging D.W.P. weer meer financiële armslag. BEDANKT. 

Hoofdprijzen 	1e prijs €€ 100.000,- belastingvrij 	1893608 
2e prijs €€ 10.000,- belastingvrij 	2061641 
Jaarprijs €€ 15.000,- belastingvrij 	1382446  

Prijzen in natura 
Unieke 15-daagse rondreis door  amazing  Thailand voor 2 personen 0765158 
8-daagse vakantie op Malta voor 4 personen 0678910 0791792 
Een weekend  Disneyland  Parijs voor 4 personen 0440417 0930854 

1168009 2529264 
3013719 

Een geheel verzorgd weekend voor 2 personen in 
Kuurpark Thermae 2000 	 1119492 1426302 1610828 

1957746 2220495 2485416 
3061060 3122816  3209254 

3301038 
Een supermoderne digitale fotocamera 	0894151 1244188 1619354 

2219133 2938965 
Een vijfdaagse stedentrip naar Praag 	0714673 1351023 1597899 

2150719 2822892 
Een hypermoderne mobiele telefoon met pre-paid  kaart 0037827 0206898 0346234 

0513013 0529935 0751787 1333923 2270935 2732479 2778524 
4 Dagkaarten voor sprookjespark De Efteling 	0193881 0241668 0339185 0662544 

0666165 0762012 0824310 0831421 	0847710 1777385 2003938 2145731 
2294420 2300798 2487418 2711528 2822608 3194309 3225763 3368480 

Prijzen op eindcijfers 
€ 5,- op de laatste 2 cijfers: 20 
Een midweek/weekendverblijf bij Landal GreenParks voor 
4 personen op de laatste 4 cijfers: 8173 
€€ 250,- op de laatste 5 cijfers: 09901 
€€ 500,- op de laatste 6 cijfers: 527384 
In de prijzen gevallen? 
Maak een kopie van het lot voor uw eigen administratie. Stuur het originele lot in een 
gesloten envelop naar: 
Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg 
Uw prijs wordt binnen 6 weken op uw rekening bijgeschreven. 
Informatie over de trekkingsuitslag vindt u ook op uw lot. 
Geen prijs? Tóóch prijs! 
Kijk op uw lot voor exclusieve aanbiedingen. 

DWP E2 
De competitie is voor E2 een kort 
verhaal omdat CVVO uit de competitie stapte, bleven er nog maar drie 
wedstrijden over. WZS Sneek moest nog worden verslagen en dat moest in 
Sneek. Het was een spannende wedstrijd waar wij wel sterker waren, maar 
WZS kwam toch steeds via de counter terug. 
Toch konden wij zeer tevreden naar huis gaan met 3- 6 op het scorebord. 
Op 1 november moesten wij naar Balk. Deze jongens waren al bijna kampioen, 
en dat was niet omdat ze zo veel geluk in de wedstrijden hadden, maar omdat 
ze goed speelden. 
Wij begonnen zeer goed, maar na 15 minuten kwam Balk op voorsprong en 
werkten dat verder uit tot 6 - 0 . Jammer, douchen en naar huis. 
Als laatste in de competitie kregen we sc Joure thuis. Beide ploegen gingen 
lekker fanatiek aan het ballen, wat resulteerde in een prachtige wedstrijd met 
kansen en goals aan beide zijden. 
Eindstand 2 - 2 .Wat opviel was dat alle supporters een daverend applaus 
gaven voor beide ploegen omdat ze van de strijd hadden genoten. 
Als afsluiter hadden we op 6 december een wedstrijd tegen de ouders. 
Voor dit verslag, zie elders in dit blad. Na de winterstop worden de ploegen 
opnieuw samengesteld, met als grootste verandering dat de meisjes een eigen 
team krijgen. Wij wensen deze meiden en hun nieuwe leiders veel succes toe. 

Leiders D.W.P. E2 Sippe en Jelle 

Hallo lezers, 
Na een lange tijd wachten zijn er nu gelukkig genoeg meisjes om een 
meisjesteam op te richten.We vormen nu samen E3 van DWP en hopen op 
een goed seizoen na de winterstop. 
Ons team bestaat uit 10 meisjes: Wietske, Ypie, Carol, Jenny,  Bianca,  Gezina, 
Tessa, Iris, Tenynke en Annet en hun  !eiders  zijn Aleida en Jannie. 
We gaan gezamenlijk proberen jullie op de hoogte te houden hoe onze 
prestaties zijn. 

Groetjes toekomstig E3 team 
Reactie 
Doordat in dit team veel speelsters zitten die al eerste jaar D-pupil zijn is het 
niet mogelijk om in de E pupillen competitie uit te komen. Vandaar dat is 
besloten al deze meisjes in te schrijven in een echte meisjescompetitie. 
Deze competitie is er voor alleen meisjes geboren van 1991 t/m 1994. 
Hiermee voldoen we aan alle vereisten, ze spelen in de eigen omgeving. 
We willen Aleida en Jannie nog bedanken voor hun spontane medewerking om 
leidster te willen worden bij deze speelsters. 

Jeugdcommissie 

TREKKINGSLIJST 
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Allan  1912 of bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA  

Tr 	0513 - 55 12 08 
FREEGJE DERNEI 	 )-;,-;--0 
as jojo belleguod lzelje 	'.-- i;g.s> 

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/brubften 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

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

Tevens VOOF  OW  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 

• k„.TEN  BOOM  
ifsshea 

- 
aroww/!..r.t:t4.4rizi.,gr:g,,,-,41tftra 

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 54-1 590 

EWEMEA 

Aornburgio  

DC' 00fdbrug 
Croissanterie/Vlaaierie  
Dracht  1 - Tel.: 0513-615086 

Hans Bulls 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

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

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

C) V.O.F.  

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 

snutal:4=';sport teamsport specialist 

De  Leverancier van sport-  on  promotiekleding 

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

Financiering mogelijk 

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

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf! 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. Kalverdijkje 77e. 8920 ii Tel.: 058 2660315 

Internet: vvoluv.mutasport.n1 	E-mail: 0e0koop4mutasport.n1 

OPEL ie  POre _ 

Siton 	 Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

Heerenveen 
Kattebos 162 (0513) 62 21 00 
Internet www.siton-suzenaarn1  

zo ORI14 

IESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 
Tel. 0513-631429  

Vleesvee- en Veehandelsbedrijf Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

m.s. DE JONG - KUIPERS 	met vlees, salades en een 

Rotsterhaule 
Tel. 0513-551467 / 551252 
Autotel. 06-22923945 

professionele gasbarbecue, ook 
diepvries vleespakketten 

Informeer naar onze 
mogelijkheden ! 



K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

Boerestreek 1 
8463 TH Rotsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 ~111  

voor al uw voegwerk 
zowel nieuw als renovatiewerk 

voegbedrijf 
van Wijk 

Sintjohannesga 
tel. 06 - 22 37 97 51 

Alles voor 
iedere  sports  

specialist in verenigingsartikelen. 

SPORTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

Naam-xplalie/K zi aLte WO,a,e4", 	4hale/h1 

 

I Installatietechniek 

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

C. V-ket6. leivan ging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

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 vPir 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- 
!even, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft ook als het niet 
ons bankzaken gaat Ron- 
on,.  we zijn een bank die 
netto thuis is in de buurt  als o.  

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

Rabobank 
Rotsterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

Uitv Irtvereniging Sintjohannesga e.o. 
Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

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

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

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 

M-LW. 

M..• 
WzO: 

Pr. W. Alexanderstraat 86 
8501 ME Joure 

Tel. 0513-415090 
Fax: 0513-412313 

Mobiel: 06-53173764 

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 

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

MASSEY FERGUSON 

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 



D.W.P. E3 
1 DWP E3 9 7 1 1 22 46 9 
2 Heerenveen E5 9 7 1 1 22 30 8 
3 Akkrum E2 9 6 0 3 18 24 25 
4 GAVC E3 9 3 0 6 9 16 25 
5 EBC/Delfstrahuizen E3 5 0 1 4 1 6 27 
6 LSC 1890 E6 9 0 1 8 1 8 36 

Plaats: in beide gevallen ZAAL vfd LWAAG 

voor alle activiteiten is de toegang gratis. 

WE REKENEN OP U KOMST 

P-s  

Vr. gr. Bestuur 
ijsclub Eensgezindheid 

KAMPIOENTJE D.W.P. E3 

  

D.W.P. E3 kampioen 
D.W.P. E3 trok in een spannende strijd met Heerenveen E5 aan het kortste eind, 
op doelgemiddelde werden ze overtuigend kampioen. 
Staand vInr: Albert van der Meulen, Tessa Jager, Bernard Hogeling (leider), Ferdi 
de Jong, Arjen Ketellapper, Rintje-Jelle Schreur, Mieke Hoks (leidster), Bas 
Hogeling  err 	 op de foto in de  Jouster  Courant waren we hem 
vergeten de spelmaker Roelof Hoks. 
Zittend vInr: Klaas Wietsma, Arjen Vaartjes,  Bianca  de Boer (foto Jan Knijpstra) 

IJSCLUB 
EENSGEZINDHEID 
S JOHANNES 

44191  \ GA  

125 jaar ijsclub Eensgezindheid 
Beste leden, 
Zoals u wellicht weet bestaat onze ijsctub"Eensgezindheid" 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 loint 
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 tr4ktaties. 

Plaats :SJORS 

ZATERDAGMORGEN 1 t/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 BET GYMLOKAAL 

ZATERDAG AVOND  DEW  1 

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

1879  2004  

ZATERDAG MIDDAG 1 t/m 10 JAAR 

13.30 uur wervelend optreden van 
MIN= DUKSMA 

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 



KLEUR MEE MET D.W.P. 
G.A.V.C. E3 - D.W.P. E3 
We stonden bovenaan met Heerenveen. Dus wij moesten 
winnen dan konden we kampioen worden. De zenuwen gieren 
door mijn hele lichaam want ja het moet toch nog gespeeld 
worden ook al zeggen ze dat het een makkie is. In de rust stond 
het 0-3 en de wedstrijd eindigde in 0-7. We kregen van de 
aanvoerder van G.A.V.C. een bos bloemen (heel sportief) 
omdat we kampioen waren geworden. Toen zijn we nog naar 
Akkrum geweest want Heerenveen moest tegen Akkrum, Heerenveen won met 2-7 
dus we hadden evenveel punten maar ons doelsaldo was beter. Dus alweer 
kampioen. 

Roelof Hoks E3 

D.W.P. E3 tegen de Ouders E3 

1000 
 Het begin was voor ons rustig, we moesten spieren opwarmen 
daardoor kwamen we al vrij snel achter door Ferdi, 1-0. De 
ouders van El moesten naast ons spelen en daar speelde Alex 
in en die kwam dwars over het veld heen naar de goal en hij 
scoorde voor ons. lk (ondergetekende) snelde naar het veld van 
El zodat het aantal spelers gelijk was. Maar de beide 
scheidsrechters waren het er niet mee eens en keurden het 
doelpunt af en wij moesten elk 5 minuten uit het veld. 
Egbert die maakte een fikse overtreding op Klaas dus kreeg hij 

it4 	

een gele kaart. Toen scoorde Roelof en was de stand 2-0. Maar 
toen kwamen de ouders terug, Jelle scoorde voor de ouders 2-1. 
Na de rust werd er weer fanatiek gevoetbald, we kwamen goed 
in de wedstrijd en Egbert scoorde dus was de stand 2-2. 

Dit konden de kinderen niet hebben dus zij er weer stevig tegen aan. Egbert die 
maakte weer een overtreding en weer op Klaas dus weer geel, hij kon dus 
vertrekken. Hij had een oranje overall aan en die deed hij toen uit en stapte weer in 
het veld. Klaas melde dit tegen de scheids: die man zit er weer in. Nee zei de 
scheids, die man met die oranje overall heb ik zien weglopen naar de douche. 
De kinderen kwamen weer goed in de wedstrijd en Roelof scoorde 
3-2 en vrij snel daarna scoorde Tessa 4-2. De ouders waren toen 
nergens meer, al met al was het een leuke vrolijke wedstrijd ook al 
hebben we verloren. 

Dit was mijn laatste optreden voor D.W.P. ik ben gestopt met het 
leiderschap wat ik best wel zal missen. lk heb het met veel plezier 
gedaan en kan het iedereen aanraden om het leiderschap een 
paar jaar te doen. Na de wedstrijd kreeg ik van alle kinderen van 
E3 en Bernard een roos met een kaartje wat ik heel erg leuk vond. 
Meisjes en jongens bedankt voor de gezellige tijd en succes met 
jullie verdere voetbalcarrière. Tevens wens ik iedereen prettige 
feestdagen en een sportief 2004 

Mieke Hoks 



De geheel nieuwe showroom van de Bromfietshal in Rotsterhaule. (foto: Dick  Peyton)  

Workum geeft winst uit handen 

Workuxa speelde zaterdag een puike partij in eigen huis tegen DWP maar gaf de winst in de slotfase toch nog uit handen. Tot een 
kwartier voor tijd leidde de thuisclub met 3-1. (Foto: René Spijkerman). 

Bromfietshal gaat op nieuwe voet verder rijdend vertrekken' 
'Ze kunnen hier lopend komen en 

ROTSTERHAULE - 
De Bromfietshal aan 
De  Pone  7 in Rotster-
haule is sinds een 
jaar een nieuwe weg 
ingeslagen. In 2003 
werd dat bekrach-
tigd met een geheel 
nieuwe showroom 
waarin de nieuwe en 
zo goed als nieuwe 
bromfietsen en scoot-
ers staan opgesteld. 
Bovendien vindt de 
consument er hel-
men, kleding, hand-
schoenen en andere 
accessoires. 	Maar 
ook de oude 
vertrouwde loods die 
helemaal vol met ge-
bruikte onderdelen 
staat, maakt nog 
steeds deel uit van de 
bedrijfsvoering. 

Alle vernieuwin-
gen komen met name 
voor rekening van 
Martin Roffel die dit 
jaar aangaf de zaak 
op termijn toch van 
zijn moeder Ruurdtje 
Roffel over te willen  

nemen. Hij wilde dan 
wel de nodige 
vernieuwingen door-
voeren en zich voor-
namelijk concentre-
ren op de verkoop 
van nieuwe en mo-
derne scooters en 
bromfietsen. 	Ook 
wilde hij de presenta- 
tieruimte 	volledig 
vernieuwen. Nu dat 
is gebeurd staat het 
ruime pand aan De 
Polle vol met een uit-
eenlopende verzame-
ling van scooters en 
bromfietsen van al-
lerlei merken. 'Voor 
elk wat wils', aldus 
Ruurdtje Stoffel. 

Het bedrijf dat tot 
voor kort met name 
de verkoop van ge-
bruikte onderdelen 
op zich nam, bestaat 
inmiddels 	twaalf 
jaar. 'Het leek erop 
dat we moesten gaan 
afbouwen, omdat er 
geen belangstelling 
was voor overname. 
Tot onze zoon ons  

vertelde dat hij er 
toch wel oren naar 
had. Toen konden we 
alles vernieuwen en 
het beleid ook wijzi-
gen', aldus Ruurdtje 
Stoffel. In de oude 
loods die nog steeds 
propvol gebruikte 
onderdelen ligt, ko-
men mensen voorna-
melijk om te 'sneu-
pen'. 

In de nieuwe show-
room staan alle 
nieuwe zaken opge-
steld.  'Squads,  de 
vierwielige bromfiet-
sen hebben we in de 
collectie, maar ook de 
nieuwste brommers 
en scooters. De 
meeste 	modellen 
staan op voorraad en 
anders kunnen we ze 
bestellen zodat ze er 
binnen een week 
zijn.' Regelmatig zijn 
er leuke acties waar-
bij de klant van aan-
biedingen kan profi-
teren. De advisering 
staat overigens altijd  

hoog in het vaandel. 
'Je moet wel weten 
waar een klant een 
brommer of scooter 
voor nodig heeft. Als 
het voor permanent 
gebruik is en ze er-
mee naar school of 
het werk moeten, ad-
viseer je iets anders 
dam  als het om het 
maken van leuke 
tochtjes gaat. Boven-
dien is het ook be-
langrijk in welke 
prijsklasse iemand 
iets zoekt. Soms zijn 
die beide overigens 
niet te combineren. 
Als je vaak op de weg 
bent, moet je toch an-
der materiaal hebben 
dan als je zo nu en 
dan een tochtje 
maakt.' Een eerlijk 
advies is volgens 
Roffel nog altijd het 
beste advies. 'Want je 
hebt er niets aan als 
een klant een paar 
dagen later alweer op 
de stoep staat omdat 
hij niet tevreden is.' 

Overigens kunnen 
ook gebruikte en 
zelfs niet meer wer-
kende motoren wor-
den ingeleverd of in.  

geruild bij het be-
drijf. 	'Onderdelen, 
als ze nog goed lo-
pen, kunnen eventu-
eel weer verkocht 
worden.' Bovendien 
voert de Bromfiets-
hal ook reparaties 
uit. 'De klant krijgt 
dan eerst een prijsop-
gave, zodat hij weet 
wat het gaat kosten.' 
Met het oog op die re-
paraties zal er deze 
winter ook nog een 
nieuwe werkplaats 
verrijzen om het 
comfort ook daar te 
verhogen. 

Wie over gaat to 
de aanschaf van een 
nieuwe brommer of 
scooter kan bij de 
Bromfietshal over-
igens zelfs terecht 
voor een verzeke-
ring. 'En dan kun-
nen ze zo rijdend de 
zaak uit. We geven ze 
een bromfietsplaatje, 
er wordt een verzeke-
ring afgesloten en 
dan kunnen ze van.'  

Door Jan Stobbe. 
WORKUM. 	Verleden 
week moest Workum te-
gen koploper Minnertsga 
genoegen nemen met een 
gelijkspel en ook DWP 
wist de Workuraers een 
puntje af te snoepen. Een 
punt waar niemand in het 
kamp van de gasten meer 
op had gerekend want 
met nog een kwartier te 
gaan koesterde Workum 
een veilig lijkende 3-1 
voorsprong. In de slotfase 
ging het echter helemaal 
mis en daardoor is de ach-
terstand op Minnertsga 
opgelopen tot acht pun- 

ten. De kompetitie is nog 
lang maar de Bildtkers lo-
pen nu al een eind weg 
van de achtervolgers. 
Het was in Workum voor de 
thee een gelijkopgaande en on-
derhoudende partij voetbal. De 
th~lub speelde aardig voet-
bal, maar ook de gasten verras-
ten met technisch goed 
verzorgd spel. 'Dat verraste ons 
wel', zo liet leider Simon 
Wiersma weten, 'want DWP 
staat bekend als een fysiek 
sterke ploeg. Maar de jonge 
ploeg liet een heel aardige in-
druk achter zonder ook maar 
één moment, fysiek geweld te 
gebruiken'. 
Beide ploegen creëerden voor 
de thee ook een aantal 	 
In de vijftiende minuut was het 
Danny Bouma die de wedstrijd  

open brak. Met een schitterende 
schot vanaf 20 meter 
verschalkte hij de DWP-goalie. 
In de 305te minuut kwam  DWI'  
langszij en ook deze treffer 
verdient het preeliVa.t mooi. Na 
een prachtig opgezette aanval 
tikte  Harm  de Vries de 1-1 bin-
nen. 

In de rust gaf trainer Hornstra 
zijn ploeg opdracht om de de-
fensie van DWP vast te zetten. 
Die taktiek leverde succes op, 
want via Marten Sjoerds en 
Klaas de Vries stond het binnen 
een kwartier 3-1 voor de thuis-
club. 
'Op dat moment leek de buit 
binnen, ook al omdat DWP 
daarna toch risico's moest ne-
men. We kregen voorin de 
ruimte, maar helaas profiteer-
den we daar niet optimaal van'. 
aldus Wiersma. De ommekeer 
in de wedstrijd kwam na twee 
gedwongen wissels van Horn-
stra. Hij moest de spitsen Mark  

Knol en Jochum van Meerlo 
vervangen wegens blessures en 
daarna kwam DWP ineens weer 
beter in de wedstrijd. Volgens 
Wiersma hadden de wissels 
daarmee echter niks te maken. 
'We begonnen achterin fouten 
te maken, terwijl dat absoluut 
niet nodig was. DWP profi-
teerde daar optimaal van'. 

Eerst was het Pieter van der 
Wal die de aansluitingstreffer 
maakte en René Krikke zorgde 
tien minuten voor tijd voor de 
3-3 en bezorgde daarmee zijn 
ploeg een opsteker. Workum 
bleef met een kater zitten, dat 
mag duidelijk zijn. Door slecht 
verdedigen liet de ploeg twee 
kostbare punten liggen en lijkt 
het gat met Minnertsga nu al 
moeilijk te overbruggen. Al 
moet gezegd dat er op dit mo-
ment nog 42 punten zijn te 
verdienen en er dus nog van al-
les kan gebeuren. 

Achterstand op koploper na 
acht duels al zeven punten 



JELMER ROBBIN JORAN TJEERD 
MARCEL RIKUS JOERIE ARJEN 

D2 
1. Heerenveen 	D4 
2. SC Emmeloord D2 
3. SC Joure 	D5 
4. DWP 	 D2 
5. Heerenveense Boys D4 
6. CVVO 	D3 

Na 5 wedstrijden gespeeld te hebben 3x gewonnen en 2 verloren begonnen we de 
tweede helft van de competitie uit tegen Emmeloord. 
Het werd een wedstrijd van de gemiste kansen. Voor rust konden we maar een keer 
scoren doelpunt Wout 0 — 1. Na rust ging het eerst nog minder het werd 1 — 1. 
Dit vonden de speler de speler toch te erg en besloten om maar eens 5 minuten goed 
te gaan voetballen. Dit was genoeg om weer uit te lopen naar 1 —3 toen was het ook 
weer over en uit. 
De volgen de wedstrijd thuis tegen Heerenveen moet het wel anders want 
Heerenveen en CVVO uit Lemmer hebben even veel punten dan ons en willen ook 
graag eindigen op de tweede plaats. Joure staat te ver voor wel 6 punten. 
De wedstrijd tegen Heerenveen was een gigantische goede pot voetbal voor al de 
eerste helft waren we oppermachtig zie het verslag hieronder van Wout 

Zaterdag 1 november'03 moesten wij voetballen. Het weer was niet echt mooi 
maar daar gaven wij niet veel om.We moesten beginnen om 9:30. Het duurde 
even maar uiteindelijk kwam toch de 1 — 0 gescoord door Jelmer. De 2 — 0 
kwam van een mooi afstandschot van Wout. Daarna was er een kans voor 
Heerenveen maar Joerie zorgde ervoor dat ze niet scoorden. De anderen die 
scoorden in de  1st'  helft waren Marcel en Jelmer. De stand stond bij rust 
5— 0.Mede door de goede verdediging van DWP. 
Met thee in de maag begonnen we aan de 2e  helft. Ik had een weddenschap met 
Marcel hoeveel dat hij scoorde zoveel koekjes kreeg hij van mij. Heerenveen 
kwam een beetje terug. Maar dat baatte niet meer. Door 2 goals in de 2` helft 
van Marcel werd de winst veiliggesteld. Heerenveen scoorde nog wel 2. 
Dus de uitslag was 7 — 2. 

De 8.ste  wedstrijd uit tegen Heerenveense Boys werd weer gemakkelijk met 0-9 
gewonnen met niet al teveel goed spel. 
Als we de volgen de partij thuis tegen CVVO winnen dan is de r plaats zeker 
gesteld. Het was de eerste helft lastig tegen de harde wint in maar we hielden het met 
wat kunst en vlieg werk op 0 —O. 
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Alle sleutels motorzaak gevonden in de drek 
Gistermorgen zat hij nog in 
zak en as, nu staat hij te sprin-
gen van geluk. Er is dan ook 
een klein wonder gebeurd. 
Motorzaakeigenaar Atte van 
Es uit Rottum heeft alle con-
tactsleutels en kentekenbe-
wijzen terug die een paar da-
gen geleden werden gestolen. 

Door Robert Jan Speerstra 

Rol-rum - Eigenaar Atte van Es van 
Motorhuis Esvana In Rottum juicht. 
Wonderwel zijn alle contactsleutels en 
kentekenbewijzen terecht die zondag-
nacht werden gestolen van 57 moto-
ren. De opengebroken kluis Is gisteren 
met onaangetaste inhoud in een wei-
land bij Rotsterhaule teruggevonden. 
In grutte tafaller", aldus Van Es, die 

ook sleutels van het pand in de kluis 
had gelegd. Wie de kluis precies heeft 
gevonden en hoe weet hij niet. Waar hij 
is gevonden weet Van Es wel: in de 
modder tussen kuilrollen. Dit deelde 
de politie hem mee, waarna hij direct 
opgewonden de inhoud begon te con-
troleren. 
Twee inbrekers sloegen zondagnacht 
eerst een grote ruit van het pand in en 
braken vervolgens met koevoeten de 
in de muur verankerde kluis los. Het 
alarm ging zoals dat hoort af, maar de 
mannen hadden blijkbaar niet veel tijd 
nodig. De eigenaar woont 200 meter 
van zijn zaak af. 

Het leek er na de kraak op dat Van Es 
alle sloten van de motoren moest ver-
vangen en dus tijdelijk geen tweewie-
lers kon afleveren of proefritten kon 
aanbieden. Een kleine ramp. Hij had al 
afspraken gemaakt met kopers en geïn-
teresseerden. 
Maar politieagenten vertelden de eige-
naar maandag al dat er een behoorlijke 
kans was dat de dieven de kluis ergens 
zouden dumpen als ze erachter kwa- 

men dat er geen geld of creditcards in 
zaten. De agenten kregen dus gelijk. In-
middels had Van Es al wel nieuwe slo-
ten aangebracht op alle deuren van het 
pand en had hij de kentekenbewijzen 
onmiddellijk geblokkeerd. 
Volgens Hans van Geenhuizen van de 
Rijksdienst Wegbeheer in Zoetermeer 
kan Van Es de kentekenbewijzen direct 
weer kosteloos laten deblokkeren bij 
zijn organisatie. Wellicht gaan hier een 

paar uur overheen, maar de levering 
van een motor en de twee geplande 
proefritten kunnen vandaag gewoon 
doorgaan. 

De opgeluchte Van Es gaat er vanuit 
dat de dieven de sleutels van de moto-
ren niet snel hebben gekopieerd. „Dan 
soene sy wol hiel fluch hannele  haw-
we." Hij vervangt de motorsloten daar-
om niet. 

Atte van Es is 
dolgelukkig nu 
hij z'n sleutels 
terug heeft.  
Fete  LC/Jan de Vries 
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1 	Minnertsga 1 12 9 1 	2 

2 AVC 1 12 7 3 	2 

3 DWP 1 12 6 4 	2 

4 	Creil 1 12 6 3 	3 

5 Workum 1 12 6 3 	3 

6 Scharnegoutum'70 1 12 6 0 	6 

7 	Delfstrahuizen 1 12 5 2 	5 

8 Nagelel 12 5 1 	6 

9 WWS 1 12 5 1 	6 

10 VVI 1 12 3 1 	8 

11 NOK 1 12 1 3 	8 

12 Espel 1 12 1 2 	9 

MW.P.3 
1 	Joure SC 3 12 10 0 	2 

2 Oudehaske 3 12 8 2 	2 

3 DWP 3 12 8 1 	3 

4 Flevo Boys 5 11 6 3 	2 

5 CVVO 4 12 6 0 	6 

6 Scharnegoutum'70 3 11 5 2 	4 

7 Wolvega FC 3 11 4 2 	5 

8 Heerenveense Boys 5 11 3 2 	6 

9 TOP'63 2 11 3 2 	6 

10 Woudsend 3 12 3 2 	7 

11  ONS  Sneek 5 10 3 0 	7 

12 VVI 2 11 1 0 	10 

D.W.P. dames 1 
1 	Flevo Boys DA2 10 10 0 	0 

2 Lemmer Bentex DA1 9 8 0 	1 

3 Renado DA1 11 5 2 	4 

4 Westhoek De DA1 10 5 1 	4 

5 Balk DA2 10 5 0 	5 

6 Mildam DA1 10 5 0 	5 

7 Read  Swart  DA2 7 4 0 	3 

8 FFS DA2 11 3 2 	6 

9 DWP DA1 9 3 1 	5 

10 Wolvega FC DA1 10 1 2 	7 

11 Espel DA1 11 0 2 	9 

28 32 10 1 QVC 2 12 9 2 1 29 38 11 

24 32 16 2 Joure  SC  2 12 7 2 3 23 27 20 

22 27 15 3 SVM 2 12 7 0 5 21 29 20 

21 27 19 4 Schamegoutum70 2 12 6 1 5 19 23 30 

21 21 18 5 CVVO 3 11 5 3 3 18 17 18 

18 25 20 6 DWP 2 12 5 3 4 18 30 25 

17 33 25 7 Wolvega FC 2 12 4 5 3 17 32 18 

16 24 21 8 Flevo Boys 4 11 4 2 5 14 25 30 

16 14 29 9 IJVC 2 12 3 4 5 13 18 22 

10 20 30 10 Heerenveense Boys 4 12 4 1 7 13 25 36 

6 19 37 11 ONS Sneek 3 12 3 3 6 9* 24 32 

5 12 46 12 Heeg 2 12 0 2 10 2 14 40 

D.W.P.4 
30 53 15 1 Delfstrahuizen 3 11 11 0 0 33 55 8 

26 59 27 2 Steenwijkerw. 1 12 7 3 2 24 36 20 

25 34 25 3 Wolvega FC 4 11 7 1 3 22 44 31 

21 59 32 4 EBC 2 10 6 2 2 20 47 21 

18 37 35 5 VOG 1 11 6 2 3 20 33 25 

17 31 29 6 Joure Sc 5 11 6 0 5 18 37 39 

14 38 35 7 Olde Veste'54 d 5 10 3 4 3 13 21 24 

11 14 25 8 DWP 4 11 4 1 6 13 26 23 

11 24 39 9 Sleat 3 10 2 1 7 7 16 36 

11 19 44 10 CVVO 6 11 2 1 8 7 24 51 

9 25 35 11 Oudehaske 4 12 2 1 9 7 25 48 

3 9 61 12 TOP'63 3 12 1 2 9 5 20 58 

D.W.P. Al 
30 58 8 1 SVM Al 9 9 0 0 27 48 9 

24 60 5 2 Steenwijker Boys Al 8 6 1 1 19 48 19 

17 30 16 3 DWP Al 8 5 1 2 16 37 12 

16 32 15 4 RenadoNVI Al 10 4 3 3 15 29 23 

15 28 27 5 Olde Veste'54 d' A2 8 4 1 3 13 23 19 

15 11 22 6 RKO Al 6 3 1 2 10 9 18 

12 30 24 7 EBC/Delfstrahuizen Al 9 3 1 5 10 23 29 

11 17 32 8 Urk A3 7 2 2 3 8 19 26 

9* 28 33 9 Espel Al 8 0 0 8 0 6 55 

5 9 36 10 Creil Al 9 0 0 9 0 10 42 
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Tussenstanden senioren / dames / Al - v.v. D.W.P. 

'2onclusie: Wederom weer drie mooie, zwaarbevochten punten 
Joelpunten:  Elmer  en Erik 

D.W.P. 3— Heerenveense Boys 5 1-0 
Ook de eerste wedstrijd van het seizoen moesten we tegen de Boys 
en wonnen we met 0-1. Nu dus 1-0 tegen een ploeg waar we het 
altijd lastig mee hebben. 
De Boys hadden in de eerste helft het initiatief (mede door de wind) 
en wij kwamen er slechts enkele malen uit. In de tweede helft waren 
de rollen echter omgedraaid en na een bal van Johan die de lat deed 
kraken was het  Elmer  die na een gepareerd schot van Hein de enige 
goal kon maken. Verdedigend gaven we wederom bijna niets weg 
zodat we uiteindelijk met 1-0 de vierde overwinning op rij binnen 
sleepten. 
Een prima serie!! 

Conclusie: Een nipte overwinning tegen een lastige tegenstander 
Doelpunt:  Elmer  

Door het slechte weer is de wedstrijd tegen 
Oudehaske van 13 december afgelast. 
Jammer want we hadden bij winst de tweede plek van 
ze kunnen overnemen. 
Nu gaan we dus als nummer drie de winterstop in. 
Onze doelstelling aan het begin van het seizoen was 
om bij de eerste drie te eindigen hetgeen tot nu toe 
dus is gelukt. Echter als we zo doorgaan zit er 
misschien wel meer in als een derde plek. We zullen 
het na de winterstop wel weer zien en ik hou jullie 
hiervan weer op de hoogte. Hieronder nog de volledige stand: 

1 	Joure SC 3 12 10 0 2 30 53 15 
2 Oudehaske 3 12 8 2 2 26 59 27 
3 	D.W.P. 3 12 8 1 3 25 34 25 
4 	Flevo Boys 5 11 6 3 2 21 59 32 
5 	C.V.V.O. 4 12 6 0 6 18 37 35 
6 Scharnegoutum'70 3 11 5 2 4 17 31 29 
7 Wolvega F03 11 4 2 5 14 38 35 
8 Heerenveense Boys 5 11 3 2 6 11 14 25 
9 TOP'63 2 11 3 2 6 11 24 39 
10 Woudsend 3 12 3 2 7 11 19 44 
11  ONS  Sneek 5 10 3 0 7 9 25 35 
12 V.V.I. 2 11 1 0 10 3 9 61 

Tot slot wil ik een ieder nog fijne feestdagen wensen en tot 
volgend jaar! 

Erik Mous 



Bergsma Assurantiekantoor  
Holiday  Horeca BV 
GEBO BV 
Meermarkt B. van Zwol 
Garage Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf Minnesnna 
Café van der Zwaag 
Brattinga's Kleurencentrum 
Sportcentrum R. de Leeuw 
Terpstra elektronica 
J. van der Veen kraanverhuur/grondverzet 
Klaas Vijn groente- en fruithandel 
Waterlander kachels en haarden 
Woningstichting Haskeriand 
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. 

Tussenstand jeugdteams - D.W.P. 

D.W.P. Cl D.W.P. DI 
1 	Lemmer Bentex Cl 11 11 0 0 33 81 13 1 DWP D1 10 8 1 1 25 55 15 

Joure 2 DWP Cl 11 10 0 1 30 84 12 2 Renado D1 10 7 1 2 22 38 13 

Sint Nicolaasga 3 NOK Cl 11 9 0 2 27 76 29 3 Sleet D1 10 4 3 3 15 27 31 

Rotsterhaule 4 	Sleet Cl 11 7 0 4 21 55 23 4 Woudsend D1 10 5 0 5 15 19 25 

Rotsterhaule 5 Langweer Cl 11 7 0 4 21 51 36 5 WI D1 10 1 2 7 5 16 35 

Sintjohannesga 6 RenadoNVI Cl 11 6 1 4 19 42 31 6 TOP'63 D1 10 1 1 8 4 16 52 

Oudehaske 7 	Nijland Cl 11 4 0 7 12 37 33 

Oudehaske 8 QVC Cl 11 3 0 8 9 21 46 

Sintjohannesga 
9 HJSC Cl 

10 Bakhuizen Cl 
11 
11 

2 
2 

2 
2 

7 
7 

8 
8 

15 
18 

48 
91 

Joure 11 TOP'63 Cl 11 2 1 8 7 11 56 
Heerenveen 12 Woudsend Cl 11 0 0 11 0 5 78 
Joure 
Sintjohannesga D.W.P. 02 D.W.P. El 
Sintjohannesga 1 Joure Sc 05 10 9 0 1 27 66 4 1 Nieuweschoot El 10 10 0 0 30 62 4 
Rotsterhaule 2 DWP D2 10 8 0 2 24 48 9 2 GAVC El 10 8 0 2 24 62 10 
Joure 3 CVVO D3 10 6 0 4 18 30 16 3 Jubbega El 10 6 0 4 18 31 29 

Grou 4 Heerenveen 04 10 5 0 5 15 17 28 4 Gorredijk El 10 3 1 6 10 13 33 

Rotsterhaule 5 Emmeloord SC 02 10 1 0 9 3 10 42 5 WZS El 10 1 2 7 5 6 43 

Rotsterhaule 6 Heerenveense Boys D4 10 1 0 9 3 10 82 6 DWP El 10 0 1 9 1 8 63 

Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule D.W.P. E2 D.W.P. E3 
Oudehaske 

1 	Balk E2 

2 Joure SC E4 

6 

6 

6 

3 

0 

1 

0 

2 

18 

10 

62 

17 

4 

21 

1 

2 

DWP E3 

Heerenveen E5 

9 

9 

7 

7 

1 

1 

1 

1 

22 

22 

46 

30 

9 

8 
Nieuwehorne 3 DWP E2 6 2 1 3 7 18 29 3 Akkrum E2 9 6 0 3 18 24 25 
Sintjohannesga 4 WZS E2 6 0 0 6 0 6 49 4 GAVC E3 9 3 0 6 9 16 25 
Sintjohannesga 5 EBC/Delfstrahuizen E3 5 0 1 4 1 6 27 
Rohel 6 LSC 1890 E6 9 0 1 8 1 8 36 
Ouwster Nijega 
Joure D.W.P. Fl D.W.P. F2 
Joure 1 	Nieuweschoot Fl 8 7 1 0 22 59 5 1 Wolvega FC F4 10 9 0 1 27 52 13 

Sint Nicolaasga 2 Steenwijk Fl 8 5 0 3 15 31 28 2 CVVO F3 10 7 0 3 21 46 10 

Drachten 3 DVSV Fl 8 4 2 2 14 33 25 3 DWP F2 10 6 2 2 20 33 7 

Rotsterhaule 4 DWP Fl 8 2 0 6 6 17 47 4 Renado F3 10 4 1 5 13 23 48 

Ouwsterhaule 5 Oldemarkt FC Fl 8 0 1 7 1 10 45 5 Joure SC F5 10 1 1 8 4 7 47 

Rotstergaast 6 Joure SC F6 10 0 2 8 2 11 47 

Heerenveen 
Ouwsterhaule D.W.P. F3 
Scharsterbrug 1 	Oudehaske F3 10 10 0 0 30 84 3 

Sint Nicolaasga 2 CVVO F5 10 8 0 2 24 63 9 

Sint Nicolaasga 3 Renado F4 10 4 1 5 13 26 40 

Haskerhorne 
4 DWP F3 

5 Heerenveense Boys F8  

10 

10 

3 

2 

2 

1 

5 

7 

11 

7 

13 

11 

46 

47 
Joure 

6 	EBC/Delfstrahuizen F2 10 0 2 8 2 7 59 

RECLAMEBORDEN 2003/2004 

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



Eetcafé van der Zwaag 	Sintjohannesga 
Restaurant Koningshof 

	
Heerenveen 

Auto Joure b.v. 	 Joure 

Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga 

Rohel 
Joure 

Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Echten 

Joure/Rotstergaast 
Rottum 
Rotsterhaule 

Drachtstercompagnie 
Rotsterhaule 
Heerenveen 
Heerenveen 

KOM VOETBALLEN 

Welkom bij 	 

Wordt lid .. 

voetbalvereniging 
D.W.P. 

Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 - 55.20.07 

Arjen Veenstra 
jeugdcoördinator 
0513 - 55.15.15 

BALSPONSORS 2002/2003 
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 

reclameborden! 
advertenties 
clubblad 

Wiepie Krist 
actiecomité 
0513 - 55.19.54 

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

Inlichtingen: 

senioren 

jeugd 

Haskerhorne 



CAMPING 
TJEUKEMEER 

I LJ 0,EN  • Rustige familiecamping 
• Veilig zwemwater 
• Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
- Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg  5- 5, 8507 CA Robe( 
Tel. 0513 - 55 13 31, Fax 0513 - 55 II 66  

Technisch bedrijf 	 

U911jitneSina 

Schotel-
antennes INSPIIMND 

vakkundig 
zelf doen 

Dak- en 
Zinkwerk 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
• Elektra 
C. V. 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 7 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370- Fax 677804 

ga ckoaz race 
ualeteltdjeat ~cm: 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

131CAMMIZLN e 

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NG Rotsterhaule 

Wolter  Sloothaak 	Franke Sloothaak 
Kantoor 	 Privé 
Tel. (0513) 411 609 	Tel. (0513) 414 872 
Fax (0513) 411 623 	Autotel. 06 53166279 
Autotel. 06 51501507 

Firmawei 11 -8501  XL  Joure 
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
• uithakken oud voegwerk «restauraties 

voegbedrijf  
4<"  

‘-‘ 

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

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

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

fc Wolvega 3— D.W.P. 3 4-7 
Vooraf een tegenstander waar we met ontzag tegen aan keken. 
De nummer 4 van de competitie had ook al punten afgesnoept van 
koploper Joure. Daar kwam bij dat we nier compleet waren. Hein 
ontbrak waardoor Erik op zijn plek achter de spitsen speelde 
hetgeen verassend goed uitpakte. 
We waren constant in beweging en dat resulteerde in aanval na 
aanval. Wolvega werd totaal weggespeeld en we gingen volkomen 
terecht met 0-5 de kleedkamer in. Na rust kwamen we ook nog op 0-6 waarna we de 
teugels iets lieten vieren. 
We kwamen verder niet meer in de problemen maar Wolvega kon nog wel een paar keer 
scoren hetgeen resulteerde in een ouderwetse korfbaluitslag van 4-7. 

Conclusie: Een hele mooie overwinning waarin we als team vooral in de eerste helft 
ongrijpbaar waren. Speciale dank hiervoor voor de drie a-junioren (ben de namen  if  kwijt 
maar ze weten zelf wel wie ik bedoel) die bereid waren op het laatste moment met ons 
mee te gaan. Ze hebben stuk voor stuk een prima wedstrijd gespeeld. 
Doelpunten: Erik (4), Jasper (1)  ,Elmer  (1,5) en een half eigen doelpunt. 

D.W.P. 3— Flevo Boys 5 6-0 
Met afstand de beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe. 
Deze ploeg versloeg een week eerder koploper Joure met 4-1 en is dus een serieuze 
kandidaat voor de titel. We wisten dat we er vol tegenaan moesten en dit deden we dan 
ook. Flevo Boys wist niet wat hun overkwam want ze kregen geen ruimte om te spelen. 
Toch kon je wel zien dat ze voetballend een goede ploeg hadden maar tegen ons kwam 
dit er niet uit. Halverwege de eerste helft kwamen we dan ook verdiend op voorsprong 
door Erik en Alexander maakte er ook nog 2-0 van (ietwat discutabel omdat de keeper de 
bal klem had?) Na de rust was het zaak om niet te ver terug te zakken maar ze zoveel 
mogelijk onder druk te houden. Omdat het achterin stond als een huis met het vertrouwde 
duo Johan en  Bonne  centraal achterin en een solide Tsjirk in de goal kregen we op het 
middenveld en voorin de kans om de score uit te breiden. 
Hein,Elmer en Erik (2) lieten dit niet na en zo eindigde deze 
wedstrijd in een mooie en verdiende 6-0 overwinning. Hierdoor 
komen we weer een puntje boven Flevo Boys en staan we derde 
achter Joure en Oudehaske. 

Conclusie: 3 punten in de beste wedstrijd van het seizoen! 
Doelpunten: Alexander , Hein, Erik (3) en  Elmer  

D.W.P. 3— C.V.V.O. 4 	2-1 
C.V.V.O. is een echte angstgegner voor ons zoals ook deze keer. 
We wilden wel fel uit de startblokken komen maar het was C.V.V.O. dat net wat scherper 
was en de eerste 20 minuten het spel domineerde waarna wij daarna steeds beter in ons 
spel kwamen maar het bleef tot de rust 0-0. 
Na de rust kregen we meer overwicht en kon Erik scoren uit een mooie pass van Martinus 
die met ons meedeed. Toen we verdedigend even niet opletten kon C.V.V.O. uit het niets 
gelijkmaken. Het was  Elmer  die ons echter weer op voorsprong zette door een passje van 
Alexander koel binnen te schuiven. 
We mochten niet over geluk klagen toen scheidsrechter Henk Mulder vlak voor tijd een 
doelpunt van de gasten afkeurde wegens een buitenspelsituatie even daarvoor, maar de 
overwinning was desalniettemin een terechte.. 



NIEUWS OVER 	 D.W.P. C1 HET WEL EN WEE VAN HET DERDE 

  

 

  

De start met de C-junioren van D.W.P. was voor mij 
eerst even schrikken, dit kwam omdat ik de E pupillen 
gewend was die toch een stukje kleiner zijn. 
Ook de verhalen die over deze heren werden verteld, 
waren van dien aard dat het toch iets moeilijker zou zijn 
dan de E's, maar dat is dan ook een uitdaging om het te 
proberen.  Durk  Jager moest het dan maar proberen met 
een nieuwe mede leider en een nieuwe trainer en een 
aantal nieuwe spelers uit de Dl. 
Na de eerste trainingen stonden de beker wedstrijden op 
het programma met nog drie andere teams zaten in een poule in gedeeld. 
Deze eerste drie wedstrijden waren zeer succesvol ze werden dan ook alle drie 
gewonnen met doelsaldo van 43 voor en maar 3 tegen, dus met goede moed aan 
de competitie beginnen. De eerste wedstrijden van de competitie gingen net als in 
de bekerwedstrijden allemaal grote uitslagen hetgeen leide tot enige overmoed, 
dit kwam in de wedstrijd tegen Nijland goed tot uitdrukking deze hadden we al 
gewonnen al voor we begonnen te spelen. Het werd dan ook een moeilijke 
wedstrijd die dan ook maar net werd gewonnen, na 4 wedstrijden stonden we 

gedeeld op de eerste plaats met lemmer Bentex 
en NOK. De volgende wedstrijd was tegen lemmer 
dit was dus er op of er onder ook in lemmer leefde 
deze wedstrijd de leider daar had zelfs affiches op 
gehangen van de meest scorende teams uit de 
competitie. 
De wedstrijd was helaas wat minder doelpuntrijk 
want na 10minuten stonden we al met 2-0 achter, 
toen waren de zenuwen bij onze spelers weg en 
begonnen goed te voetballen maar gescoord werd 
er niet tot de rust 5minuten na de rust was het 

eindelijk raak 
Het spel nog beter de kansen talrijker maar er kwamen 
geen doelpunten meer bij voor ons maar voor lemmer ook 
niet al met al een hele goede wedstrijd voor D.W.P., maar 
met 10 kansen voor ons en maar 4voor lemmer was dit 
toch een kleine kater. Omdat wij van een hele competitie 
waren uit gegaan zouden we dit thuis wel even 
rechtzetten En na 1 verliespartij sta je zomaar op derde 
plaats dit was een domper op de kampioensaspiraties 
van de leiders. De  knock  out ronde van beker zullen we 
maar gauw vergeten want met slecht voetbal en enkele 
kansen werden we door Donkerbroek/Makkinga met 2-0 
naar huis gestuurd. In de competitie ging het hierna even  

In het vorige clubblad konden jullie lezen dat we na 5 wedstrijden op een vierde plaats 
stonden. Hieronder een overzicht van de wedstrijden tot en met de winterstop (vorig jaar 
gingen we als een na laatste de winterstop in). 

Woudsend 3 - D.W.P. 3 2-1 
Het bewijst maar weer eens dat "op papier een makkie" helemaal niets zegt. 
Op dat moment stond Woudsend op een elfde plek en wij stonden vierde.. 
We begonnen slap aan de wedstrijd en kwamen op een knullige wijze op achterstand. 
Maar na een steekpassje van Hein zorgde Erik ervoor dat we met 1-1 de rust ingingen. 
Na de rust kregen zowel Erik als  Elmer  genoeg kansen maar het mocht niet baten. 
Uit een van de spaarzame aanvallen deed Woudsend wat wij nalieten: Scoren dus!! 
De eindstand van 2-1 was bitter voor ons maar misschien wel terecht als 
je het zelf niet afmaakt. Al met al wel duur puntverlies. 

Conclusie: Dure en onnodige punten laten liggen waardoor we de 
aansluiting met de nummer een verloren. 
Doelpunt: Erik 

D.W.P. 3 - V.V.I. 2 3-2 
Tegen de hekkensluiter mochten we met niets minder genoegen nemen 
dan drie punten. We begonnen goed en speelden ook rustig waardoor 
we vrij eenvoudig op 2-0 kwamen. 
Dit was ook de ruststand. Na de rust was de scherpte er wat af en konden de gasten 
zowaar op 2-1 komen. Gelukkig zette  Elmer  met zijn tweede goal van de wedstrijd de 
stand op 3-1. Door een terechte straf schop kwam WI ook nog op 3-2 maar verder 
kwamen ze gelukkig niet. 

Conclusie: Dit bewees maar weer dat we in wedstrijden tegen laagvliegers niet in ons 
beste doen zijn. We hadden deze wedstrijd al eerder moeten beslissen ,we kwamen nu 
onnodig in de problemen. Maar in ieder geval weer drie welkome punten en gestegen naar 
de derde plaats op de ranglijst! 
Doelpunten:  Elmer  (2), Erik 

T.O.P. '63 2 - D.W.P. 3 	4-1 
Met afstand de slechtste helft van het seizoen is alles wat ik over de eerste helft kwijt wil. 
Ook al wist  Elmer  namens ons het net te vinden was het te danken aan Wiepie en de 
spitsen van Top dat we met 1-1 gingen rusten i.p.v. 7 of 8-1. 
We hadden totaal geen grip op hun aanvallers en middenvelders waardoor ze kans op 
kans creëerden. Toen we na rust ook nog een penalty misten kon Top al counterend 
uitlopen naar 4-1. De kansen wilden er simpelweg niet in aan onze zijde. 

Conclusie: Weer drie punten verspeeld tegen een ploeg die we in normale doen horen te 
pakken. Hierdoor zakken we weer twee plaatsen op de ranglijst... 5e  plek dus. 
Doelpunt:  Elmer  



KWARTFINALE KWARTFINALE 

4MWERst r On' ''.?,,Tfa 
pragáo,Porto 	18.00u* 
PORTUGAL - GRIEKENLAND  
Algarve,  Faro/Loulé 	20.45 u 

SPANJE-RUSLAND 

Bessa, Porto 	18.00 u 
GRIEKENLAND - SPANJE  

Luz  Lissabon 	2045u 
RUSLAND - PORTUGAL 

orazunraximmo  
Algarve,  Faro/Lould 	20.45 u 
RUSLAND - GRIEKENLAND 

José Alvalade, Lissabon 20.4511 
SPANJE - PORTUGAL 

mentianzwa 
Magalháes Pessoa, Leira " 18.00 u 

ZWITSERLAND - KROATIË •  
Luz  Lissabon 	. 2045u 

FRANKRIJK-.ENGELAND  

Municipal, Coimbra 	18.00 u 
ENGELAND - ZWITSERLAND 
Magalháes Pessoa,  Leiria  20 45 u 

KROATIË- FRANKRIJK 

=07,(fhWaili..0:gfalairt. 
LUZ, Llssabon 	20.45u 

KROATIË - ENGELAND  
Municipal, Coimbra 	20.45 u 
ZWITSERLAND - FRANKRIJK 

mettao.6.00koo 
Alonso  Henriques,  Guimaráes 18.00 u 

DENEMARKEN - ITALIË 
José Alvalade, Lissabon 	20.45 u 

ZWEDEN - BULGARIJE  

Municipal, Braga 	' 	18.00 u 
BULGARIJE -DENEMARKEN 

Dragáo, Porto 	ia 	20.45 u 
ITALIË-ZWEDEN 

Alonso Henriques,:Guimaráes 20.45 u 
ITALIË - BULGARIJE 

Bessa, Porto 	 2045 u 
DENMARKEN - ZWEDEN 

Dragáo, Porto 	20.45u 
DUITSLAND - NEDERLAND  

Municipal, Aveiro 	20.45 u 
TSJECHIË - LETLAND 

Bessa, Porto 	18.00 u 
LETLAND -DUITSLAND  

Municipal, Aveiro 	20.45 u 
'NEDERLAND -TSJECHIË 

Of4-Mg."150»  
Municipal, Braga 	20.45 u 

NEDERLAND.- LETLAND 
José Alvalade, Lissabon 20.45  ii  

DUITSLAND -TSJECHIË 

/41,4 
Eurozool 

• OrrrUOAL 

12 juni - 4 juli 2004 

Zestien teams worden verdeeld in vier 
groepen. De nummers 1 en 2 van elke 

groep gaan door naar de kwartfinales. V 
een  knockout-systeem wordt uiteindelijk 
op 4 juli in Lissabon de finale gespeeld.  

Braga 
Porto 

Aveiro 

Guimar es 

,Co mbra 

t„Leiria 

Lissabon 

POR(tUt .L 

speelsteden 

speelsteden 
Nederland 

* CET  

100 km  

1. PORTUGAL 
2. GRIEKENLAND 
3. SPANJE 
4. RUSLAND 

1. FRANKRIJK 	P_N 
2. ENGELAND 
3. ZWITSERLAND 	 
4. KROATIË 

1. ZWEDEN 
2. BULGARIJE 
3. DENEMARKEN al4  
4. ITALIË 

1. TSJECHIË 
2. LETLAND 	= 
3. DUITSLAND 	 
A. NEDERLAND == 

1/2 FINALE 

FINALE 

siesstaboaroasanstanstrassansotassmart  

Luz,  Lissabon 
zondag 4 juli, 20.45 u 

winnaar groep B 
José Alvalade, Lissabon 
vrijdag. 25 juni, 20.45 u 

2e van groep A 

winnaar groep D 
Dragao, Porto 

zondag 	27 juni, 20.45 u 
nul,  2e van groep C 

winnaar groep A nrt  
Luz,  Lissabon 

don.  24 juni, 20.45u rslimmul 	  
2e van groep B lanist 	 José Alvalade, 

Lissabon 
woensdag 30 juni,  

Algarve,  FarolLoulé 
winnaar groep C 	 20.45 u 

zat. 26 juni, 20.45 u  
2e van groep D Iszal  

1/2 FINALE 

Dragáo, Porto 
donderdag 1 juli, 

20.45 u 

anp bron: UEFA 

Speelschema EK-voetbal 2004 

leiders C
 junioren  D

urk  Jager
 en Jan Venem
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ROTSTERHAULE 
WWW-gebo-wonen.ril 

- 
ar, 	ie> 

D.W.P. -3 _ . 
OLuwe trffinin _akken GEBO - RQ1sterhatile , 

iÇ -  ',t;;;;;...,  

SPONSOR VAN DE MAAN 	 

Van het jaarlijkse sponsorschap van de GEBO werd D.W.P. 3 onlangs in nieuwe 
trainingspakken gestoken - de oude trainingspakken waren aan vervanging toe zodat 
het 3e elftal weer enkele jaren vooruit kan - ook de tenues zijn van de GEBO. 

GEBO - BEDANKT - SPELERS V.V. D.W.P. 3 

Staand vInr Johan Bijker, Luc Pen, Jelmer 
Venema, Hein Holwerda (leider), Erik Mous 
(leider), Alexander Spoelstra, Jasper de Wit 
Zittend Sjirk Elzinga, Wim van der Molen,  Bonne  
Hylkema, Sake Mulder, Edwin Idzenga, Leo 
Nanninga 

Masterplan Arbitrage: samen staan we sterk... 

Hé; welke wedstrijd mag jij flui*en.-  ? 
Op 11 oktober heeft de KNVB het startsein gegeven Vonr het Masterplan Arbitrage. 
Een landelijke actie om scheidsrechters te werven éris ie behouden. In het kader hiervan 
werd de wedstrijd ZFC Zuidlaren Cl — Oranje/Minjak Cl gefloten door Roelof Luinge, 
scheidrechter betaald voetbal. Tevens begon een scheidsrechtercursus, waaraan maar 
liefst 23 jeugdleden van ZFC Zuidlaren deelnamen. Maar wat in Zuidlaren kan, is 
uiteraard ook mogelijk bij uw vereniging! Kansen derhalve voor jeugdige 
scheidsrechters én (oud)voetballers; die door hun ervaring in staat zijn wedstrijden te 

In het Masterplan Arbitrage Staat cle:werving én behoud van scheidsrechters centraal. Want _ _ 	 _ • 
we zouden graag zien dat alle wedstrijden door een gediplomeerde 
(verenigings)scheidsreehter worden geleid., Op het veld én in de zaal. 
Sinds I oktober 2003 is Brie Biaalphaár,teV'ens scheidsrechter betaald voetbal, werkzaam bij 
district Noord. Hij zal zich vooral.riChteripiWerving'en behoud van scheidsrechters, 
opleiding en begeleiding'ygn,scheid4eehters-;.de COVS (Centrale Organisatie van 
Voetbalscheidsrechters) én de verenigi.rigskheidsrechters. De KNVB wil graag met de 
verenigingen een cursus 
organiseren in uw clubhuis Zo snijdt het  tries  aan twee kanten.... 

Kick 
Het leiden van wedstrijden is een mooie hobby waarbij je te maken hebt met 22 verschillende 
karakters. Zit niet te Wachten Op compliMenten, want die long le lang niet altijd. Het is dan de 
kick om de emoties in goede banen te leiden. En dat is ook een prestatie! 

Clubschutting 
Sommige verenigingsscheidsrechters Winch na verloop van tijd over de eigen "clubschutting" 
heenkijken. Dan kan bijvoorbeeld door wedstrijden bij naburige clubs te leiden. Wil je verder 
als KNVB-scheidsrechter, dan kan dat natuurlijk ook. Na een (aanvullende) cursus onder 
leiding van een ervaren docent word je dan door de KNVB aangesteld. En... talentvolle 
scheidsrechters kunnen ver komen. 

Meer informatie? 
Over bijvoorbeeld de cursus Pupillen- ofJuniorscheidsrechter, danwel BOS-cursus (Basis 
Opleiding Scheidsrechter). Dat kan via de eigen vereniging of via telefoonnummer 0513-
618990. Het  e-mail  adres is: noord-opleidingeneknvb.n1  

scheidsrechters winnen!! 



Voegbedrijf 
G. DE JONG 

Siiratjohannesga 

hoofdsponsor W.P. 

zaterdag 
zaterdag 
zaterdag 
zaterdag 

dinsdag 
zaterdag 
zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 

dinsdag 
donderdag 
zaterdag 

dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 

dinsdag 
donderdag 
zaterdag 

dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 

dinsdag 
donderdag 
zaterdag 

29 november 
06 december 
13 december 
20 december 

23 december 
27 december 
03 januari 
06 januari 
08 januari 
10 januari 

13 januari 
15 januari 
17 januari 

20 januari 
22 januari 
24 januari 
27 januari 
29 januari 
31 januari 
03 februari 
05 februari 
07 februari 

10 februari 
12 februari 
14 februari 

17 februari 
19 februari 
21 februari 
24 februari 
26 februari 
28 februari 

02 maart 
04 maart 
06 maart 

Wijzigingen voorbehouden 

Creil 1 	- D.W.P. 1 	(competitie) 	14.30 
A.V.0 / IJ.V.C. - D.W.P. 1 	 14.30 
D.W.P. 1 	- Schamegoutum 1 (competitie) 14.30 
Inhaal of beker 
D.W.P. 1 - Bant of zaal Munnekeburen (14.30-16.30) 
Laatste (gezellligheids) training A+B selectie 
Klaverjassen - inschrijving vanaf 13.30 - aanvang 14.00 
Nieuwjaarsinstuif kantine 	 16.00- 18.00 
Trainen A + B selectie 	 19.15 
Trainen A + B selectie 	 19.15 
Zaal Munnekeburen voor A+B+C selectie 
Opgave bij Geert voor 8 januari 
Trainen A + B selectie 	 19.15 
Trainen 
Midwintercup - FEC L'warden (zie schema clubblad) 
of 	D.W.P. 1 	- Balk 1 	(oefen) 14.30 
Trainen of D.W.P. 1 - S.D.S. 1 	(oefen) 19.30 
Trainen 	 19.00 
Trainen of D.W.P. 1 - Makkum 1 	(oefen) 14.30 
Trainen of D.W.P. 1 - Jubbega zon 1 	(oefen) 19.30 
Trainen A + B selectie 	 19.15 
Trainen of D.W.P. 1 - Boornbergum 1 (oefen) 14.30 
Trainen of D.W.P. 1 - C.A.B. 1 	(oefen) 19.30 
Trainen A + B selectie 	 19.15 
D.W.P. 1 	- Schamegoutum 1 	14.30 
T.O.P. 1 	- D.W.P. 1 	 (oefen) 14.30 
Trainen of Sleat 1 - D.W.P. 1 	(oefen) 19.30 
Trainen A + B selectie 	 19.15 
Delfstrahuizen 1 	- D.W.P. 1 	(competitie) 14.30 
Haulerwijkse Boys 1 - D.W.P. 1 	(oefen) 14.00 
en Zaal Munnekeburen voor lagere elftallen 14.00-16.00 
Trainen of D.W.P. 1 - C.V.V.O. 1 	(oefen) 19.30 
Trainen A + B selectie 	 19.15 
Trainen of D.E.S.Z. - D.W.P. 1 	(oefen) 14.30 
Trainen of D.W.P. 1 - Mulier 1 	(oefen) 19.30 
Trainen A + B selectie 	 19.15 
D.W.P. 1 	 -V.V.!. 1 	(competitie) 	14.30 
Trainen of V.V.T. 1 - D.W.P. 1 	(oefen) 14.00 
Trainen of Wolvega zat - D.W.P. 	(oefen) 19.15 
Trainen A + B selectie 	 19.15 
N.O.K. 1 	 - D.W.P. 1 	(competitie) 	14.30 
Trainen of C.S.L. 1 - D.W.P. 1 	(oefen) 14.30 

Oefenprogramma - 
inhaal - beker - winterstop 

A-selectie 2003/2004 

Wij wensen iedereen een sportief en voorspoedig 2004 
leiders, trainer en spelers D.W.P. 1 en D.W.P. 2 



lasergamen' -e geweren en pantser werden weer 
opgehangen — de aardige mevrouw bedankt. 

Aanzet tot strijd 3. 
Na een korte wandeling van 50 meter kwamen we aan 
in het pitoreske Eetcafé "Oberan". Er stond al een 
lange tafel voor ons gedekt. Iedereen hing zn jas op 
en zocht een zo goed mogelijk plekje om zijn lichaam 
te nestelen. Ook hier was een aardige mevrouw die 
ons trachtte te helpen. "Willen jullie ook wat drinken?", 4111 
kwam er uit haar bewegende gezicht. Tja, Biertje?! 
Alhoewel er een Engels tintje aan de biersmaak zat, werden er toch luttele 
glazen genuttigd. De menukaart lag al een tijdje voor onze neus waar we 
konden kiezen uit voor-, hoofd- en nagerechten. Een ieder had al een knorrige 
maag (na 2 gestreden strijden) en bestelde wat hem lekker leek. Toen de 

aardige mevrouw ons ons bordje had voorgezet 
kon het festijn beginnen. De tien vingers werden in 
gang gezet voor het naar binnen werken van de 

- 	
spare  ribs,  I-1 vocht zijn eigen door "Oma's 
stoofpotje met rundvlees en kruidkoek" en een 
ander had het druk bezig met het nuttigen van 

:) sappige biefstukjes. Als nagerecht werd er 
gevraagd om "vlaflip" maar dat werd afgewezen 
omdat ze dat niet hadden, hierdoor kwamen er bij 
enkele aangezigen toch wat beteuterde gezichten. 
Dus vroeg Bemo maar om "lis mei slagroom", dat 
verzoek werd wel ingewiggeld. Klaas zat ook 
smakelijk te kijken toen Bemo met dit idee kwam 

en bestelde "Hetzelfde als Bemo". Maar nadat andermaal de slokdarm werd 
gespoeld met een glaasje prik, werd de aardige mevrouw bedankt en is er koers 
gezet naar de kroeg. 

Vervolg strijd 3. 
Na een korte wandeling van 50 meter kwamen we aan bij een gezellig kroegje. 
Hier moest de derde strijd geleden worden. Namelijk "de bierwedstrijd". Vol 
goede moed gingen we met zn allen naar de kroeg, op dit moment haakte 
meneer Drenth af. Zijn strijd was gestreden. Maar onze strijd ging nog lang door, 
tot in de diepe uurtjes. Exacte mededelingen kunnen hiervan 
niet worden gegeven.. .Alhoewel er in Poolbrothers ook een 
hele aardige mevrouw ons steeds vriendelijk wist te helpen. 
Dit vonden enkele mannen onder ons niet erg, ze keken hun 
ogen uit! Het verdere gevolg van de avond bestond 
voornamelijk uit een mengsel van gist, water en overige 
toevoegingen in een 0,4 liter glas. 

Aldus, Gerard Kerkstra 
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Voegbedrijf 
G. DE JONG 

Sintjohannesga 

zaterdag 17 januari 2004 
13.00 	D.W.P. 	- Heerenveen 1 
13.30 	Rood Geel 	- D.W.P. 
14.00 	FC Birdaard 1 - D.W.P. 
14.30 	D.W.P. 	- Bolswardia 1 
15.00 	De Blesse 	- D.W.P. 

Tussenronde 
Achtste finale mannen 
Kwart finale mannen 
Halve finale mannen 
Finale mannen 

15.30 
16.30 
17.15 
17.45 
19.00  

HET WEL EN WEE VAN D.W.P. 2 WedstrijdprLdramma Midwintercup 2004 

Van woensdag 14 t/m zaterdag 17 januari 2004 in het FEC te Leeuwarden 
programma D.W.P. 1 

 

De 3-strijd, alias Feestje van DWP 2 

Strijd 1. 
Zaterdagmiddag half twee verzamelen op het 
sportcomplex in de Grie. Iedereen was op tijd aanwezig en 
zat vol spanning omdat er vandaag veel op het 
programma stond. SVM 2 kwam op bezoek, na een korte 
bespreking, omkleden en warming-up begon de strijd 
binnen de witte lijnen. Door een verdwaalde voorzet 
kwamen we de eerste helft om een 0-1 achterstand. Maar 
voor rust had Johannes een opleving waardoor we op 1-1 
kwamen, terrecht want we waren beter dan onze 
opponenten. De tweede helft brak aan, hij was nog maar 
net begonnen of het stond alweer 2-1. Een snelle 
combinatie tussen Volken en Ard waardoor Ard de bal tegen de touwen 
hengste. Het vuurtje werd ondertussen behoorlijk op gestookt en de koppies 
van de tegenstanders raakten oververhit. Dit gebeurde nadat de scheidsrechter 
een terrechte strafschop in het voordeel van ons had gegeven en het vervolg 
was een staking van de wedstrijd. Na een koelperiode van 10 minuten kwamen 
ze weer op het veld. Ard was de aangewezen persoon om de strafschop te 
benutten; hij toonde geen medelijden en via zn rechterwreef ging de knikker 
strak in de rechterkruising. 3-1. Eindstand. 

Strijd 2. 
Nadat er veel strijd was geleverd op het veld, ging de strijd in Heerenveen 
verder. Na een ritje van 15 minuten kwamen we aan op de Gedempte 
Molenwijk. Door de deur van de Zevende Hemel wachtte ons een warm 
onthaal. Er moest weer gevochten worden, dit keer tegen elkaar met behulp 
van lasergeweren. We werden opgedeeld in 2 teams. De trap werd genomen 
zodat we in het doolhof aankwamen. Team Rood en team Groen. René had 

een blessure en dus had hij weinig meters gemaakt; 
gewoon lekker om het hoekje staan en wachten tot er 
een vijandig lichtje in het vizier kwam waar hij lekker 
lustig op af knalde. Weinig succes rendeerde het, want 
René kwam toch op de laatste plek. Op een gegeven 
moment kwam ik een gedreven oud  Vietcong-strijder 
tegen die zijn taak als "militair" zeer serieus nam: 
Sietse Drenth. Als volleerd strijder besluipte hij 
iedereen, en kwam hoog op het scoreblad. Maar de 
absolute topper was Volken.., als het allemaal eerlijk 
ging is een ander punt. Met één tegen één was hij de 
beste: Hij sloeg eerst jou geweer uit je handen zodat 
hij er lustig op los knalde, tja das ook een tactiek. En 
dat resulteerde ook de overwinning in het 

Goed bezig?. ..of niet? 
Je zapt op vrijdagavond langs de tv-zenders. Je hebt na een paar minuten een leuk 
programma gevonden, en gaat lekker onderuitgezakt zitten met een bak chips en 
een colaatje. Dan gaat de telefoon. Tis een maat van je. Hij vraagt of je meegaat 
naar een feestje, een zuipfeestje. Dat zegt hij niet, maar jij weet wel genoeg. Je 
zegt dat je niet meegaat omdat je de volgende dag weer moet ballen. Teleurgesteld 
hang je op omdat je toch wel graag had meegegaan. Mar je wilt je teamgenoten ook 
niet benadelen dat je de volgende dag niet okselfris op het veld staat. Tond een uur 
of 9 vraagt je pa of je een biertje moet. Weer zeg je nee. Je houdt het bij een 
colaatje. Wanneer de klok 10 uur slaat, zeg je trusten en ga je naar bed zodat je de 
volgende ochtend fris bent wanneer je een belangrijke match moet spelen. Je leest 
nog een Donald Duckie en zet de radio op zacht, langszaam neem je een retourtje 
naar dromenland. De volgende ochtend kom je tot de conclusie dat je heerlijk hebt 
geslapen. Je staat op, je gaat naar de douche om jezelf es in de spiegel te 
beoordelen. Nou, het ziet er vandaag weer niet uit. Je kleed je aan. Na een paar 
krantjes en twee bakjes koffie stap je in de auto richting de Chinees. Je haalt bami 
met babipangang omdat daar veel koolhydraten in zitten en je nog beter kunt 
presteren. Om kwart over 1 zit je in de kantine voor een bakje koffie. Na een korte 
bespreking, omkleden en warming-up. Je staat in de basis. Het gaat goed. Na 80 
min staat er nog steeds 1-0 op het scorebord. Corner tegenpartij. Bal komt jou 
richting op. Zal  em  wegkoppen. Op de neus. Eigen doel. 1-1. 94e minuut. Je krijgt 
de bal. Zult  em  terugspelen op keeper. Fout. Schiet  em  in eigen doel. 1-2. 
Fluitsignaal. Verloren. 

Goed bezig?. ..of niet? 



Uitslag Sint-Nicolaasactie 2003 
Eerste prijs: DVD Home Cinema set 
Gevallen op nummer: 	 25.945 

Tweede prijs: Metabo Boorhamer + beitelset 
Gevallen op nummer: 	 21.215 

Derde prijs: 1 munuut winkelen bij de Meermarkt 
Gevallen op nummer: 	 27.384 

12 Waardebonnen tw.v. 
4e  se 
6e  7e 
8e  
9e  

10e  
11e  
12e  
13e  
14e  
15e  

25.- zijn gevallen op nummers: 
23.017 
30.666 
13.788 
23.071 
24.469 
28.098 
17.651 
12.003 
33.692 
40.215 
32.830 
35.075 

SINTJOHANNESGA - De in-
woners van Sintjohannesga en 
Rotsterhaule kunnen sinds 
maandag in hun eigen Rabo-
bankkantoor geld opnemen via 
de geldautomaat en ook zelf-
standig geld storten. De nieuwe 
bankhal is de afgelopen periode 
door de Rabobank Heerenveen 
gemoderniseerd en aangepast 
aan de eisen van deze tijd. 

De aanleiding voor deze mo-
dernisering was de vraag naar 
meer privacy en de mogelijk-
heid om zelfstandig bankdien-
sten te kunnen afhandelen. 
Volgens de Rabobank gaan de 
ontwikkelingen in de bancaire 
markt namelijk twee kanten 
uit. 'Enerzijds worden de geld-
handelingen geautomatiseerd, 
anderzijds wordt de vraag voor 
persoonlijke advisering steeds 
groter.' Klanten kunnen in de 
nieuwe opzet zelf hun geld op-
nemen via de geldautomaat en 
geld storten via de geldstortau-
tomaat. Wachten op hun beurt 
bij de servicebalie is dus verle-
den tijd. Klanten die toch per-
soonlijk geholpen willen wor-
den, kunnen gewoon terecht bij 
de balie, die dagelijks geopend 
is van 9.00 tot 12.00 uur. (foto: 
Dick Verton) 

Uitnodiging Kerstshow 2003 
Openingstijden showdagen: 

Dinsdag 23 december 10.00-21.00 uur 
Woensdag 24 december 10.00-17.00 uur 
Zaterdag 27 december 10.00-17.00 uur 
Maandag 29 december 10.00-21.00 uur 
Dinsdag 30 december 10.00-21.00 uur 

D e kerstdagen en 31 december zijn wij gesloten! 

Sintjohannesga 
Rabolm .k plaatst geldauto—maten in 

HET IS WEER FIJN LANGS DE LIJN 

  

Jaren geleden was bovengenoemde kreet de slogan om het voetbalgeweld op 
en rondom de velden tegen te gaan. Zaterdag 6 december was het de 
zaterdagmorgen van de heiten en de memmen met zelfs plaatsvervangende 
ouders om de strijd aan te binden tegen hun eigen kinderen. Bij de jongste 
jeugd is er vaak tijdens de wedstrijden geen gebrek aan ouders. Zou ook bij de 
wedstrijden een extra stimulans voor de kinderen om even te winnen van het 
thuisfront. In alle wedstrijden is het gelukt zodat we als D.W.P. zijnde de 
toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Helaas zijn niet alle foto's 
even duidelijk. (dit komt waarschijnlijk door de wazige talenten) 

D.W.P. El 
Ondanks een supergoede keeper kwamen de ouders met een 7-3 nederlaag 
nog goed weg want de tweede helft was natuurlijk helemaal niks. Vooral aan 
conditie duidelijk tekort. Roken, drinken altijd voor de televisie dit is niet goed. 



Vrijdags ga ik vaak nog langs 	oor voor de 
voorbereiding van de wedstrijd die dat weekend 
gespeelt zal worden, en dan gaat het namelijk om 
indelingen. Wie moet met de bus, auto en 
eventueel met de trein mee. De stelregel van de 
KNVB is dat er op iedere 50 supporters 2 stewards 
mee moeten. Wij wijken daar enigzins vanaf door 
standaard 6 stewards bij iedere uitwedstrijd vooruit 
te sturen. Gedurende de uitwedstrijden ben ik met 
de volgende bezigheden doende. Bij aankomst 
zoekl ik eerst contact met de 
veiligheidsco55rdinator van de tegenpartij, met 
deze heb ik dan overleg omtrent de inzet van onze 
stewards. Hierna komt het wel eens voor dat de 
veiligheidsco5firdinator van sc Heerenveen later 
komt of verhinderd is, dan neem ik meestal zijn 

taken over bij zowel de thuis als uitwedstrijd. Dit houdt onder andere in dat je dan ook 
nog overleg hebt met de scheidsrechter over eventueel te verwachten 
problematieken. Tijdens de wedstrijd is het een kwestie van de stewards indelen en 
gedurende de gehele wedtrijd dient er opgelet te worden als er geen supporters 
buitensporige uitlatingen doen. Mocht dit voorkomen dan zal er terstond een 
corrigerend gesprek of in ergere gevallen zal deze persoon uit het stadion gezet 
worden en overgedragen worden aan de politie. Ook heb ik tijdens de wedstrijd 
overleg met de politie over het begeleiden van de supportesrbus door de politie met 
motors. Uiteraard heb ik gedurende de wedstrijd altijd contact met de 
verantwoordelijke leidinggevende steward in het gastenvak. 
Bij thuiswedstrijden is het eigenljik hetzelfde met dit verschil dat ik mede 
verantwoordelijk ben voor de algemene veiligheid. Omdat ik ben aangesteld als 
Coe55rdinator Bedrijfs Hulp Verlening ben ik ook verantwoordelijk voor de EHBO. en 
aanverwante hulpinstanties. Ook bij thuiswedstrijden stuur ik samen met 7 
sectorhoofden de algemene stewards en andere hulpverelende instanties aan. In het 
totaal praat je dan ongeveer over ca. 200 personen. Ook gedurende de 
thuiswedstrijd onderhoud je de contachten met de poltie van beide kampen, deze 
weten vaak al op voorhand wat voor supporters wij kunnen verwachten en daar 
kunnen wij dan eventueel op aan sturen. 
De rest van de week ben ik bij mijn andere baas werkzaam in de beveiliging. Dat kan 
in de avond zijn maar ook 's nachts en in de weekenden dat er geen voetbal is. 
Tussentijds belt Minne Modderman (D.W.P.) dan ook nog met regelmaat. Omdat 
voetbal een grote hobby van mij is fluit ik ook nog regelmatig een wedstrijd bij D.W.P. 
lk hoop dat jullie enigzins een indruk hebben gekregen van mijn werkzaamheden. lk 
was gevraagd door Jan Knijpstra voor een dag uit mijn werkleven, maar omdat ik zo'n 
afwijkende job heb, heb ik getracht om alles uiteen te zetten in een week. Het valt 
ook niet mee om een en ander op papier te krijgen omdat veel dingen uit routine 
gaan. 

W. Zwart 
steward coördinator sc Heerenveen 

Wietze bedankt voor jouw verhaal zo weten we iets meer wat je naast het fluiten bij 
D.W.P. doet. 

D.W.P. E2 -  
We hebben op zaterdag 6 december 2003 tegen onze ouders gevoetbald, en 
na veel geploeter van de ouders hebben ze toch met 3-4 verloren. 
Gelukkig geen ernstige ongelukken, wel is Wiegertje Krikke met een 
prachtige duik door eigen zoon ter val gebracht. Echt een klassieker, 
Van voetbal is bijna niets van terecht gekomen. Maar door goed leiderschap 
en de goede voetbaltechniek van de kinderen is het toch nog iets geworden. 
Ik wens sommige ouders beterschap met de spierpijn 

Rinke Krikke 

D.W.P. E3 
Dit elftal is natuurlijk de kampioenen onder de 
kampioenen zij doen het uitermate goed zodat de 
wedstrijd tegen de ouders even een peuleschilletje 
is. Gewend om onder druk te voetballen en natuurlijk 
om te winnen draaiden ze hun ouders dol. Nadeligs 
was het natuurlijk dat sommige ouders, welke ook 
nooit sporten, zelfs twee wedstrijden achter elkaar 
moesten. 
Wel met de handen in de zakken maar toch je moet 
het maar doen in die ijzige kou. 



Wat vooral nog even gezegd mag worden dat de arbitrage van een behoorlijk 
niveau was anders was het helemaal uit de hand 
gelopen. Alex probeerde zelfs al een één tweetje met 
Mieke op het andere veld om tot scoren te komen. 
Scheidsrechter Knol was echter onherroepelijk. Voor de 
foto probeerde hij eerst nog wel even de lippenstift van 
al die knuffelende moeders (voor de wedstrijd) weg te 
werken. 

Dan nog een ander 
opmerkelijk feit, 
sporthater en dan 
vooral voetbal, met 
4 voetballende 
kinderen Hendrik 
Hoekstra was 
duidelijk aanwezig a la 
Cruyff, druk 
aanwijzingen gevend 
zette hij de lijnen uit 
Tenynke was duidelijk 
blij dat heit de weg 
naar het voetbalveld 
heeft weten te vinden. 

IN GESPREK MET 	 

 

Toen wij vorig seizoen als gasten van de Junior  
Heroes  van sc Heerenveen wederom de wedstrijd 
van sc Heereveen tegen Feyenoord mochten 
bezoeken kwamen we door bemiddeling van Wietze 
Zwart in het bezoekersvak terecht. Wel achter dik 
plexiglas dus het was best hard schreeuwen. Toen 
kwam bij mij het idee op om Wietze Zwart eens te 
vragen om wat te schrijven in het clubblad. Ook 
Rinskje gaat als steward mee, vandaar onderstaand 
het verhaal van Wietze. Hiernaast de foto die vorig 
seizoen gemaakt is. Wietze bedankt voor jouw 
supersnelle reactie. (JanK) 

Verslag van miin werkzaamheden als 
stewardcotitirdinator bij zowel een uit als thuiswedstrijd van sc Heerenveen. 

Mijn werkweek loopt altijd van maandag tot maandag, ik heb eigenlijk nooit meer 
weekend. Dit komt omdat ik twee dienstbetrekkingen heb, namelijk sc Heerenveen en 
daarnaast ben ik mobiel surveillant in de beveiliging bij Securicor. Deze laatste met 
als standplaats Leeuwarden. lk zal proberen om in een kort verslag een impressie 
weer te geven van al mijn werkzaamheden en eventuele hobby's. 
Maandag: Op maandag zit ik altijd op kantoor in het  Abe  Lenstrastadion te 
Heerenveen. Gedurende deze dag is het vaak een gaan en komen van mensen 
waarmee overlegt moet worden over de wedstrijd die is geweest. Voor mij houdt dat 
de gehele administratieve afhandelingen en archieveren van wedstrijdrapportage. 
Ook de verloning van stewards die mee geweest zijn naar een uitwedstrijd moet 
worden doorgegeven aan Randstad, deze beheren de stewards op papier. Rond 10 
uur is het tijd voor een kopje koffie en onstaat er meestal een discussie over de 
afgelopen wedstrijd wat vaak lijdt dat wij het beter weten dan de trainer (naar mijn 
mening gebeurd dat overal). 
In de loop van de middag kunnen er supporters komen die zich niet hebben kunnen 
gedragen, en deze supporters wordt dan verteld wat onze bevindingen zijn en ook 
zullen wij hen dan mededelen dat dit wel dan niet een vervolg krijgt. Krijgt het toch 
een vervolg zal een en ander uitdraaien op een stadionverbod. Ook komt in de loop 
van de middag de politie van zowel eigen alsmede, in sommige gevallen, die van de 
tegenpartij. Ook de veiligheidscotiCirdinatoren van de tegenpartij komen wel eens 
langs. Daarnaast komt de eigenaar van het extern beveiligingsbedijf langs voor zijn 
inzet. Ook komt er vaak een medewerker van Randstad langs voor de planning van 
de thuiswedstrijd, deze organiseren wij namelijk. Wat ook een taak van mij is dat ik 
de contacten onderhoud met de betrokken politiefunctionaris van de afd. bijzondere 
wetten. Deze functionaris is belast met het uitgeven en controleren van de 
legitimatiebewijzen. Als een steward zijn boekje te buiten gaat kan ook deze 
geschorst worden. Ook het organiseren en eventueel geven van cursusssen is een 
onderdeel. Daarnaast doen we meestal het werven van nieuwe stewards met twee 
personen, dat komt ook op mijn dak terecht 
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