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

Jeugdprociramma: 

09.00 	Mixtoernooi (gekostumeerd) 
Speciaal voor de jeugdleden. 
Aanmoedigingen van ouders, pake's, 
beppe's, vriendjes en vriendinnetjes zijn 
welkom 

12.00 	Afsluitende lunch 

Programma 

zaterdag 22 mei a.s. 
Betreft een concept programma, op onderdelen nog een kleine aanpassing 

Seniorenprogramma: 

14.30 	Aanvang mixtoemooi (senioren/leiders/dames/A-junioren) 
Bestemd voor leden maar ook voor oud-D.W.P.-ers en voor iedereen 
die nog graag eens tegen een balletje trapt. (inl. Minne Modderman, 
0513 - 55 1764) 

17.30 	Borreluurtje 
Het D.W.P.-terras is open. 

18.30 	Aanvang D.W.P.-buffet/barbecue 
Leden, leiders en jeugdleiders, vrijwilligers, donateurs, supporters, 
sponsors enz. kosten € 15,00 per persoon. Opgaven z.s.m., bij de 
eigen leider of anders bij Minne Modderman (0513- 55 17 64) 

20.30 	Aanvang feestavond 
Afsluitend feestavond met een echte  life  band, met verzoekjes van 
oude covers uit het verleden, genieten dus. 

Op deze grandioze feestavond is natuurlijk 
iedereen welkom  

If KIILLIAK 

Installatietechniek 

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

K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

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

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. 

SPOKTHIIIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

N 	 Ate  4,0,022iie/K 	4Kale42 



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: 
cielskevanderwal@hetnet.n1 
i.kniipstra@planet.n1  

CLUBBLAD  IT WITE PEALTSJE  

Jaargang 7, nummer 3 
februari/april 2004 

VAN DE REDACTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 
De winterstop is al weer 
ruimschoots voorbij 
en alle teams komen alweer 
op de langzaam groenere 
wei in actie. De mooiste tijd 

) komt aan en voordat we het .. 
weten is het seizoen alweer 
voorbij. De wintermaanden is 

altijd een lastige periode voor het maken van 
een clubblad, weinig wedstrijden dus weinig 
verslagen zo ook deze keer het was even 
improviseren maar achteraf toch weer genoeg 
stof tot schrijven. Versalgen een volgende keer 
digitaal aanleveren graag. 

De komende periode wordt een spannende tijd 
diverse teams nog in de race voor het 
kampioenschap, voor het 1e elftal is de 
periodetitel binnen zodat er zo wie zo nog 2 
spannende wedstrijden volgen. De verbouwing 
komt eraan en ook kan iedereen zich nu al 
opgeven voor de D.W.P.-familiedag van 22 mei 
a.s. Ook de komende zomer gaan we eindelijk 
weer een oranje tijd tegemoet, misschien is een 
grootbeeldscherm in de kantine een oplossing? 

Veel leesplezier redactie  It  Wite Pealtsje 

Inleveren in de kopiebus in de hal van 
de kantine of bij redactieadres 
Uiterste inleverdatum 15 juni 

distributie clubblad is eind juli 

NIEUWSBRIEF VOLLEYBAL VERENIGING I.V.O. 

IVO NIEUWS 

In het kader van de Nationale sportweek, houdt IVO een Sportinstuif op 
woensdag 14 April. 
De bedoeling hiervan is, om jeugd en dames/herenkennis te laten maken met 
volleybal. 

Voor de jeugd vanaf 7 jaar is er de gelegenheid, om vanaf 16.30 tot 17.30 uur 
te komen volleyballen. 
Dit wordt gedaan in een spelvorm. 

Voor de junioren is er vanaf 19.00 tot 21.30 uur, een programma. 

Voor meer informatie, let dan op de posters die zijn op gehangen op diverse 
plaatsen. 

Graag nodigen we een ieder uit, ook oud leden zijn van harte welkom. 

Tot ziens op 14 april a.s. 

TEVENS ZOEKEN WE NOG EEN ENTHOUSIASTE TRAINER/STER VOOR 
DE DAMES DERDE KLASSE. 
Belangstelling? Neem dan contact op met onze secretaresse R de Winter 
Telefoon :0513-551106 



VAN DE BESTUURSTAFEL 

  

Besturen gaat ook in de wintermaanden door, wat werd 
er zoal besloten gedaan, uitgevoerd  etc.  Toch een 
periode waarin veel is gebeurd, de laatste 
competitiewedstrijd thuis was op 15 november 2003 
tegen Nagele. Daarna was het rustig rondom D.W.P. - 
allereerst werd onze vaste programma-
boekjesverkoper Ton Souffreu opgenomen in het 
ziekenhuis voor het plaatsen van een pacemaker - na 
twee ernstige hartaanvallen had Ton daar een moeilijke 
tijd maar inmiddels is hij er weer geheel bovenop en 
staat hij weer op zijn vertrouwde stekje. (voor zijn 
gemoedsrust is het echter wel beter dat "iedereen" een boekje koopt) 
Door het eerste elftal zijn er enkele oefenwedstrijden gespeeld en ook waren er 
de zaalvoetbalwedstrijden in het FEC te Leeuwarden - mooi was al de 
publiciteit rondom D.W.P. op Omrop Fryslán tragisch was het noodlottige 

ongeval van Friese Boys speler André Hoeksma welke op 
donderdag 29 januari overleed. 

In deze tussenperiode is besloten dat D.W.P. aan het 
einde van dit seizoen afscheid neemt van hoofdtrainer 
Klaas Kuiper - zijn opvolger wordt wederom een Klaas, 
namelijk Klaas Westra uit Sneek. Klaas Kuiper neemt 
volgend seizoen Woudsend onder zijn hoede, Klaas 
hoewel we nog enkele maanden verder moeten, de 2'  

ill

periodetitel binnen hebben en nog gaan voor het 

I
kampioenschap, alvast gefeliciteerd met je nieuwe 
aanstelling. 

Douni van Slageren werd ingeschreven als 250ste  lid van de 
voetbalvereniging D.W.P., nooit eerder in de geschiedenis 
kwamen we boven dit aantal uit. Opmerkelijk is dat het 
aantal meisjes doorgroeid. We wensen Douni veel succes 
en voetbalplezier bij D.W.P., verder in dit clubblad een korte 
terugblik. 

Tijdens de thuiswedstrijd van het 1e elftal op 21 februari 
jongstleden hadden we de wethouders van Beek en de 
Winter uitgenodigd. Een streekderby tegen de mannen uit 
ldskenhuizen was een mooie gelegenheid voor beide 
besturen om nader met elkaar kennis te maken. Getuige de einduitslag (6-0) 
mogen ze best nog weer eens langskomen. 



zAt 1.F2tra0 
Dragáo, Porto 	 /8.00 u` 
PORTUGAL - GRIEKENLAND  
Algarve,  Faro/Loulé 	20.45 u 

SPANJE-RUSLAND 

Bessa, Porto 	1600 u 
GRIEKENLAND - SPANJE  

Luz,  Lissabon 	2045. u 
RUSLAND- PORTUGAL  

eft  
Algarve,  Faro/Loule 	2645 u 
RUSLAND - GRIEKENLAND 

José Alvalade, Lissabon 20.45 u 
SPANJE-PORTUGAL 

ONI2=tarifIM  
Luz,  Lissabon 	20.45 

KROATIË - ENGELAND  
Municipal, Coimbra  • 	2045. 
ZWITSERLAND - FRANKRIJK 

("Ibá.L'EL 	  
Alonso  Henriques,  Guimaráes 18.00 u 

DENEMARKEN - ITALIË 
'José Aivalade, Lissabon 	2045. u 

ZWEDEN-BULGARIJE  

Municipal, Braga 	 18.00 u 
BULGARIJE -DENEMARKEN 

Dragáo, Porto 	fa 	2045. u 
ITALIË-ZWEDEN 

61:= 	  
Alonso  Henriques,.  Guimaráes 21145 u 

ITALIË-BULGARIJE 
Bessa, Porto 	 20 45 u 

DENMARKEN ,ZWEDEN 

Dragáo, Porto 	20.45u 
DUITSLAND - NEDERLAND  

Municipal, Aveiro 	2045 u 
TSJECHIË - LETLAND 

Wearit1,101M, 
Bessa, Porto 	 18.00 u 	' 

LETLAND -DUITSLAND  
Municipal, Aveiro 	20 45 u 

NEDERLAND , TSJECHIË 

g'101t:Zr;:&Eifffein»  
Municipal, Braga 	20,45u 

'NEDERLAND - LETLAND 
José Alvalade, Lissabon 20 45 u 

DUITSLAND -TSJECHIË 

1.701 
Euro zoo.? 

POPTVGLAL 

12 juni - 4 juli 2004 

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

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

Braga 

Porto 
Guimar es 

• Aveiro 

	

100 	km 

	

' 	
 

PORItUGAL 
- 

Faro/Lot/ 	speelsteden 

speelsteden 
Nederland 

* CET  

gjCo mbra 

tjetria 

Lissabon 

Magalháes Pessoa,Leira 	18.00u 
ZWITSERLAND-KROATIË •  

Luz,  Lissabon 	. 2045u 
FRANKRIJK - ENGELAND 

atotr,)  

Municipal, Coimbra 	18.00 u 
ENGELAND - ZWITSERLAND 
Magalháes Pessoa,  Leiria  2045. u 

KROATIË - FRANKRIJK 

1. FRANKRIJK 
2. ENGELAND 

	HH 
3. ZWITSERLAND [C2 
4. KROATIË 

1. ZWEDEN 	LL-xd 
2. BULGARIJE 
3. DENEMARKEN 	 
4. ITALIË 41 

1. PORTUGAL 	1~ 
2. GRIEKENLAND a 
3. SPANJE 
4. LAND 

1. TSJECHIË 
2. LETLAND 	= 
3. DUITSLAND 	MIEll 
4. NEDERLAND 

KWARTFINALE  
winnaar groep A  

Luz,  Lissabon 
don.  24 juni, 20.45 u  

2e van groep B 

winnaar groep C  
Algarve,  Faro/Loulé 
zat. 26 juni, 20.45 u 

2e van groep D 

1/2 FINALE 

Jose  Alvalade, 
Lissabon 

woensdag 30 juni, 
20.45u 

FINALE 

Luz,  Lissabon 
zondag 4 juli, 20.45 u 

1/2 FINALE 

Dragáo, Porto 
donderdag 1 juli, 

20.45 u 

anp bron: UEFA 

KWARTFINALE 
winnaar groep B 

José Alvalade, Lissabon 
vrijdag. 25 juni, 20.45  u 

2e van groep A 

winnaar groep D 
Dragáo, Porto 

zondag 27 juni, 20.45 u 
2e van groep C 
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03'8")ge 	Koninginnedag 
— . • 	 30 april 2004 

la 	217  D.W.P. F-pupillen toernooi o 
aanvang 10.00 uur 

Inschoppen voor de wedstrijd op zowel het A- en B-veld is meerdere malen 
onderwerp tot gesprek geweest. Tijdens de Ledenvergadering hebben we als 
bestuur al het standpunt ingenomen dat inschoppen (van groot tot klein) voor 
de wedstrijd op het trainingsveld moet gebeuren. Een unaniem besluit van alle 
bestuursleden we verwachten ook dat de  [eiders  en trainers hier hun 
medewerking aan verlenen. 

Het F-pupillen toernooi is op Koninginnedag 30 april aanstaande, we 
verwachten weer veel ouders, pake's en beppe's en supporters aan de lijn. 
Het toernooi van de A-junioren voor de middag komt te vervallen wegens te 
weinig belangstelling voor bezoekende verenigingen. Nadeel is dat deze dag 
valt op een vrijdag net voor de zaterdag waar een inhaalprogramma voor is 
gepland. 

Bijna alle leden van D.W.P. zijn gebeld door het voetbalblad Elf om lid te 
worden van dit sportblad, de naam van D.W.P. werd hierbij gebruikt. 
In een brief van de KNVB werd uitgelegd dat zij een samenwerkingsverband 
met Elf zijn aangegaan en een exclusieve sponsor hebben gevonden voor 
arbiters. Het geld dat met de sponsorovereenkomst is gemoeid, zal volledig 
worden gestoken in het verbeteren en van de opleiding en begeleiding van 
scheidsrechters en assistenten. (Minne zegt altijd daar eten we lekker van, als 
begeleider van betaald voetbalscheidsrechters zal hij ook dit keer niet worden 
overgeslagen dus). Een onderdeel van de sponsorovereenkomst is het 
verstrekken van de adressen van de KNVB-leden aan het voetbalmaandblad. 
De "Elf-ballenactie" zal dus een vervolg krijgen. 

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

Familieberichten 
Op 10 januari 2004 overleed op de leeftijd van 87 jaar onze oudste donateur 
Bauke de Vries - vijf weken na zijn overlijden overleed ook zijn vrouw 
Geeske (Zuske) de Vries-Joppe. Wij wensen de familie heel veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies. 

WERNCROEP C=H57CDREE SsONWOFIA.MNIIA)  

News  
Het clubblad  It  Wite Pealtsje is natuurlijk voor de informatie voor de 
leden van D.W.P., maar natuurlijk kunnen we er ook andere 
bijzonderheden uit het dorp in kwijt. Zo komt er binnenkort een nieuw 
boek uit over de historie van Sint  Jilt,  net als de vorigen wees er snel bij 
want op is op. 

In november 2004 komt de werkgroep Historie Sintjohannesga e.o. met 
een vierde boek uit over de geschiedenis van Sintjohannesga, 
Rotsterhaule en Rohel, dit boek bevat 500 unieke foto's die nog niet 
eerder zijn gepubliceerd. 
Inschrijvingen bij:  Ale  Mulder of Jan Waslander of via  e-mail  naar: 
infohistoriesintiohannesga.n1  



KOMPLETE WONINGINRICHTING 

inutalasport De teamsport specialist 

Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

met vlees, salades en een 
professionele gasbarbecue, ook 

diepvries vleespakketten 
Informeer naar onze 

mogelijkheden ! 

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

De  ''Leverancier  van sport- en prom-otickleding  

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

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

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

mers warden geheel in de stof verwerkt. 

Leeuwarden, Kalverdijkie 77e. 8924 .11 Tel.: 058 2660315 

Internet: Ivivia.metasport.n1 	E-mail: verkoop@mutasport.ni  

OPEL_ 

Siton Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

Ot ORIi 
" Att l̀Y  

IESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 

-,\Tel 0513-631429 

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

Financiering mogelijk 

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 

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 vó<ir mensen. 
Dat merkt u al snel in her persoon- 
lijke contact_ Elke Rabobank 
staar midden in de samen- 
!eying.  Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijfs- 
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 

er leek ook als het niet 
om banlaaken gut_ Kort- 
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt  also.  

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

Rabobank 
Rotsterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

Pr. W. Alexanderstraat 86 
8501 ME Joure 

Tel. 0513-415090 
Fax: 0513-412313 

Mobiel: 06-53173764 

Uitve -tvereniging 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 

11,171;r  
MASSEY FERGUSON 

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

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 



III • 
BRINKSMA 

ZNO 

4wAUTOBELETTERING 41,-GEVELETTERS 
4t,RECLAMEBORDEN »ktwBEWEGWIJZERING 

TSJUKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA 
53 0513 - 4326 61 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

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

94. cRiaz ca4d. 
kwallteltalleet4 fotaft: 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

"fainewzos 

, 

voegbedrijf  

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

Tecsch bedrijf 	 

Technisch bedrijf W Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

INST4114ND 
Schotel-

antennes _t 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zelf doen 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was- 

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C.V. 

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule 

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

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

Firmawei 11 -8501 XL Joure  

voor al uw: 
• nieuwbouwvoegwerken 

• uithakken oud voegwerk •restauraties 

• Rustige familiecamping 

Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bij uitstek 

• Bruiloften en partijen 

CAMPING 	• Vergadering of feest 

TJEUKEMEER 	- Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 34,85(5 CB Oldeouvver - Rohel 
Telefoon (0513) 55 1341, 

,0115MIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 
BLESDUKE 	• 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 

Ard van der Vlugt  

AID  
ralt ilcr 1.qu1ji 

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

g sm 06 53202729 

t!iuiis  
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 buis, in een prettige omgeving. Thuis. 

'Kwaliteit inwonen. Wonen in kwaliteit' 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
WonlnotIchlIng Masker.. Is labelhouder van 	Woondlenmen Huurscoor  

WortingstIchtIng Haskerland 
Polderbosdyk 13a  
inure  (aan de rotonde) 
Telefoon (0513) 48 48 48 

BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhome 

	

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

	

fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabandenml  \\Ns  

1Vieger 
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. 



- 

ACTIVITEITENKALENDER 

maandag 19 april 	Koekactie D.W.P. 
maandag 26 april 	Vergadering jeugdcommissie 	20.00 
woensdag 28 april 	Oefeninterland Nederland — Griekenland 20.30 
vrijdag 	30 april 	Koninginnedag — F pupillen toernooi 	10.00 
zaterdag 01 mei 	Inhaalprogramma afgelasting 28 feb. 
dinsdag 	04 mei 	Bestuursvergadering 	 19.30 
donderdag 20 mei 	Hemelvaartsdag 
vrijdag 	21 mei 	Jeugdtoernooi El, E2, F2 te Akkrum 
zaterdag 	22 mei 	D.W.P. familiedag (programma zie elders in dit blad) 
zaterdag 29 mei 	Negendorpentoernooi 

Oefeninterland Nederland — België 	20.30 
maandag 31 mei 	Pinksteren 
dinsdag 	01 juni 	Oefeninterland Faerraer — Nederland 
zaterdag 	05 juni 	Jeugdtoernooi bij R.W.F — D1, D2, El, E2 

Oefeninterland Nederland — Ierland 	20.30 
zaterdag 	12 juni 	Toernooi bij Jubbega — 

Al, D1, El, E2, E3, F3 
woensdag 16 juni 	Aanvang dorpsfeesten Sint Jánsgea 
zaterdag 	17 juli 	Solexraces Sint  Jilt  — parkoer Skoalekers 

Speelschema EURO 2004 — Portugal 
zaterdag 	12 juni 	Aanvang toernooi 

Portugal 	- Griekenland 
dinsdag 	15 juni 	Duitsland - Nederland 
zaterdag 	19 juni 	Nederland - Tsjechië 
dinsdag 	22 juni 	Nederland - Letland 
zondag 	04 juli 	Finale 

18.00 
20.45 
20.45 
20.45 
20.45 



D.W.P. DIGITAAL 

Sinds enige maanden heeft de voetbalvereniging D.W.P. net al vele 
andere verenigingen een eigen internetsite. Nog niet bij iedereen bekend, op deze 
site kun je gemakkelijk je eigen stand, het programma van de komende week  etc.  
even opzoeken. Alles is vanuit de eigen website doorgekoppeld naar de KNVB-site. 
Ook zijn er links naar overige verenigingen, bedrijven uit Sintjohannesga enz. Aan 
de teller te zien neemt de belangstelling steeds meer toe, alle teams staan 
inmiddels op de foto en zijn toegevoegd, 	 dus een bezoekje waard 
aan: www.vvdwp.n1  

Leden D.W.P., supporters en liefhebbers surfen naar 
www.vvdwp.n1 

de website van de voetbalvereniging D.W.P. 
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Buurvrouw laat me 
maar los hoor ik kan 
al voetballen. (Jelle) 

De secretaris lost 
weer eens een 
storing op 

IT WITE PEALTSJE OP  LOCATIE..  

Meisjesteam uitgeput in de rust wat 
een grote meiden 

Pupil van de week Berno in de 
rust aan de patat, het bakje blijkt 
later wat te groot 

Foutje uit het 
vorige clubblad: 
Bart heet toch Freerk 

*  Laatste  nieti-WS. 
* Programme ,r1 rrr  

stand 
*  Vereniging  
*Historic 
*  Clubblad  
*Sponsoring 
* Potogalerij 
*Teams  

Routebeschrijving 
Gastenboek 

* DWP links 
*Contact 
• DWP fans 
Home 

Bezoeker: 2725 

Welkorn op de webalte 

van de  

voetbalvereniging  D.W.P. 

oft Slnijohanneege  

hoofdsponsor 

D.W.P. 

kagoak,  - _ _•—___,— ' 
21e LOT 

Voegbredriff 
G. DE JONG 51.1**15. 

r"Ilk~ey'r 
• hoofdsponsor 

vs. D.W.P. 

rrrr...arrJr"rr 	 r 



c.) 

1 
2 

m
aa

r t
  2

0
0

4
 

kWh —.—.101011101111.011.1""Wit -.....1110114".11211110. 

\:\T\ 	I\ `s, '\ .1 	`‘',1  

0"101:1M\..‘141.11011. 

101\101051.—.—. 

-6 

(r) 
(1) 
C 

—C 
0 

4j 
(f) 

7-3 

0 
E 
E 

z:3) 

4-, 

2101.11110k. 

de rechtsmid voor Richard van der Laan. We hebben 
het natuurlijk over  Age  Ellert. We begonnen de 2e  helft 
goed en dit resulteerde al snel in de 1-1 gelijkmaker 
van Willem Jager. Helaas viel onze spits halverwege 
de tweede helft uit met een enkelblessure. Jacob kwam (4 
er voor hem in en kwam op de linksachter zodat Jelle 
weer op zijn vertrouwde positie in de spits kwam. Even 
werd Lemmer weer gevaarlijk en kwamen z\e weer een 	

d9"  paar keer voor het doel van Mark. D.W.P. kwam hier 
goed uit en met een snelle counter via lijnks op Baba, die hield het hoofd koel 
en hield het overzicht en legde hem op de 5 meter terug op onze nieuwe links  
mid  Marc Krikke die hem beheerste binnen tikte 1-2. Vervolgens lieten we ons 
een beetjeinzakken en gingen we op de counter spelen, wat voor beide teams 
in nog een aantal kansen resulteerde. De scheidsrechter was de hele wedstrijd 
niet goed aan het fluiten maar begon op het laatst heel raar te fluiten maar dat 
was iedereen snel vergeten toen we het eindsignaal hoorden. We hadden 

gewonnen en daar ging het om. Iedereen was blij 
en dat feestje ging in de kleedkamer nog even 
door. Wij hadden een goede ochtend gehad en 
konden tevreden naar huis met natuurlijk onze dik 
verdiende 3 punten. 
P.S. wij speelden ins ons nieuwe tenue 
gesponsord door de RABOBANK - 
HEERENVEEN/ROTSTERHAULE, wij willen de 
RABOBANK hiervoor nog even bedanken. 

De journalisten van D.W.P. Cl 

Op 23 januari werd ons team E3 uitgenodigd voor het sportgala in Joure. De 
reden hiervoor was dat we kampioen zijn geworden in 2003. OM 7 uur zouden 
we worden opgehaald door onze leider Bernard of Mieke want om half 8 zou 
het sportgala beginnen. De presentatie van deze avond was in handen van 
Jouke de Vries. Er waren heel veel kinderen en alle kinderen moesten op het 
podium komen. 
Zo vroeg Jouke ook wel wat aan de kinderen, aan  
Bianca  en Tessa vroeg hij: of de spelers hun wel in het 
veld voorbij konden komen en wij antwoorden natuurlijk 
met: NEE!. Zo wordt Thijs gevraagd of D.W.P. voor "de 
woeste ploeg" staat en Thijs zei ook nog van ja. 
In de pauze kwam Marieke van  Idols  en mochten wij op 
het podium, we kregen van haar een foto met 
handtekening en als herinnering kregen we nog een 
mooie medaille. Het was een zeer geslaagde avond. 

Groetjes van Tessa Jager 



PUPIL VAN DE WEEK  

Afgelopen maanden hadden we de volgende pupillen van de maand: 

Wedstrijdverslag Lemmer Bentex Cl tegen D.W.P. Cl 

Zaterdag 3 april was het dan zover, 
we moesten weer uit naar Lemmer waar we nog iets recht 
hadden te zetten omdat we daar het afgelopen seizoen met 
2-1 hadden verloren wat ons uiteindelijk het kampioenschap 
heeft gekost. Vol goede moed gingen we richting Lemmer. 
Bij aankomst werd iedereen toch wel een beetje 
zenuwachtig, maar daar kwamen we wel over heen. Na een 
lekkere warming up was het dan zover, de beide teams stonden tegenover 
elkaar op het veld. Voor de wedstrijd was er een minuut stilte en moesten we 

onze nieuwe traditie nog even voortzetten door de 
tegenstander voor de wedstrijd een hand te geven en succes 
te wensen, net  champions  league duels. We begonnen met 
vier man in de verdediging en vier op het middenveld en 2 
spitsen. De eerste 15 minuten werd er voorin goed druk gezet 
en dit resulteerde in een paar goede kansen voor onze spitsen  
Andres  (Baba) en onze altijd felle Willem. Helaas stond er nog 
een keepSTER in de goal die ons 
in de weg stond en ons een vroege 

voorsprong niet gunde. Na die 1 ste  15 minuten 
ddik 

kwam Lemmer goed in de wedstrijd en leverde een 
paar grote kansen op maar gelukkig was onze 	 10 A 
keeper Mark Hulzebos weer helemaal wedstrijdfit 
en hield de ballen er goed uit. Ook onze  
grensrechter Jan Venema was scherp want die 
vlagde voor (on)terecht buitenspel, waar overigens 
wel uit gescoord werd, helaas voor Lemmer werd 
dit doelpunt afgekeurd en kwamen we met de 

schrik vrij. Toch een paar 
minuten later werd het 1-0 voor Lemmer uit de 
rebound. De kans voor Lemmer op 2-0 was er ook 
nadat keeper Mark Hulzebos volgens de 
scheidsrechter een overtreding maakte in de zestien 
en dus een penalty. Of het een terechte penalty was 
weten wij journalisten niet, hier waren de meningen 
over verdeeld. Volgens ons was het van beide 
spelers een grove karatetrap richting bal, maar oké 
de scheidsrechter beslist. (strafschop werd gestopt 
door Mark red.) Toen het rust was konden we weer 
even op adem komen en een paar tactische wissels 

el( 	
doen. Jelle Hoekstra net weer terug van een 
elleboogblessure kwam op de linksachter om de 
snelle spits van Lemmer uit te schakelen, helaas 

moest daarvoor Jacob eruit, die overigens niet slecht speelde zoals hij de 
laatste weken het ook goed doet. Ook kwam onze kleine Harry in het veld op 

C) WED.  5.-RUDVAN DEDAG:  



Winnaar schutters prijs vertrekt als 'miskend talent' 

Yke de Jong volgend seizoen 
schutter Heerenveense Boys 

HEERENVEEN — Het onge-
lijk bewijzen van DWP, dat 
door zijn toedoen notabene 
promoveerde naar de vierde 
klas KNVB, is steeds de drijf-
veer geweest van de 24-jarige 
Yke de Jong. DWP had hem 
nodig anders zou hem geen  
plants  zijn gegund tussen de 
basiself. Hij werd beschouwd 
als het 'enfant terrible', die 
nog steeds geen blad voor de 
mond neemt. 

door Sijbe Joostema 

Yke de Jong voelt zich gepakt. 
Hij keert het volgend seizoen 
DWP de rug toe. Een afscheid 
zonder enige hartepijn, wel met 
rancune. Zo werd een aanbieding 
van Cambuur zonder meeweten 
van De Jong om onder de be-
stuurstafel geveegd. "Het bestuur 
is vaak vreemd bezig. Denk maar 
niet dat ik om de jongens wegge. 
stapt ben bij DWP", verklaart hij 
zijn 'transfer naar Heerenveense 
Boes. "En ook dat wordt mij niet 
in *dank afgenomen." Gistermid-
dag nam hij de schuttersprijs van 
het Friesch Dagblad in ontvangst. 
"Ik voel dit als een erkenning, 
misschien maak je dit wel nooit 
weer mee", aldus Yke. 

Vanwaar die impopulariteit. 
Yke de Jong kan er geen verkla- 

ring voor geven, al weet hij nooit 
de gemakkelijkste te zijn ge-
weest. Daarnaast heeft hij veel 
moeite met zaken, zoals die door 
het bestuur zijn gedaan. "Ik heb 
de indruk dat het bestuur niet 
echt goed bezig is. Voor de 
winterstop zag je ze niet langs de 
lijn bij onze wedstrijden, maar op 
het moment dat wij kansen 
maakten om te promoveren, lie-
pen zij voorop. Nu we gepromo-
veerd zijn en ik naar Heeren-
veense Boys ga en voorstopper 
Henk van der Wal stopt in 
verband met zijn studie, onder-
nemen ze geen stappen om de 
club te versterken, Ik ben ervan 
overtuigd dat ze het moeilijk 
krijgen in de vierde klas KNVB. 
Misschien niet in het eerste jaar. 
Het tweede jaar zal erg moeilijk 
worden." 

Vaak werd hij langs de kant 
uitgejouwd. Het klikte niet tussen 
Yke de Jong en DWP, getuige 
ook het commentaar op een 
telefoontje van Theo Verlangen, 
de toenmalige trainer van Cam-
buur, die belangstelling toonde 
voor De Jong. Het bestuur van 
DWP deelde mee dat Yke de 
Jong 'slechts' in het derde elftal 
speelde, maar hield informatie 
achter. "Juist op het moment dat 
ik in conflict raakte met trainer  
Bonne  de Vries, die in zijn 4-2-2 
systeem mij niet vond passen en 
ik door de club werd geschorst 
nadat ik meende te moeten be-
danken, kreeg het bestuur dat 
telefoontje. Verlangen belde me 
later op en zei dat hij uit de 

informatie van het bestuur had 
opgemaakt dat ik gebluft had te 
zeggen dat ik in het eerste van 
DWP speelde. Ik kon hem niet 
meer van mijn gelijk overtuigen. 
Dat derde werd door mijn doel-
puntenaandeel wel kampioen", 
zo reageert De Jong, nog steeds 
ontstemd over die verwikkelin-
gen. 

Geboren en getogen in Sint 
Johannesga speelde Yke de Jong 
at met de pupillen van  DWI".  Hij 
groeide op met zijn leeftijdsgeno-
ten en kreeg op 16-jarige leeftijd 
al de kans om aan te treden in 
het eerste elftal. Dat was in 
1979. Trainer Bertus van der 
Berg zag .dat hij gemakkelijk 
scoorde en paste hem in. Eer-
zucht speelde Yke parten toen hij 
overstapte naar zondagclub 
Nieuweschoot, spelend in de der-
de klas van de KNVB. Hij keerde 
na een ernstige enkelblessure te-
rug naar DWP. Maar ambitieus 
als hij  seas,  voor korte duur. Hij 
raakte in kontakt met Joop  Bra-
her, Piet Boskma en Piet de 
Boer, alle drie oudspelers van  SC  
Heerenveen. Die schatten zijn 
voetbalkwaliteiten hoog in en 
boden hem aan om met hen mee 
te rijden naar hun toenmalige 
club WEE uit Emmen. De Jong 
trainde en speelde daar enkele 
maanden onder Jaap de Blaauw, 
ook oud-Heerenveenspeler. De 
oefencampagne verliep goed 
voor Yke de Jong, hij scoorde 
veel. "Ik speelde tegen PEC 
Zwolle, Cambuur en andere be- 

kende clubs en kon goed uit de 
voeten." 

Woonwagenkamp 
De periode WEE was echter 

van korte duur. "Op een goede 
dag, pal voor de competitie, 
kwam trainer Jaap de Blauw 
naar mij toe en vertelde dat hij 
van het bestuur had vernomen 
dat deze wilde dat alleen jongens 
uit het woonwagenkamp werden 
opgesteld en of ik mijn opwach- 

ting wilde maken in het tweede. 
Hierop heb ik snel mijn biezen 
gepakt en ben ik teruggekeerd bij 
DWP", zo schetst Yke de pikante 
situatie die daar ontstond. 

Een terugkeer bij DWP is nu 
niet meer mogelijk. Heerenveen-
se Boys heeft op eigen iniatief 
Yke de Jong aangetrokken. Yke: 
"Ik woon nu in Heerenveen en 
ik heb geen moment getwijfeld 
toen de trainer van Heerenveen-
se Boys, Wiep Rodenhuis, mij 

een plaats in zijn selectie aan-
bood. Ik heb uitgelegd, wat voor 
type speler ik ben. Dat ik vaak 
een afwachtende houding in het 
veld aanneem en weinig meever-
dedig. 'Dat hoeft ook niet, we 
halen jou om goals te maken', 
was toen de repliek van Roden-
huis. Ze hebben het goed voor 
elkaar bij Heerenveense Boys en 
ik heb in alle redelijkheid ge-
vraagd naar hun motieven. Zij 
waren inderdaad op zoek naar 
een goalgetter." 

Friesch Dagblah Donderdag 18 juni 1987 

In- en verkoop 
van boeken 

Gen Mani 	iiMierhaule 

re/. 0513-552008 

EVEN  BUURTEN  BU  

  

  

Mag ik U even voorstellen aan de eigenaar van de 
boekenwinkel: Boeken BEN de - 0513-552008 

Hij heet Ben Gardani en woont 
alweer 10 jaar in ons mooie 
dorp en heeft het hier prima 
naar zijn zin. Hij is geen 
geboren Fries maar een 
rasechte Amsterdammer. 
Hij was nog maar 9 jaar toen 
hij al vanuit Amsterdam op de 
fiets naar Friesland kwam om 
hier te gaan vissen. Hij sliep 
dan bij de boeren in het hooi. 
Hij vond de mentaliteit en 
gastvrijheid geweldig. Hij 
woont al veel langer dan 10 
jaar in Friesland en vermaakt 
zich hier wel. Hij zit nooit om een praatje verlegen en is een gezellig mens. Hij heeft 
veel verstand van boeken en leest zelf ook veel. Hij verkoopt niet alleen 



KE DE JONG: niet meer te 
akken 

............... 

WWS 
DW' 
Hccg 
Nijland 
Slcat 
AVC 	22-21 
Cambuur 	22-20 
NOK 	22-18 
Leeuwarden 22-17 
Balk 	22-17' 
W"poort Boys 22-15 
D'strahuizch 22-11 

Rijperkcrk 	22-34 
Ternaard 	22-31 
Ho lwerd 	22-31 
V en V • 	22-23 
Hardegarijp 22-22 
Klertil lc 	29-22 
Wijkcls 	22-21 
ONT 	22-20 
Suamcer 	22-18 
WTOC 	22-17 
Noordberguin 22-14 
Drogeham 	22-11  

22-33 
22-32 
22-31 
22-25 
22-24 

LEEUWARDEN — Op de laatste 
speeldag vielen alle beslissingen in 
de eerste klas A. WWS pakte thuis 
tegen Heeg de punten en het kam-
pioenschap. DWP won nipt van Nij-
land en profiteerde door de tweede 
promotieplaats op te eisen. Onder- 
aan was Delfstrahuizen al  gedegra- deerd  en 7aterri.m v  

ok promotie voor nerveus DWP 
Na de thee werd het 0-2 door 

Jochcm Mollema. Doelman Ykema 
van AVC onderscheidde zich door 
1. 121, ,ren, 

. .................... 
................................ ...... 	......... 

Leeuwarden —Balk 3-0 
Bet was een sportief en goed duel. Lee uwarden was technisch beter, 
maar Balk toonde  nicer  inzet.  Wilco'  
Efdé scoorde 1-0 en Jan Hoek.stra 
kopte de ruststand naar 9-0. Parhid I 'I  

Nijland —DWP 0-1 
Een bate da» voor di,.  

With  de bal foutief .terug en Alle 
Hornstra profiteerde 2.2. 

Minne Modderman 
scheidsrechter in 
betaald voetbal 

I.F.EUWARDEN — Minne 
Modderman uit Oudellaske, 
eveneens deel uitinakend  vats  
het FVB-bestuur, is als scheids-
rechter toegelaten tot het betaal-
de voetbal. hij is van de over-
gangslijst terecht gekomen op de 
zogenaamde B-lijst. Modder-
man, die 38 jaar is, leidde dit 
seizoen reeds drie wedstrijden in 
de. eerste..divisie„ Cam floot...,00k, 
eentnaal een bekerduel. Voorzit-
ter Schurer stipte dat feit in zijn 
Openingswoord tijdens de verga-
(lering van de FVB even aan en 
bood de verraste Modderman 
niet zijn promotie een bos bloc-
men aan.' ' 

Freonskipsbeker 
bij verrassing 
voor  Sparta  '59 

tweedehands boeken maar ook wel 
boeken met een antieke waarde. 
Verder staat hij 4 dagen per week 
op markten door heel Nederland. 
Het is echt de moeite waard om 
eens binnen te lopen, ik moest wel 
vermelden dat U er ook binnen kunt 
lopen om alleen maar eens te 
komen kijken. Hij neemt het U niet 
kwalijk als U niets koopt. Voor 
iedereen is er een vriendelijk praatje 
en een gratis leesadvies. De Boeken 
BENde is open op 
donderdagochtend en vrijdag de 
hele dag tot 8 uur. Als hij open is 
hangt de vlag uit. Verder is hij open 
als hij thuis is. U kunt gerust 
achterom lopen. Hij weet precies 
wat hij op voorraad heeft en als hij 
een boek niet heeft dan kunt U hem 
vragen naar het boek uit te kijken. 
Ook koopt hij wel boeken in, dus heeft 
Ben belang heeft bij uw oude boeken. 
Kortom Ben is een heel gezellig en veelzijdige man en zijn winkel is zeker een 
bezoekje waard !! 

Gelske 

Nog even terug in het verleden op deze locatie, de winkel van Jan Siebes de Vries 
(1882-1946) daarna werd de winkel overgenomen door zoon Thijs de Vries (1912-
1992) hij was getrouwd met Jantje de Jong (1913-1989) — de winkel heeft bestaan 
tot aan het overlijden van Thijs in 1992. 

U een zolder uitgeruimd vraag dan gerust of 



Het resultaat van de keepers van het 40  en de dames, Atze 

Yke de Jong 
is niet Meer 
te 'pakken' 

TERUG IN DE TIJD MET ........ 

YKE DE JONG 
Al enige tijd geleden heb ik in de kantine met Yke gesproken over de 
successen van het verleden. We gingen terug naar het jaar 1986-1987. 
Aan het einde van het seizoen had D.W.P. onder leiding van trainer  Bonne  de 
Vries net de Freonskipsbeker (bekerronde voor FVB-teams) gewonnen, het 
volgende seizoen kwam er een nieuwe trainer Jan de Vries uit Houtigehage. 
Al bladerend in mijn plakboek zag ik dat dit het seizoen was dat Minne 
Modderman betaald voetbalscheidsrechters werd (artikel: de slechtste 
stropers worden de beste boswachters), Yke in de basis kwam en gelijk op 
kop ging van het schuttersklassennent, speelclub San  Remo  de nieuwe 
tenuesponsor werd van het 10  elftal, W.W.S. kampioen werd, D.W.P. na 0-1 
winst op Nijland ook promoveerde, D.W.P. wederom de finale speelde in de 
beker maar kansloos werd weggespeeld met 1-5 door  Sparta  '59, D.W.P. 
bestond 40 jaar en Yke de Jong werd winnaar van het Friesch Dagblad 
schuttersklassement. Hij maakte in totaal 27 doelpunten en Klaas Huisman dat 
jaar 17 doelpunten zodat men werd uitgeroepen tot Koningsduo. 

Positie Yke de Jong 
Fft onaangeroerd 



E SCHUMW2R0EM D.W.P..  

Dit seizoen is D.W.P. 2 gepromoveerd van de reserve 4' klas naar de reserve 3' 
klas en men doet zeer verassend mee boven in, met nog enkele weken te gaan is 
het gat met koploper Q.V.C. 2 nog 6 punten (met 1 wedstrijd minder), we wachten 
in spanning af. Omdat er op de website van D.W.P. nog geen foto stond van het 
2 elftal - een belangrijk team omdat men toch vaak de aanvullende spelers levert 
voor het 1e elftal - even op de foto op een koude winderige zaterdag waarop nipt 
met 1-0 werd gewonnen van Scharnegoutum. 
Over enkele weken is "Swalbe Klaas" ook weer 
van de partij. Stand: 
1. QVC 2 17 - 36 45 - 21 
2. DWP 2 16 - 30 45 - 24 
3. CVVO 3 17 - 30 30 - 26 
4. SVM 2 16 - 28 38 - 24 

IN PE  SCHIJNWERPERS  P.W.P. Fl  

Onder leiding 
van 
aanvoerder 
Niels kwam de 
manschappen 
niet tot winst 
0-6 

Voor alle voorkomende klussen 

Onderhouds - schilder 
timmerwerk 

Ook voor deuren I ramen schuifpuien 
serres 1 dakkapellen 1 
in kunststof, hout en aluminium 

carports 1 afdakjes 
0 

glas I zonwering 

Vraag vrijblijvend informatie of offerte aan 

Hans van Keeken 	Tel. 06 29022045 / 0513 552703 
Hoge Dijk 180 	Rotsterhaule 

1Y11. Bikg 



Voor al uw gew verkzaamheden 
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 zonnebankkaart !!! Voor maar FI.75,- 

Technisch 	 J. Keizer 

Klussenbedrijf 	Binnendijk 47 

J. Keizer 	8461 LG Rottum 
0513 -62 39 10 

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

VX>I2 VAN ZWOL 
STREEK 131 ROTSTERHAULE 

TEL. 0513-551494 FAX 552011 

kiváliteit 
Voordeel. 
eryoce. 

Ontdek de weg naar uw  ii  
eigen 

Vakman !_
,p O 

 een van  Bay&  
TV WASMACHINE 

uzz:--t5zz=i5(z•=15(z=t5<z=15(z=151  
J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

.rie.  wife  peel 
vrienden van v.v. 

or W , -,è, 
..... 

Bertus van Zwol Minne Modderman 

Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 

metselbedrijf DUAN 
Joure 

Bauke Algera 

voegbedrijf Visser 
Joure 

Ype Bijker & Albert Hol 

voegbedrijf LAFRA 
Joure 

Jan & Anneke Lageveen 

spelers D.W.P. 2 Jan & Leny Knijpstra 

Siebe Poepjes Remco ten Hoeve 

Jan i Bokma Rients Bokma  

Hesse!  Knijpstra Café 't Kroegje 
Heerenveen 

Wiebe van Es Hennie & Minne Modderman 

Eelke Westra Sippe Smeding 

Jan de Vries Remmelt Modderman 

Hendrik & Afina Sjirk & Jessica 

Herman & Mariejette  Durk  & Jolt Jager 

voegbedrijf B. van Stralen René Hulzebos 

René Krikke Piersma-van der Ven 

Peter Hulzebos André Foppes 

De CLUB VAN 100 is een groep van personen en/of bedrijven die € 45,00 per 
seizoen beschikbaar stellen voor speciale doelen ter verbetering van de 
accommodatie van de v.v. D.W.P. Daarnaast kunnen er andere faciliteiten ten 
behoeve van de leden uit deze bijdragen gefinancierd worden. Van 
overheidswege worden ook steeds meer verplichtingen aan verenigingen 
opgedragen met eisen als kantinebeheer in het kader van de Drank- en 
Horecawet, milieu-eisen, legionella-bestrijding e.d. waardoor de (on)kosten van 
verenigingen enorm stijgen. Kortweg gezegd zullen de binnengekomen 
financiële middelen voor allerhande doeleinden worden ingezet om een 
vereniging als D.W.P. (financieel) draaiende te houden en dit is zeer zeker 
nodig. Voor slechts € 45,00 per jaar bent u al lid en steunt u de Club 

Steun v.v. D.W.P. en wordt massaal lid !!! 



senioren 

jeugd 

reclameborden/ 
advertenties 
clubblad 

: 	Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 - 55.20.07 

: 	Arjen Veenstra 
jeugdcoördinator 
0513 - 55.15.15 

Wiepie Krist 
actiecomité 
0513 - 55.19.54 

KOM VOETBALLEN 

Welkom bij 	 

Wordt lid .. 

voetbalvereniging 
D.W.P. 

Inlichtingen: 

Allan  1912  eV  bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

FREEGJE DERNEI 
as jojo bbleguod helje 

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruiloften 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc. 	_ 

EETCAFE-SLIJTERIJ 

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

Or 
<>/i0  0,5./  

Tevens voor uw lunches,  plates,  snacks, 
salades of een lekker glaasje bler c.d. 

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

IvK 
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  

TEN BOON  8514 CA 
Meerweg 12, 

Ouwster-Nijega 

VOEG-  EK) 

REM i~lifi EMCEE  

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

. xyrnb ti rgit<  ((, c, 	_....................,..._ 
De oofdbrug 

CroissanterieNlaaierie  
Dracht 1 -Tel.: 0513-615086 

Hans Buijs 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

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



Toch wel 
spannend met al 
die gillende 
jongens op de 

Vlag in top bij D.W.P. 

D.W.P. F2 op de foto 

Pup! van de week  
Ewan  IJska (F3) 8. Douni van Slageren (F2) 

zatèrdag 21 februarl 2004- D.W.P. -10/1. 6 - 

VAN EEN VASTE REPORTER 

Eén seconde. 

De scheidsrechter zal fluiten. 

Op Sportpark de Grie is een interessante match in de maak. De plaatselijke 
helden van voetbalvereniging D.W.P. moeten aantreden tegen het rivalerende 
buurtteam van Delfstrahuizen. De meegereisde toeschouwers hebben hun 
plaats langs de zijlijn opgezocht, waarvan ze denken dat ze zich zo goed 
hebben opgesteld om de  battle  op het netvlies te zien verschijnen. De elf 
thuisspelende mattadoren en hetzelfde aantal mannelijke personen van de 
bezoekende partij, hebben hun voetsporen ondertussen genesteld in het 
groene gras in Sintjohannesga. De leiders en trainers hebben hun zielen vol 
spanning en sensatie langs de witte kalklijn geplaatst, voor het goed 
gemetselde kleine gebouwtje. Achter deze  !eiders  en trainers aangelopen 
fysiotherapeuten hebben zich in het "wisselspelers-home" oftewel dug-out 
genesteld in afwachting van het onverwachte. Tussen de leiders, trainers en 
fysiotherapeuten hebben de nummers 12 tot en met 
15 van het wedstrijdformulier, dezelfde weg gelopen 
over de vochtige grassprieten om hun plaatsje op te 
zoeken in het eerder genoemde "home" 

De scheidsrechter heeft zijn klokje van te voren 
nadrukkelijk bestudeerd en gecontroleerd, zodat hij 
tijdens de game geen last zal krijgen van het 
verkeerd aangeven van de tijd en de daarbij horende 
blessuretijd. Hij heeft diep ademgehaald langs de 
zijkanten van het zwarte fluitje dat voorzien is van 
een touwtje dat verbonden is aan zijn rechterpols. 
Hierdoor kan hij het fluitje niet kwijtraken of laten 
vallen. 
De grensrechter kijkt naar het wapperen van het geel/oranje vlaggetje dat een 
beetje losjes is vastgemaakt aan een blankeiken stokje. En merken hierbij op 
dat de wind voor vanmiddag een beetje strak is uit het zuid-oosten. De 
scheidsrechter heeft zojuist een seintje gegeven of ze klaar waren voor de 
wedstrijd, en dit signaal hebben ze nadrukkelijk bevestigd door de rechterduim 
van de linkerhand in de wind, richting deze arbiter te steken. 
De keepers van beide teams hebben zich net ook een hand richting de, als 
koningin zwaaiende, scheidrechter opgestoken zodat beide teams klaar zijn 
om te starten in deze bijzondere, voor de toeschouwers mooie wedstrijd om te 
bekijken. De wedstrijd is begonnen. 

De scheidsrechter heeft gefloten. 
Aldus, G.K. 



dan ook medegedeeld aan de C2 die 

bestuur uitgereikt door 
secretaris Jan 
Knijpstra. Deze 
zaterdag kon voor 
Douni niet op want 's 
middags was ze bij de 
wedstrijd D.W.P. — 
V.V.I. (6-0) samen met  
Ewan,  nog pupil van 
de week en ontving ze 
een mooie bal met 
handtekeningen van 
de spelers. 

WINTERNIEUWS VAN Cl.. 
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Deze winterperiode hebben we met DWP Cl meegedaan aan het 
jeugdfutsalcompetitie van de KNVB dit was voor de spelers wel even wat 
anders dan op het veld te spelen. 
De bal ging in de eerste wedstrijden dan ook veel te snel en ging dan ook vaak 
buiten de lijnen wel was het leerzaam,omdat je nu kort en direct moest spelen. 
Er waren tien wedstrijden de eerste twee gingen kansloos verloren daarna 
volgde enig herstel met gelijk spel en 
een verlies partij de heren kregen het 
spelletje steeds beter in de gaten, 
zodat de laatste partijen redelijk 
werden afgesloten de einduitslag heb 
ik nergens op internet kunnen vinden 
dus weten we niet hoe we er na tien 
wedstrijden voor stonden. 
We zijn deze winter dan ook lekker 
bezig geweest dit was goed te merken 
op het 9dorpentoernooi in Langweer in 
de zaal, we hadden ons elftal 
opgedeeld in een Cl en een C2. 
De tegenstanders van de Cl waren 
Sleat, Oudehaske, Wl/Renado en om 
een of andere reden kwam CVVO niet 
opdagen waardoor het hele 
speelschema in war raakte,maar 
programma leider  Durk  Jager wist daar 
wel raad mee. Maar na een gelijk spel 
en drie overwinningen stond de Cl 
boven aan dit tot tevredenheid bij 
iedereen van D.W.P., dit resultaat werd 
later die middag nog moesten spelen. 
De tegenstanders van de 02 waren Oudehaske, Sleat, Langweer, CWO nu 
was Wl/Renado afwezig die dachten dat ze een week later moesten spelen, 
ook de 02 stond na drie overwinningen en een gelijk spel gedeeld op een 
eerste plaats maar door een beter doelsaldo werden ze toch eerste. 
Het grootste verlies was dat Jelle Hoekstra een spectaculaire omhaal 
probeerde en toen verkeert op zijn arm terecht kwam hetgeen resulteerde in 
een gebroken elleboog. 
Op 28 februari begon de veldcompetitie weer we hadden twee oefen 
wedstrijden gespeeld tegen Jubbega en tegen Makkum deze werden 
verrassend allebeide verloren, de eerste competitie ronde werd afgelast 
vanwege de winter. 

Met de aanmelding 
van Douni van Slageren is het 250ste  
lid van de voetbalvereniging D.W.P. 
ingeschreven. Een mijlpaal, nog nooit 
eerder bereikten we dit aantal. Vooral 
de jongste jeugd is nog steeds 
groeiende. Het bestuur wilde deze 
mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten 
gaan en Douni graag iets aanbieden. 
Ze was reeds in het bezit van een 
D.W.P.-tenue zodat gekozen werd 
voor een paar nieuwe groene 
sokken, een speciale D.W.P. 
warming up-trui en een nieuwe 
sporttas. ("de oude van heit met de 
gaten erin kon dan wel weg" zei ze). 
De cadeaus werden op de 
zaterdagmorgen na de laatste 
zaalvoetbalcompetitie namens het 

De vlag in top (een oranje en een groene) 
voor de wedstrijd D.W.P. tegen V.V.I., dit 
moet vaker 6-0. 



Wat is je favoriete vakantieland cq streek 
Wat mis je in je woonplaats? 
Welke droom wil je nog realiseren? 

Hoe gaan onze meisjes van D.W.P. het doen? 

Amerika. 
Winkel. 
Toch misschien die miljoen 
winnen. 
We hebben er vertrouwen in en 
hopen dat we een beetje bovenin 
mogen eindigen. 

Aleida bedankt, zo weet iedereen als we jouw tegenkomen wie je bent, veel 
succes met de meiden. Onderstaand op de foto  de meisjes van D.W.P., keepster 
Bianca  ontbreekt. 

Wietske krijgt hulp in de goal 	 Leider Jolt met zijn donderspeech 

C:J 

Op 13 maart was het dan zover de uitwedstrijd tegen Bant dit werd een 
moeilijke wedstrijd ook omdat we vier geblesseerde spelers en omdat er maar 
13 spelers zijn., na een 1-0 achterstand kwamen we toch nog tot een 1-2 
overwinning. De eerste 3 punten zijn binnen. 
De tweede wedstrijd tegen NOK zou op een avond worden gespeeld vanwege 
de personele problemen maar door de hevige regen val kon dit niet doorgaan 
en werd verschoven 
naar 25 maart, in 
deze wedstrijd 
mochten we onze 
nieuwe shirts aan. 
De shirts 
aangeboden door de 
plaatselijke RABO 
bank staan de 
jongens goed dus 	;sled  
gingen we vol goede 
moed de wedstrijd in.  
Durk  had een 
strijdplan bedacht en 
dit aan de jongens 
voorgelegd. 
Maar de vorige 
wedstrijd tegen NOK 
eindigde in een 4-3 overwinning dus altijd lastig, de eerste 20 minuten veel 
druk van D.W.P. maar geen goals daarna drie keer een uitbraak van NOK en 
bij rust met 0-3 achter. 
Na de rust werd er door beide teams nog 2 keer gescoord en had NOK heel 

veel geluk dat de paal op de goede plaats stond, dus 
een verlies met 2-5 dit was niet verwacht en we hopen 
dat dit niet aan de nieuwe shirts ligt. 
Op 28 maart kwam de Tijnje op bezoek deze ploeg 
speelt ook in het groen moesten we een andere kleur 
shirt aan een mooi rood shirt van de hoofdsponsor, met 
hetzelfde strijdplan als tegen NOK werd de wedstrijd 
begonnen met veel druk vooruit dit resulteerde in een 
2-0 ruststand na de thee gingen we nog even door en 
werd de eindstand 6-0. 

Voor de wedstrijd zijn we nog op de gevoelige plaat vastgelegd in de nieuwe 
shirts en Jan de Vries van de RABO-bank, nogmaals bedankt voor het nieuwe 
tenue van de C voetballers. 
We denken een mooie voorjaarsreeks tegemoet te gaan met nog leuke 
wedstrijden, dus kom ook eens kijken bij de jeugd op zaterdagmorgen. 

Leiders  Durk en Jan 



VOORJAARSSCHOONMAAK.. 

NederlandSchoon 

Wie kent niet het bovenstaande logo van 
Nederland Schoon, niet alleen Nederland maar 
ook op het sportcomplex van D.W.P. kan het veel 
schoner. Niet alleen de jeugd met chipszakjes  etc,  
maar ook de ouderen, spelers, ouders met de 
koffiebekertjes kom je ze overal tegen. Wanneer ik 
zaterdags weer eens met de handen vol rommel 
naar de prullenbak loopt wordt je zelfs uitgelachen 
en zie je ze denken ... die is gek. Mensen er staan 
genoeg prullenbakken, nu zelfs twee hele mooie 
met een bal erop, ruim je rommel achter de 	 
op. Bedankt. 

Jan 

EVEN VOORSTELLEN 	 
Dit keer is een nieuwe leidster aan de beurt om zich even aan 

iedereen voor te stellen, na de winterstop heeft D.W.P. een nieuw meisjes-pupillen 
team, D.W.P. MP genaamd, de nieuwe leiders zijn Aleida Tuinier en Jolt Jager, de 
nieuwste trainster is Jannie Dijkstra. Hieronder komt Aleida aan het woord op de 
foto nog wat verlegen niet naar de fotograaf kijkend. 

Naam: 	Aleida Tuinier 
Waar en wanneer 
ben je geboren? 4 maart 1968 in 

Scharsterbrug 
Wat is je huidige baan? Boerin 
Hoe lang woon je al in Oldeouwer? 17 jaar 
Wat was je eerste baan? Bejaardenverzorgster 
Ben je verliefd, verloofd of getrouwd? 

Getrouwd met Jouke 
Wat is je grootste hobby? 

Kleding maken en de dieren 
Waar mogen ze je midden in de nacht voor 
wakker maken? 	Nergens voor 
Hoe ziet je feestmenu er uit? 

Shoarmavlees met knoflooksaus 
Wat is de beste plaat allertijden?  

Meat Loaf  maar er zijn meer beste platen 
Welke cd heb je voor het laatst gekocht? 

Chips voor de kinderen 
Welk boek heb je voor het laatst gelezen? 	Ik hou niet van boeken lezen 
Welke film heeft het meeste indruk op je gemaakt? Weet niet, kijkt niet veel 

films 
Wat was je grootste miskoop? 

	
Een pannenset aan de deur, 
binnen een paar weken zat er 
geen handvat meer aan. 

Wat wilde je als kind graag worden? 
	

Boerin 
Wat mis je het meest als je op vakantie bent? 

	
Het gemak van thuis. 

Waar kun je thuis het meeste van genieten? 
	

Het uitzicht en de ruimte. 
Wat is het lelijkste plekje in de gemeente? 

	
Kan zo niks bedenken. 

Wat is het mooiste plekje in de gemeente? 
	

Het Tjeukemeer. 
Wat is het meest ontroerende moment dat je 
tot nu toe hebt meegemaakt? 

	
De geboorte van de meiden. 

Wat zou je doen met een miljoen? 
	

Een mooie auto kopen, maar ja 
dan is het nog niet op. Mocht ik 
het ooit winnen dan weet ik vast 
nog wel iets. 



Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga 

Rohel 
Joure 

Haskerhorne 

Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Echten 

Joure 
Rottum 
Rotsterhaule 

Heerenveen 
Kuipers Rotsterhaule 

Joure 

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 
Wiegel 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 

RECLAME BORDEN 2003/2004 

 

BALSPONSORS 2003/2004 
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 
Vleesvee & vleeshandel M.S. de Jong - 
Voegbedrijf S.V.S. 

Eetcafé van der Zwaag 	Sintjohannesga 
Restaurant Koningshof 

	
Heerenveen 

Auto Joure b.v. 	 Joure 

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

Drachtstercompagnie 
Rotsterhaule 
Heerenveen 
Heerenveen 

Voor verdere informatie: bel Wiepie Krist, tel. 55 19 54 Interesse voor ballensponsoring bel: 
Herman Roffel, 0513 - 55 20 12 



SPONSOR VAN DE MAAND 

Rabobank Rabobank 
	

RABO BANK BEDANKT 
SPELERS EN BEGELEIDING D.W.P. Cl 

De RABO Bank Heerenveen/Rotsterhaule heeft onze C-junioren in een 
compleet nieuw tenue gestoken. Nieuwe tenues daar waren de C-junioren 
nodig aan toe. Zaterdag 27 maart gingen de jongens met bankdirecteur Jan 
de Vries op de foto. 

- s, 	' ,31:10barr: 

R.bobarV• 

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

Tel. (0513) 551 644 
Fax (0513) 551 767  
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