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Jaarvergadering 
D.W.P. 

op vrijdag 3 september 2004 
aanvang 20.00 uur 
in de D.W.P. - kantine 
te Sintjohannesga 

AGENDA: 

Opening 

Notulen 

Mededelingen 

Verslag secretaris 

Jeugdverslag 

Verslag penningmeester 

Verslag actiecomité 

Verslag kascommissie 
(Afina Lageveen, Arjen Krist en 
Sjirk Elzinga welke reserve is) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. Benoeming kascommissie 

10. Bestuursverkiezing: 
periodiek aftredend: Minne Modderman, Anne Knol, 
Herman de Heij en Wietze Toering (allen herkiesbaar) 

11_ Rondvraag 

12. 	Sluiting 

HET BESTUUR 

Brietjes met tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering 
worden ingeleverd bij het secretariaat: Ringfeart 6 te Sintjohannesga 

BANDEN EP1  WIELEN VOOR: 

PERSOhiENWAGENS 
BEDRIJIFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousteriveg 9 

8506 BE Haskerhorne 

	

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

	

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

I 
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Ard van der Vlugt  

Streek 146 

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

gsm 06 53202729 

:.• 
• 

:•••11' 1,  

• - }Wren bitWoningstichting Haskerland is kiezen voor 
kwal teit. On .ze woningen, in en om joure, zijn perfect 

'afgesternd np uw woonwensen. Daarin leper] 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 Hoskerland 
Polderbosdyk 13a 
Joure (aan de rotonde) 
Telefoon (0513) 48 48 48 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
WonIngsnchtIng Haakerland la labelhovner van nwalittitszore Woondlcnatcn Houracctor 

nieuwbouw/renovatie. 
Onderhoud, verbouw, Ko RT  

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

Wieger Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Vellapper 
• Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord .! 

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



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: 
delskevandervv~hetnet.n1  
j.kniipstra@planet.n1  

U
O

w
  
sT

'e?  

Y/  oekverkoo •
 World

 Servants loo 

CLUBBLAD  IT WITE PEALTSJE  

Jaargang 7, nummer 4 
mei/juli 2004 

VAN DE REDACTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

Op het moment dat de 
opmaak van het laatste 
clubblad van dit seizoen in 
een eindfase zit wordt de 
wedstrijd Griekenland tegen 
Tsjechië gespeeld en maken 
de Grieken in de eerste 

verlening net 1-0. De finale tegen Portugal dus 
net als de aanvangswedstrijd. Het EK-voetbal is 
dan afgelopen. Het vorige voetbalseizoen is al 
langere tijd geleden afgelopen in deze periode 
wordt er al weer druk gewerkt en vooruit 
gekeken naar het nieuwe seizoen. 
In dit clubblad dan ook een terugblik op dit 
succesvol verlopen seizoen alsmede de lijsten, 
trainingstijden, indelingen  etc.  voor het komende 
seizoen. Succesvol want er was de promotie van 
het eerste elftal naar de derde klas wat nog nooit 
eerder is behaald door onze vereniging, het 20  
zat dicht bij het kampioenschap en ook waren er 
drie jeugdelftallen succesvol en deden de 
overige teams goed mee, een overzicht van de 
resultaten staat in dit clubblad Naast al het 
D.W.P. gebeuren moeten ook de oudere 
jeugdspelers proefwerken, examens afleggen 
voor degene die dit seizoen zijn geslaagd, 
proficiat.. Rest nog iedereen een hele plezierige 
vakantie toe te wensen, wees voorzichtig en tot 
ziens op de sportvelden. 
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Inleveren in de kopiebus in de hal van de 
kantine of bij redactieadres 

Uiterste inleverdatum 8 oktober 
distributie clubblad halverwege oktober 
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Het team van kapsalon Trijnie in de vernieuwde zaak. (foto: Dick Verton) 

Kapsaion Trijnie breld.t uit met schoonheidssalon 
OUWSTERHAULE - Kapster 

Trijnie uit Ouwsterhaule is er 
trots op:  hear  geheel 
verbouwde kapsalon is sinds de 
open dag vorige week donder-
dag een feit. Bijna veertig vier-
kante meter extra vloeropper-
vlakte en daarnaast een hele bo-
venverdieping ingericht als 
schoonheidssalon. 'Steeds meer 
mensen combineren een bezoek 
aan de kapper met een schoon-
heidsbehandeling.' 

Trijnie vertelt dat het idee 
van een schoonheidssalon is 
ontstaan toen ze een ander 
woonhuis betrok  on  de woning 
naast haar kapsalon leeg kwam 
te staan. 'Dat was vorig jaar 
juli. Nu zijn we een jaar verder 
en hebben we het huis bij de 
kapsalon getrokken. De boven-
verdieping is nu een schoon-
heidssalon: twee behandelka-
mers, een badkamer  on  een 
ruimte waarin een zonnebank 
staat.' De verbouwing duurde 
vier weken, maar Trijnie knipte 
gewoon door, al was het wel in 
een dubbele garage. Kapsalon 
Trijnie, aangesloten bij de keur-
merken Anko en Anbos, is al 
acht jaar een begrip in Ouw-
sterhaule en omgeving. Nu 
poogt de onderneemster met 
een uitgebreider dienstenpak-
ket een grotere groep klanten 
aan te trekken. 'De reacties zijn 
alleen maar positief.' 

Zeven kapsters heeft Trij-
nie in dienst. Voor de schoon-
heidssalon trok ze een schoon-
heidsspecialiste aan, die er de 
vereiste papieren  vow  heeft. De 
kapsalon is dagelijks open, op 
vrijdag ook van 19.00 tot 21.00  

uur. Als het rustig is, geeft een 
bord op de stoep aan dat je er op 
dat moment zonder afspraak 
binnen kunt stappen. Trijnie 
zegt dat ze de kleine dingen die 
normaal door een schoonheids-
specialiste worden gedaan, ook 
wel in haar kapsalon deed, zo-
als verven en epileren, maar nu 
kan iedereen daar speciaal voor  

terecht in de schoonheidssalon. 

Het scala behandelingen va-
rieert van nagels knippen tot 
complete gezichtsbehandelin-
gen voor zowel vrouwen als 
mannen. Afhankelijk van het 
aantal klanten is de schoon-
heidssalon voorlopig alleen  

open op maandagmiddag, dins-
dag, donderdag en zaterdag. 
'We hopen dat het veel drukker 
gaat Worden. Steeds meer men-
sen combineren een bezoek aan 
cle kapper met een schoonheids-
behandeling. Ik denk dat we in 
de toekomst hier op inspelen en 
met arrangementen gaan wer-
ken.' 



Met vriendelijke groeten, 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
District Noord 

anager 

• Zaterda. 2 mei was er de D.W.P. 
familiedag, alles is succesvol verlopen. 's Morgens 
begonnen de jeugd met een gekostumeerd 
mixtoernooi zelfs de scheidsrechter kwamen 

verkleed, het was bij de konijnen af. Alles 
verlies soepel en organisator Arjen had alles 
onder controle. Voor het eerst werden de 
kampioensteams tijdens deze dag gehuldigd. 
(foto's zie verder). 
'S Middags was er het mbctoemooi voor de 
senioren wat opviel dat alles zeer sportief 
verliep en iedereen er in werd betrokken. Na 
nog een borreltje was er de uitstekende 
barbecue, de mannen van SLAGERIJ VAN 
DER MEER uit Heerenveen (beetje reclame je weet nooit waar het goed 
voor is) hadden alles keurig er perfect voor elkaar, de kwaliteit was super. 
Hierna kwam de muziek, een keuze was gemaakt uit twee jongere artiesten 
dat viel vooral bij de dames erg in de smaak en zij tot in de late uurtjes nog 
gesignaleerd in Sint  Mt.  Een beetje gevreesd werd dat de jeugd 
halverwege de avond naar Heerenveen zou vertrekken doch dit viel reuze 

mee. 

scheidsrechters 

UITNODIGING 
voor alle verenigingsscheidsrechters en KNVB-scheidsrechters/rapporteurs 

Wij vragen u alvast zaterdag 14 augustus 2004 in uw agenda vrij te houden. Waarom? Op die dag 
wordt onder de titel 'Scheidsrechters winnen' in het (vernieuwde!)  Abe  Lenstra stadion een 
grootschalige bijeenkomst georganiseerd voor alle verenigingsscheidsrechters en KNVB-
scheidsrechters/rapporteurs veldvoetbal en futsal. District Noord is landelijk als eerste uitverkozen om 
deze manifestatie te organiseren. Dit in het kader van het Master')lan Arbitrage (MA). U bent van 
harte welkom om dit scheidsrechtersevenement bij te wonen! 

De KNVB biedt de deelnemers een scala van aantrekkelijke onderwerpen op het terrein van arbitrage 
in een gezamenlijk programma. We pakken behoorlijk uit, een kleine bloemlezing. Dagvoorzitter is 
Jacques J. d'Ancona. 's Ochtends onder meer een bijdrage van Heerenveen-voorzitter Riemer van der 
Velde, een terugblik op het EK door voormalig topscheidsrechter Jaap Uilenberg en onder leiding van 
Jacques J. d'Ancona een forumdiscussie over diverse facetten van de arbitrage. Dat belooft wat! 
's Middags zijn er acht presentaties, waarvan u er twee kunt bijwonen. Dat zijn: 

Onderwerp 	 door: 

winnenn 

1. Mentale weerbaarheid 
2. Relatie scheidsrechter-trainer/coach 
3. Fysieke training/blessurepreventie 
4. Futsal van A tot Z 
5. Wat kan de COVS voor u betekenen 
6. Tuchtzaken 
7. Spelregels (quiz Kop of Munt) 
8. De presentatie van de scheidsrechter  

Jan Peter van der Zwaag (stafdocent KNVB Academie) 
Jans Deenen (trainer-coach Achilles 1894) 
Niels de Vries (trainer scheidsrechters betaald voetbal 
Victor van Helvoirt (UEFA futsalscheidsrechter) 
COVS district Noord 
René Ahlers (hoofd Wedstrijdzaken district Noord) 
John BlanIcenstein (aviseur Spelregelcommissie) 
Ignace van Swieten (stafdocent KNVB Academie) 

Onze gastheer van vandaag is  SC  Heerenveen. Het programma begint om 10.00 uur en eindigt 
omstreeks 16.30 uur. De KNVB biedt u tijdens deze dag koffie, thee en een lunch aan en dit alles kost 
u niets. 

U hoeft alleen maar de bijgevoegde antwoordkaart in te vullen en ongefrankeerd op te sturen. Ons 
advies? Wees er snel bij, want de capaciteit is beperkt. U kunt zich uiterlijk tot 15 juli 2004 
aanmelden. 
Alle deelnemers ontvangen tijdig een programmaboekje met relevante informatie. 

Graag tot ziens op zaterdag 14 augustus 2004! 



• Alle tenues en 
trainingspakken worden 
door de vereniging zelf 
gewassen en alles is op 
den duur aan vervanging 
toe zodat er een nieuwe 
wasmachine is 
aangeschaft. 

• Bordjes besteld gelieve 's 
morgens niet te roken zal 
aan het begin van het 
nieuwe seizoen worden 
opgehangen. 

• Omdat dit steeds bij 
diverse besprekingen naar voren komt, er is destijds een algemeen en 
unaniem bestuursbesluit geweest dat inschoppen voor een wedstrijd niet op 
het veld dient te gebeuren maar op het trainingsveld. 
Voor de duidelijkheid: deze regel geldt nog steeds en is voor ieder elftal van 
kracht. 
Het bord van de CLUB VAN 100 is geheel vernieuwd opgehangen in de 
kantine, met als gevolg dat zich vele nieuwe kandidaten melden. (zie elders 
in het clubblad). Nieuwe liefhebbers kunnen voor het bedrag van 
€ 45,00 per seizoen zich melden bij Minne Modderman. 

STEUN D.W.P. EN WORDT LID VAN DE CLUB VAN 100. 
e Volgend seizoen komt D.W.P. 1 uit in de 3e klasse A met de volgende 

verenigingen: Balk, Bolswardia, C.V.V.O., D.E.S.Z., D.W.P., Heeg, sc 
Joure, Muller, Oeverzwaluwen, Olde Veste '54, Scharnegoutum en S.V.M. 

e Nieuwe indelingen zijn er gemaakt voor de jeugdploegen, een moeizaam 
proces dit jaar omdat toch vele  !eiders  eigen ideeën hadden over de 
invulling een ander probleem was de invulling van de meisjesteams omdat 
jongeren doorschuiven komen er veel te veel bij een zevental zodoende is 
besloten tot invoering van 2 meisjes zeventallen. Het gevolg is wel dat we 
tot nu toe krap zitten in de aantallen daar en er gerust een paar meisjes bij 
kunnen dit net al bij de overige teams. Opgave nieuwe jeugdspelers bij: 
Arjen Veenstra tel. 55.15.15. 

• Bij de jeugd zijn de volgende  !eiders  gestopt: 
Egbert Veenstra, Marten Huisman en Cees 
Atsma, Jappie Otter stopt als jeugdtrainer. 
Heren allemaal bedankt voor jullie inzet. 

• Jan i Atsma (sc Joure) en Jordy Otter  (vv  
Heerenveen) hebben overschrijving 
aangevraagd naar een andere vereniging, 
jongens succes met jullie verdere 
voetbalcarrière. Petra de Vries komt weer 
terug van sc Joure en ook heten we Annelisa 
Cornel welkom, zij komt over van de meisjes 



F.F.S. e. 	ingedeeld bij MP2 en komt om de 14 dagen dit team 
versterken. 

• Voor het komende seizoen is er een nieuwe hoofdtrainer aangesteld, Klaas 
Westra uit Sneek heeft inmiddels al kennis gemaakt met de spelers van de 
A- en B-selectie. Klaas veel succes bij D.W.P. in het volgende nummer 
komen we zeker bij jouw terug. 

• Verder in het clubblad zijn de dagen en tijden te lezen voor het nieuwe 
seizoen, op het allerlaatste moment zijn de F3 pupillen nog toegevoegd. 
Verwacht wordt dat er nog enkele kleintjes bijkomen. 

• De jaarlijkse jaarvergadering van D.W.P. is vastgesteld op vrijdag 3 
september 2004, aanvang 20.00 uur zoals altijd in de kantine. 

• Niet alle onderwerpen zijn beschreven in dit onderdeel ze worden verder 
uitgewerkt in het clubblad. 

o Rest mij nog iedereen een hele plezierige vakantie toe te wensen, wees 
voorzichtig, trap gerust een balletje op de camping om in conditie te blijven 
(ik heb anders ook nog wel wat oude trainingsschema's liggen die we ooit 
van  Bonne  de Vries kregen om te draven in de vakantie), tot ziens volgend 

seizoen op sportpark De Grie. Hoi 

Jan Knijpstra, secretaris  

Ceps  b'.5naá nog 
ve[rgeQen...— 
Vorig seizoen hadden we nog de 
Sarah's en de  Abraham's.  Nog snel 
even de ledenadministratie doorlopen 
en er zijn er weer een paar. Op 1 mei 
werd ROEL VAARTJES 50 jaar, we 
bleven in de buurt want TINEKE VAN 

HES volgde op 4 mei. Nog even wachten voor ANSKE DE 
JAGER want hij werd 4 september 1954 uit de 
klei getrokken in Stiens. Ook nog iemand die 
moeilijk ouder wordt, PIETER KLAAS DE JONG 
is op 16 januari aan de beurt gevolgd door 
eeuwig jonge veteraan WIEPIE KRIST hij is 24 
januari 1955 geboren. 
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Hileuws 
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 Ji.sit, 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  Rohe!,  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: 
info(Qhistoriesntiohannesoa.n1  



maandag 

zaterdag 
Zaterdag 

Dinsdag 
Donderdag 

Zaterdag 

12 juli 

17 juli 

31 juli 

03 augustus 

05 augustus 

07 augustus 

Aanvang schoolvakanties 

Solexraces Sint  Jed  — parkoer Skoalekers 

Start trainingen A/B selectie 	14.00 uur 

Training A/B selectie 	 19.00 uur 

Training  NB  selectie 	 19.00 uur 

Training A/B selectie 	 14.00 uur 

(zie verder oefenschema A- en B-selectie) 

le  trainingen jeugd Cl, B1 

Training  NB  selectie 	 19.00 uur 
le training jeugd Al, DI, El, E2 

1 e  training jeugd, D2, Fl, F2, F3, dames, 3e, 4e  
le training jeugd MP1 en MP2 

Uitdelen materiaal aan jeugdleiders door Herman 

le  ronde beker — wedstrijd 1: 

le, 2e, dames, A, B, C, MP, D, E, F 

Bestuursvergadering 	 19.00 
le ronde beker — wedstrijd 2: 

1e, 2e, dames 

le ronde beker — wedstrijd 2: 

A,B,C,D,E,F 

le  ronde beker — wedstrijd 3: 

1e, 2e, dames 
le  ronde beker — wedstrijd 3: 

A,B,C,D,E,F 

Algemene Ledenvergadering 	2000. 

Start competitie 

Nederland — Tsjechië (WK-kwalificatie) 
Macedonië — Nederland (WK-kwalificatie) 

Nederland — Finland (WK-kwalificatie) 

Reservering jeugd zaal te Munnekeburen 

Maandag 09 augustus 

Dinsdag 	10 augustus 

Woensdag 11 augustus 

Donderdag 12 augustus 

Woensdag 18 augustus 

zaterdag 	21 augustus 

Maandag 23 augustus 

Dinsdag 	24 augustus 

Woensdag 25 augustus 

Zaterdag 	28 augustus 

Woensdag 01 september 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zaterdag 
Zaterdag 

Woensdag 

Zaterdag 

03 september 

04 september 

18 september 

09 oktober 

13 oktober 

08 januari 
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D.W.P. DIGITAAL  

 

Binds  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. n  I 

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

de website van de voetbalvereniging D.W.P. 

ecterd ~an Ikejd Er+tretol 

Fan,' etc, e• 	e 	 E3 • 	a  

ACTIVITEITENKALENDER DWP 



WIST U DAT 

 

- Henk van Hes dit seizoen de cursus Trainer! Coach  III  (senioren) heeft 
gevolgd en dat hij hiervoor is geslaagd? 

- De diploma-uitreiking plaatsvond op vrijdag 2 juli jongstleden? 
- Namens D.W.P. Anne en Jan hem de felicitaties over brachten. 
- Wij hem veel succes wensen om het geleerde in praktijk te brengen? 

- Joop en  Tillie  toch de echte koekbakkers zijn? 
- Iedereen weer van hun kwaliteiten kan 

genieten? 

- De meisjes van De Trieme (lees D.W.P.) niet 
alleen succesvol zijn bij de club maar ook heel 
ver zijn gekomen bij het schoolvoetbal. In 
Emmeloord kwamen ze net tekort voor de 
landelijke finale. Jongens, nee meisjes GROTE 
KLASSE, ga zo door. 

.:.4...-..,...zdere koc..,,,-.: ria die  
Ds  lekker  en orrirnerl adenu um vricoden of weir  mc  tc,  
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14.00 uur_ 

19.00 uur. 

19.00 uur. 

14.00 uur. 

19.00 uur. 

19.00 uur. 

14.30 uur. 

20.00 uur. 

19_00 uur. 

19.00 uur. 

Voetbatirereniging D.W.P.  

Oefenschema 
A- en B- selectie seizoen 2004/2005 
Zaterdag 	31 juli 	 le training A — B selectie 

Dinsdag 	03 augustus 	Trainen A — B selectie 

Donderdag 05 augustus 	Trainen A — B selectie 

Zaterdag 	07 augustus 	Trainen A — B selectie 

Dinsdag 	10 augustus 	Trainen A — B selectie 

Donderdag 12 augustus 	Bakkeveen 1 - D.W.P. 1 

Training B- selectie 

Zaterdag 	14 augustus 	Y.V.C. 1 	- D.W.P. 1 

Dinsdag 	17 augustus 	Balk 1 	 - D.W.P. 1 

Dinsdag 	17 augustus 	D.W.P. 1 	- T.O.P. 1 

Donderdag 19 augustus 	Trainen 

Zaterdag 	21 augustus 	le beker ronde D.W.P. 1 en D.W.P. 2 1430 uur. 

Dinsdag 	24 augustus 	2e  beker ronde D.W.P.1 en D.W.P. 2 18.30 uur? 

Donderdag 26 augustus 	Trainen 	 19.00 uur. 

Zaterdag 	28 augustus 	3e  beker ronde D.W.P. 1 en D.W.P. 2 14_30 uur? 

Dinsdag 	31 augustus 	O.N.T. 1 	- D.W.P. 1 	18.45 uur. 

Trainen B — selectie 	 19.00 uur. 

Donderdag 02 september 	Trainen A — B selectie 	 19.00 uur. 

Zaterdag 	04 september 	Competitie 	 14.30 uur. 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN"mmi 
BESTUUR, LEIDERS EN TRAINERS WENSEN IEDEREEN EEN PRETTIGE 

VAKANTIE TOE. 



ED.MY.P. FS 

Voor aHe voorkomende Mussen 

Onderhouds - schilder 
timmerwerk 

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

carports I afdakjes 

glas zonwering 

Vraag vrijblijvend informatie of offerte aan 

Hans van Keeken 	TeL 06 29022045 / 0513 552703 
Hoge Dijk 18O 	Rotsterh-aule 

o  

INFOBULLETIN VOOR DE JEUGDLEDEN VAN V.V. D.W.P. 2004-2005 

Trainingsvoorschriften: a. tenue: 	 Korte broek & shirt (bij mooi weer) Traini 	k (bij kouder weer) 
Altijd scheenbeschermers 

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

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

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

Blessurebehandeling: 	Voor blessurebehandeling kan iedere dinsdagavond vanaf 19.00 uur een beroep 
worden gedaan op een gediplomeerde verzorger in de kleedkamer van D.W.P. 

Contributie: 	Van F — pupillen t/m B —junioren E 12,= per Kwartaal 
Voor A — junioren 	 E 17,= per Kwartaal 
Gaarne te voldoen via een automatische overschrijving per kwartaal, via penningmeester.  

Keeperstraining: 	Jeugd C1/D1/MP 	ma. 18.00- 18.45 	Trainer Jos Knol 0513 - 55 20 78 

Kantine D.W.P. 	. 	0513 - 55 17 88 / 55 17 85 
Voorzitter Jeugd. D.W.P. : 	Wietze Toering 	0513 -627465 
Secretaris Jeugd. D.W.P. : 	vacature 	 - 
JeugdcoPrdinator D.W.P. : 	Arjen Veenstra 	0513 - 55 15 15 

Training A-junioren: 	dinsdagavond: 	18.15 — 19.45 uur 	trainer 	Henk van 1-les 	0513- 55 19 36 
donderdagavond: 	18.15 — 19.45 uur 

Training B-junioren: 	maandagavond: 	18.15— 19.30 uur 	trainer 	Remco ten Hoeve 0513 - 55 14 52 
woensdagavond: 	17.30 — 18.45 uur 

Training C-junioren: 	maandagmiddag: 	17.30 — 18.45 uur 	trainer 	(nog in overleg) 
woensdagmiddag: 17.30 — 18.45 uur 

Training Dl-pupillen: 	dinsdagmiddag: 	17.30 — 18.45 uur 	trainer 	Klaas Huisman 	0513- 55 10 30 
donderdagmiddag: 17.30 — 18.45 uur 	trainer 	Wietze Toering 	0513- 62 74 65 

Training D2-pupillen: 	woensdagmiddag: 	17.00 — 18.00 uur 	trainer 	Hannes de Vries 	0513- 41 87 55 

Training MP1 en MP2: 	donderdagmiddag: 16.30— 17.30 uur 	trainer 	Jannie Dijkstra 	0513 — 55 10 96 

Training El/ E2 pupillen: dinsdagmiddag: 	16.30 — 17.30 uur 	trainer 	Alex Hoks 	0513 - 55 10 46 
trainer 	Jan Venema 	0513 - 55 19 89 

Training Fl pupillen: 	woensdagmiddag: 	16.00 - 17.00 uur 	trainer 	Hannes de Vries 	0513 - 41 87 55 
Training F21F3 pupillen: woensdagmiddag: 16.30- 17.30 uur 	trainer 	Jaap van Hes 	0513- 55 22 53 

trainer 	Henry van Drogen 0513 - 55 22 05 
Jeuadleiders:  

Leiders Al-junioren 	Henk van Hes 	0513 - 55 19 36 	René Krikke 	 0513 - 55 15 07 

Leiders Bi-junioren 	Dirk Jager 	0513 - 68 19 99 	Alex Hoks 	 0513 - 55 10 46 

Leiders Cl-junioren 	Geert Bos 	0513 - 55 21 64 	Jan Venema 	0513 - 55 19 89 

Leiders D1- pupillen 	Jan Vaartjes 	0513 - 55 13 04 	Pieter Ketellapper 	0513- 55 16 74 

Leiders 02- pupillen 	Mindert Mulder 	0513 - 55 11 41 	Jelle Krikke 	 0513 - 55 11 34 

Leiders MP-1 	 Aleida Tuinier 	513 - 55 13 93 	vacature 

Leiders MP-2 	 Jolt Jager 	0513 - 55 10 91 	vacature 

Leiders El-pupillen 	Bernard Hogeling 	0513 - 55 24 06 	vacature 

Leiders E2-pupillen 	Anne Berger 	0513 - 55 19 32 	Arjen Veenstra 	0513 - 55 15 15 

Leiders Fl-pupillen 	Danielle  Koopmans 06-0 26 49 26 	Hannes de Vries 	0513 - 41 87 55 

Leiders F2-pupillen 	Jaap van Hes 	0513 - 55 22 53 	Henry van Drogen 	0513 - 55 22 05 

Leiders F3-pupillen 	vacature 	 vacature 
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0513 - 551216 
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De Rabobank is een bank met een ;dec. Het 
idee das je samen sterk bent.De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank van mensen v6Or mensen.  
Oar  merkt u al snel in het 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 weren wat 
er leeft ook als het niet 
om bankzaken (pax_ Kort- 
om, we zijn een bank die 
netco thuis is in de buurt als u. 

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

Rabobank 
Rots terhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

Uitvaartvereniging SintjohanneF-a 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 

Pr_ W. Alexanderstraat 86 
8501 ME Joure 

TeL 0513-415090 
Fax: 0513-412313 

Mobiel: 06-53173764 

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 

Akkerman 
Mechanisatiebedriff 

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

MASSEY FERGUSON 

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 

Ode wite  peal  
vrienden van v.v. 

D.W.P. 	aW 
Ratter/mule 	i , 

401" 	it  
Club van 100 

r , 
. 

Bertus van Zwol Minne Modderman 

Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager  Ebert  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 de Heij  Durk  & Jolt Jager 

voegbedrijf B. van Stralen René Hulzebos 

René Krikke Piersma-van der Ven 

Peter Hulzebos André Foppes 

Modderman koek & banket Jan Ype & Anno Holtrop 

voegbedrijf H.J. Sloothaak Anne & Grietje Knol 

Henk van Hes Wietze Toering 

Johan Kok Minke  Geert de Jong 

Atze Pieter van Stralen 

Aanmeldingen bij Minne Modderman, tel. 55.17.64 



Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
TeL 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  J. Veldstraweg 35 
8513 CIC Ou.wsterhaule 

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

Ontdek de weg naar uw  ii  
eigen 

Vakman !_per n van Bavel 
0 TV WASMACHINE 

J. Veldstraweg 37 Ouvvsterhaule 0513-551069  

MEERMARKT 
SCOORT! 

met 
kwaliteit, 

met 
voordeel, 

met 
service! 

MeerMarkt van Zwol 
Streek 131 

RoLsterhaule 
Tel. 0513 551494 
Fax 0513 552011 

Dë kukste winkel in de buurt! 

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 

K. Waterlander 
haarden & kachels 

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

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

voor al uw voegwerk 
zowel nieuw als renovatiewerk 

voegbedrijf 
van Wijk 

Sintjohannesga 
tel. 06 - 22 37 97 51 

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPOKTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

•:.• Grote sortering sportprijzen • Eigen graveerinrichting 

Naic4eA/1", cdle 	 41",ale4"1 

  

If lilIMAK 

Installatietechniek 

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

 

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

Dakbedekking 
Zinkwerk 



max 3 dis, 
Al 	86/87 

max 3 dis. 
131 	88/89 

max 3 dis. 
Cl 	90/91 

max 3 dis, 
D1 - 1 ltal 	92/93 

max 2 dis. 
02 - 71a1 	92/93 

Meester Jochum Dlever Jochem Anne Hoekstra Bad A. Jong,de Marten Mulder Selma 

Wal,v/d Pieter Hoekstra Jelle Vaartjes RIntje Sietsma Wytse Hoks JarIng 
Dijkstra Gauke Krikke Marc Bos Klaas Hes,van Chris Mulder Sven 
Holtrop Anno Veenstra Jacob Bos Roel Wietsma Tjeerd Stouvre,v/d Gerijan 
Mulder Roel Hulzebos Mark Meleln Norbert Vaartjes Thijs Holtrop Anton 
Visser Sander Jager Willem Ploeg,v/d Jurrit Krikke Jurjen Hoekstra Freerk 

Wal,v/d Hendrik Hoks Hendrik Woudstra  Bernd  Ketellapper Marcel Krikke Rinks  

Dijkstra Ruben Jong,de Jan Buijs Jos Veenstra Joran Nelda  Herman 
Woudstra Hlibrand Jong,de Jan Freerk Jong,de Rikus Veenstra Robbin Mulder Douwe 
Meer,v/d Douwe Jong,de  Andres  Wal,v/d Leo Stoelwinder Aden 10 

Ho/hop Lolke Jan Laan,v/d Richard Venema Wijtze Veenstra Joerie 11 
Boersma Frans Meijer  Dylan  Bos Jelmer Zondervan Cor  12 

Helde, van der Eelco Velde,v/d  Age  Eten Jong,de Wout 13  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

max 2 dis, 
MP1 	92/93/94/95 

Hogenberg  Aline  
Frlso Carol 

Hoekstra Tenynke 
Jager Jenny 

Tuinier Gee/na 
Dijkstra Wietske 
Dijkstra Yple 

max 2 dis. 
El 	94/95 

Zondervan Gerrit 
Meulen,v/d Albert 

Jong,de Ferdi 
Schreur RIntje-Jelle 

Hoekstra Thijs 
Hogeling Bas 

Hoks Roelof 
Ketellapper Arjen 

Wietsma Klaas 
Bandstra Stefan 

geen dis. 
Fl 	96/97/98 

Visser  Jean  
Visser  Thljmen 

0/de Agterhuls Mike 
Matthijs 

Slageren, van Daunt  
Koopmans  Abe 
Kainp,v/LI Wilco 

geen dis. 
F2 	96/97/98 

Bos  Wleger Dirk 
Was/ander Nykle 
van Mllgen Ilse 

Hes,van Rowan 
Vries,de Kevin 
HuttInga Erik 

Drogen,van Jordy 

geen dis. 
F3 	96/97/98 

Akkerman Berno 
Mel,v/d  Tobias  

Huisman Maden 
Yska  Ewan  

Bandstra Maarten 
Jager  Wilco  

Akkerman Richard 

2 

e 
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INDELING JEUGD NAJAAR 2005 
Henk van Hes 	 Durk  Jager 	 Geert Bos 	 Jan Vaartjes 
René Krikke 	 Alex Hoks 	 Jan Venema 	 Pieter Ketellapper 

Minded Mulder  
Jelle  Krikke 

Aleidea Tuinier 
vacature 

Jolt Jager 	 Bernard Hogeling 
vacature 	 vacature  

max 2 dis. 
MP2 	92193/94/95 

Meer,v/d Annet 
Cornet Annelisa 
Bijker 
Jager Tessa 

Roerde Blanco 
Jong,de immie 

Sloe/winder Fenna 
Bijker Renate 

Anne Berger 
Alen Veenstra 

max 2 dis, 
E2 	94/95 

Hes,van  Rick  
Bouwhuls Mark 

Vaartjes Arjen 
Veenstra Jeremy 

Mulder Rinse 
Keeken,van Niels 

Akkerman Eric 
Huisman Volken 
Veenstra Leon 

Berger Jacob  

Danielle  Koopmans 
Hannes de Vries  

Jaap van Hes 
Henry van Drogen  

vacature 
vacature 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10  
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DONDERDAG 

MP1 MP2 

D1 

Al 

A-B A-B 

1 

Al 

B1 

I cl I 

D1 

D2 

NB 

(concept) trainingen jaargang 2004 - 2005 

	

16:00 	16:15 

	

16:15 	16:30 

	

16:30 	16:45 

	

16:45 	17:00 

	

47.00 	17:15 

	

15 	17:30 

	

1/:30 	17:45 

	

17:45 	18:00 

	

18:00 	18:15 

	

18:15 	18:30 

	

18:30 	18:45 

	

18:45 	19:00 

	

19:00 	19:15 

	

19:15 	19:30 

	

19:30 	19:45 
19:45 20:00 

	

20:00 	20:15 
20:15 20:30 
20:30 20:45 
20:45 21:00 

	

21:00 	21:15 

	

21:15 	21:30 

umarkinAn DINSDAG WOENSDAG 
Fl 

El E2 F2 F3 

D2  

Cl D1 Cl 

BI Al B1 

A-B A-B Darn 

e e 
1 
e e 
C C 3e,4e 

1 
e e  

Henk van Hes MP1 MP2 Janny Dijkstra 

Remco ten Hoeve Jan Venema / Alex Hoks El E2 

Pieter v/d Wal ? / Wietze Toering ? Hannes de Vries [ 	Fl 

Klaas Huisman / Wietze Toering Jaap van Hes / Henry van Drogen [ 	F2 F3 

Hannes de Vries Sake Mulder Dam 

Klaas Westra, Sietze Drenth (B-sel dond) Anne Knol [3e 4e  
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Miep-Miep: 2-7 

Op het einde krijgen de tegenstanders nog 
een paar kansen, waaronder een bal die ver 
naast gaat, maar Pinguïn (Joerie) moest een 
beetje uitsloverig doen en deed een vette 
showduik! 

We verliezen de volgende wedstrijd uit bij Oudehaske dit was een E-pupillen 
wedstrijd de scheidsrechter blies zowel de eerste en de tweede helft al naar 25 
minuten af. Onze laatste wedstrijd thuis tegen Nieuweschoot wonnen we met 6 —3. 
We zijn ook in deze competitie weer 2e  geworden , jongens prima gedaan bedankt 
namens Pieter, Geerd en Arjen. 

SPONSOR VAN DE MAAND 

Vanaf volgend seizoen zal het r elftal van D.W.P. voor het eerst in het bestaan 
van de vereniging uitkomen in de 3e  klas, hoofdsponsor 

VOEGBEDRIJF G. DE JONG steekt het elftal in de nieuwe kledinglijn. 

W 	G 	V punten voor - tegen Na 10 wedstrijden is de eindstand 

Ook hebben we nog 2 toernooien gespeeld 
In balk was dat het 9-dorpen toernooi waar we natuurlijk ook weer 2de  werden met 
10 punten uit 6 wedstrijden. 
Op 5 Juni was er een heel leuk Toernooi in Frieschepalen bij R'WF ( uitgeschakeld 
door ons eerste). We hebben daar natuurlijk ook een 2de  plaats behaald we worden in 
de wandelgangen al de Joop Zoetemelk Boys genoemd. 

Joure D5 10 9 1 0 28 48- 5 (+43) 
MVP D2 10 6 1 3 19 28- 16 ( + 12 ) 
Oudehaske D2 10 6 0 4 18 31 - 23 ( + 8 ) 
CVVO D3 10 4 2 4 14 21 - 15 ( - 6 ) 
Flevo Boys D6 10 2 0 8 6 26 -54 ( - 28) 
NieuweschootD3 10 1 0 9 3 12 -53 ( - 41 ) 
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Met de komst van het clubblad en de 
rubriek familieberichten is het heel vaak 
zeg maar bijna altijd dat geluk en verdriet 
heel dicht bij elkaar ligt. 
Op onderstaand kaartje staat het al, een 
stille wens, en diep verlangen bracht ons 
na lange tijd bij jou. Sinds 29 april 2004 
zijn Hans-Peter en Jacqueline de troste 
ouders van MURIJN. Gefeliciteerd en een 
heel mooie toekomst toegewenst. 

Op 15 juni jongstleden is overleden 
Foppe Huitema, donateur van D.W.P. 
en jarenlang wonende op het vertrouwde 
stekje op de hoek aan De Grie. 
Heit van Grietje, de schoonvader van 
Anne en pake van Janet, Alinda en Jos. 
We wensen de familie heel veel steun 
bij het verwerken van dit verlies. 

D.W.P. - FAMILIEBERICHTEN 
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. 

Na een moedig gedragen ziekte is van ons 
heengegaan onze lieve heit, 'papa',  peke,  oerpake 
en vriend 

Foppe Huitema 
* Nieuweschoot 	 t Joure 
15 april 1928 	 15 juni 2004 

Sinds 20 augustus 1998 weduwnaar van 
Jantje ter Heide. 

Gorredijk: Harmen en Tiety 
Anja en.Marco 
Hieke 
Yvonne en Edwin 
Renzo 

Rotturn: 	rietje.en Anne_ 

Jos en Lucie 	' • 
Drachten: Anton en Femmie 

Jelle 
Lammert-Jan 
Hanneke-Rixt 

Beetsterzwaag: Jan 
Joure: Jans 

Een stille wens, een diep vericngen 
brocht ons no  !once  tijd bij jou. 
Geen mooier geschenk konden wij ontvongen 
don er voortaan zijn voor jou. 

Correspondentieadres: G. Knol-Huitema, 
Binnendijk 6, 8461 LD Rottum  

too: on: evrn con eikccr wenncn.  
kom  op cormecg 22 rne, 

of =oncloo 22 
von 10.03-11 30 wr 

of 14.173,16 00., 
Muriin ;cr., i,ennon, 

Het is al weer een tijdje geleden, via via bericht gekregen dat op 30 maart 2004 
is geboren MIRTE PIETJE, dochter van Anne en Wijtske van der Zee en zusje 
van Berber - Gefeliciteerd. 

Waar we thuis tegen CVVO niet verder kwamen dan een 
gelijk spel ging het uit beter. CVVO was iets beter maar 
dankzij 2 prima counters, doelpunten van Special-D en 
Haverwout wonnen we met 2 —0. 
Na 6 wedstrijden staan we net voor Oudehaske op de 2de  
plaats met wel 9 punten achter op Joure. 

Nu we eigenlijk niet meer eerste kunnen worden maar net als vorig jaar toch wel 
weer voor een stunt willen zorgen tegen Joure lukte dit net niet. 
We kwamen voor door Haverwout maar het werd voor rust nog 1 — 1. Halverwege 
de 2de  helft maakte Joure nog een. En daarmee wonnen ze met 1 —2 en zijn door dit 
resultaat al niet meer door concurrent Oudehaske en DWP in tehalen. 
Hieronder het verslag van wedstrijd 8 gemaakt door Junitof (Jurrit v/d Ploeg) 

Dit keer moesten we uit tegen Flevo boys uit Emmeloord. 
We moesten om 9.15 bij de kantine zijn, alleen Groot Ijskonijn (Wytze) was er 
niet, maar er was een probleempje ... er waren te weinig auto's! Dit was een 
inhaalwedstrijd, dus de ouders van het kind wistei niet dat ze nu moesten 
rijden, gelukkig konden we dus vertrekken, het was wat moeilijk rijden voor 
Nooit Stille (Geert Bos), want er zat geen stuurbekrachtiging op het stuur (het 
was vooral moeilijk met brieke bek (Arjen Veenstra) naast hem). Gelukkig 
waren er geen ongelukken, toen we aankwamen in Emmeloord hadden we niet 
zo veel tijd meer om ons om te kleden en een warming-up te doen, maar het kon 
allemaal net, De wedstrijd begint. In de vierde minuut was er een kans voor 
Special-D (Joran) maar hij ging een i/2. meter naast het doel, In de vijfde minuut 
was er een kans voor Miep-Miep Bos (Jelmer), maar hij ging net mis, te hoog. 
Een paar minuten erna valt de 1-0, voor de tegenstander. Gelijk na de aftrap 
kwam er alweer een kans voor Special-D maar hij schiet rechts over het doel, 
daarna waren er twee kansen voor Miep-Miep: de eerste suisde over het doel, 
de tweede schoot hij tegen de paal en de bal rolde over de lijn in de handen van 
de keeper. In de 255te  minuut paste Miep-Miep de bal naar Special-D die hem 
feilloos inschoot, 1-1! ha de 27° è  minuut komt er een jongen van de 
tegenstanders aan de bal, hij schiet in de richting van Haverwout  (Wont)  die 
vlak bij het doel stond, Dus Haverwout beschermd zijn hoofd met zijn handen 
(hij moest koppen)! Penalty!! Een grote jongen neemt hem, hij schiet maar 
pinguïn (Joerie) kan hem niet houden, omdat hij de verkeerde kant op duikt, 2-
1. Na drie minuten is de eerste helft afgelopen. De tweede helft: Miep-Miep 
heeft de bal in de eerste minuut toegepast gekregen van Special-D en schiet hem 
binnen 2-2. Daarna komt gelijk Special-D in actie en scoort erna de 2-3. Daarna 
waren er nog twee kansen van Miep-Miep die net mis gingen, en nog een kans 
van gehaktbal (Marten). Daarna gaat het van de lopende band: Special-D: 2-4 

Special-D: 2-5 
Haverwout: 2-6 

D2  
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Zaterdag 15 mei moest het 
gebeuren, nadat de 1e wedstrijd 
uit in Frieschepalen was 
gewonnen met 3-6, een week 
later de return. Sint Hit werd 
omgebouwd deze dag tot D.W.P. 
city, vele uitgenodigde oud-leden 
maar ook buurtverenigingen 
waren aanwezig. Ook sportpark 
De Grie, zie omslag werd 
feestelijk versierd. Zonder echt 
druk naar voren te zetten wist de 
hoofdmacht van D.W.P. de 

it  was. Voor het eerst in de 
Afscheid werd er genomen 
hoofdtrainer Klaas Kuiper en 
Anne Bijker doet volgend seizoen 
een stapje terug. Een kleine 
indruk van de dag. 

van 

wedstrijd in een 2-0 winst om te 
zetten zodat overgang naar de 3e klas een fe 
geschiedenis heeft D.W.P. de 3e klas bereikt.  

D2 
1. SC Joure 	D5 
2. CVVO 	D3 
3. Flevo Boys 	D6 
4. DWP 	 D') 
5. Oudeschoot 	D') 
6. Nieuweschoot 	D2  

Hierboven de  club's  die bij ons inzaten bij de voorjaarsreeks waaronder weer Joure 
en CVVO. Bij de andere 3 een bekende Oudehaske ( altijd lastig) 

Hoofdrolspelers: 

Croky Arjen Stoelwinder Best of Binnendyk - Rilcus de Jong 
Jurritof  - 	Jurrit vid Ploeg Gehaktbal  Marten de Jong 
Magic  Potter Marcel Ketellapper Dreaming  Tjeerd 	- Tjeerd Wietsma 
Special- - 	Joran Veenstra Groot Ijskonijn 	- Wytse Sietsma 
Miep-Miep - 	Jelmer Bos Roborunner Robbin Veenstra 
Havenwout Wout de Jong Struisje Jurjen Krikke 
Pinguin - 	Joerie Veenstra 
Koffieboontje Pieter de Jong 
Nooit stil - 	Geert Bos 
Brieke Bek - 	Arjen Veenstra 

De eerste wedstrijd thuis tegen CVVO een beetje teleurstellend 1-1. Veel kanzen 
maar geen 3 punten. Vervolgen uit met 2 —0 verloren van Joure. Dit was een 
wedstrijd waar we lang stand hielden op 0-0 , maar 8 minuten voor tijd was het 
gebeurt. Jammer 2 gespeeld en op de voorlaatste plaats. 
De 3de  wedstrijd thuis tegen Oudehaske was de mooiste partij die we dit voorjaar 
gezien hebben van D2. Met de rust staan we kansloos op achterstand en niet zo'n 
klein beetje ook 3 —0 voor Oudehake ( er waren bij ons een paar aan het 
slaapwandelen). Ongeveer halverwege de 2de  helft hadden we een prima aanval 1 - 3 
Miep-Miep scoorde. 4min later was het Special-D 2 — 3 . Het werd een race tegen de 
klok zouden we nog een punt kunnen halen. Het wonder gebeurde ook nog 1 min 
voor tijd 3 — 3 en in blessuretijd ook nog de winnende 4 —3. 
De 4de  wedstrijd uit tegen Nieuweschoot makkelijk gewonnen met 4 — 0. We krijgen 
de nummer 2 Oudehaske weer in het vizier, Joure loopt steeds verder weg. 
De volgende partij tegen Flevo Boys 1 —0 voor, narust wordt het zelfs 1 — 1. We 
hadden genoeg kan7en gecreëerd en hadden al bijna genoeg genomen met een punt. 
Maar de voorlaatst en de laatste minuut maakte nog veel goed we wonnen met 3 — 1. 



1 Flevo Boys 5 	22 17 3 2 .54 _115 43 
2 Joure SC 3 	 22 180 4 54 96 25 
3 Oudehaske 3 	22 16 2 4 50 92 45 _ 
4 DWP 3 	 22 13 3 6 42 59 44 
5 Wolvega FC 3 	22 12 2 8 38 81 62  
6 CVVO 4    	22 8 5 9 29 58 	 
7 Scharnegoutum'70  3  22 8 410 28 63 73-- 
8 TOP'63 2   22 7 3 12 24 54 77 

— 
9 Heerenveense Boys 5 22 6 3 13 21 32 56 

10 ONS  Sneek 5   22 6 1 15 19 49 82 
11 Woudsend  3    22,4 2 16 14 36 92 
12 VVI 2 	 22 2 218 8 26 103 

n 
Door tijdgebrek en laksheid (mooi weer,veel buiten) heb ik van de laatste 
wedstrijden niet direct een verslag gemaakt waardoor ik nu moet gissen naar 
de exacte doelpuntenmakers en het scoreverloop. 
Hier heb ik mij dus maar niet aan gewaagd en heb het bij de uitslag gelaten. 

Eindstand: 

Hierboven treffen jullie de uiteindelijke eindstand aan waarop wij als vierde zijn 
terug te vinden. Voor het seizoen voorspelde ik een plek bij de eerste drie wat 
ook haalbaar was als we sommige wedstrijden tegen laaggeklasseerde teams 
niet zo eenvoudig uit handen hadden gegeven. 
Met name TOP '63 uit en WI uit hadden gewoon gewonnen moeten worden. 
Aan de andere kant hebben we ook wel eens iets teveel gekregen (CVVO 
thuis). De beste wedstrijd was voor mij toch de mooie 6-0 
tegen de uiteindelijke kampioen Flevo Boys. Er zijn 
maar weinig teams die van de polderjongens hebben 
gewonnen en dan ook nog zo afgetekend...een 
collectieve topprestatie! Wat betreft het volgend 
seizoen zal dit team op enkele plaatsen wijzigen: 
Leo stopt met voetballen bij DWP. Hij kon/wilde het 
niet langer combineren met zijn werk en gezin. Hein, 
Jasper en Erik gaan proberen om hun kunsten in het 2e  

te vertonen. Ze trainen in ieder geval mee met de B-selectie 
maar of ze ook in het 2e  zullen voetballen is een tweede... 
De rest van de selectie blijft volgens mij redelijk intact (of het moet zo zijn dat 
Tjirk een mooie aanbieding krijgt van Woudsend) 

Tot slot wens ik een ieder nog een fijne vakantie en tot het volgende seizoen. 
Hopelijk lezen we volgend seizoen wederom iets over het wel en wee van (het 
eerste-, tweede-, derde- of vierde- of damesteam van) DWP. 

Groeten Erik. 



Tijeg V©© een feesge Li 

D.W.P. 3— TOP '632 6-2 / 	D.W.P. 3— Wolvega 1-2 
D.W.P. 3— ONS 5 	5-4 CVVO — D.W.P. 3 	1-1 

de woensdagavond. Hierdoor speelden we zonder  Elmer  die aoor de week 
niet kan spelen. Alle omstandigheden waren aanwezig om er een mooie pot 
van te maken (mooi weer en veel publiek). Vanaf het begin probeerden we ze 
onder druk te zetten en dit lukte ook redelijk. Vooral in de tweede helft werd er 
mooi gespeeld en hadden de gasten geen antwoord op ons vloeiende 
positiespel. 
Conclusie: 
We hebben ons gerevancheerd voor de uitnederlaag 
en het spel was goed. 
Dit biedt weer perspectief! 
Doelpunten: Erik (3), Alexander 

WI 2— DWP 3 0-0 
Tegen de hekkensluiter hebben we thuis 
ternauwernood 3-2 gewonnen en ook deze keer was 
het niet best. Doordat Erik en Hein met het tweede 
meegingen stond er een mix van A-junioren en ons 
eigen team in het veld. 
Tevens ontbrak  Elmer  in de eerste helft waardoor er in 
een 'fantasie-opstelling" werd gespeeld waar mensen op andere posities dan 
normaal moesten spelen. De tweede helft kon Hein invallen en ook  Elmer  en 
Erik kwamen er nog bij maar het mocht allemaal niet baten. Zonder veel 
kansen van beide kanten was en bleef het 0-0. Hiermee heeft de (zeer 
waarschijnlijke) degradant een punt van ons afgesnoept. 
Conclusie: 
Een wedstrijd om maar weer snel te vergeten. 

DWP 3 — Joure 3 3-2 
Tegenstander Joure stond bij aanvang van deze streekderby eerste met drie 
verliespunten minder dan Flevo Boys (de enige overgebleven concurrent om 
het kampioenschap). Er stond dus veel op het spel voor de  Jousters  maar ook 
wij wilden de uitnederlaag (6-2) vergeten en laten zien dat die uitslag een 
incident was. Het was Joure dat het eerste half uur domineerde en verdiend 
op 0-2 kwam maar we knokten ons alsnog langszij door doelpunten van  Elmer  
en Erik. 2-2 was ook de ruststand. Na de thee was het wederom  Elmer  die 
scoorde en met veel kunst en vliegwerk wisten we dit tot het 
eindsignaal vast te houden. 
Conclusie: 
Een mooie overwinning waar niets op af te 
dingen viel. 
Doelpunten: Erik,  Elmer  (2) 

SeecCe DM.P. 

Staand: Lieuwe Huttinga, Johannes Dijkstra,  Jacky  Bakker (verzorger), Anne 
Haven, Remco ten Hoeve, Anne Dijker, Leo de Jong, Martin Sietzema, Pieter 
van der Wal, Jos Knol, Robert Spoelstra, Mindert Mulder (grensrechter), Jan 
Dik Piersma, Anne Wierda. 
Zittend: Geert de Jong (leider),  Harm  de Vries, René de Jong, Jeen Visser 
(pupil van de week), René Krikke, Bernardus van Stralen, Klaas Kuiper 
(trainer), Thijmen Visser (pupil van de week), Gerard Kerkstra,  Bennie  van der 
Wal. Foto: Jan Knijpstra 



AA 	 paR BEDANUT  

Aan het einde van het voetbalseizoen is ook afscheid genomen van Klaas 
Kuiper, gebruikelijk is het dat we na drie jaar afscheid nemen van een 
hoofdtrainer. In deze drie jaar hebben we Klaas leren kennen als een plezierig 
persoon waar zeer goed mee (samen) te werken is, altijd bereidt om iets extra's 
te verzetten. Klaas, namens bestuur, begeleiding, spelers en supporters 
bedankt voor jouw drie jaar van grandioze inzet. De spelers hebben je tot het 
laatst gesteund wat blijkt uit onderstaande foto's en het met resultaat omgezet 
in een overgang naar de 3e  klas. Ook de supporters waren je niet vergeten 
getuige de spandoeken. Tot ziens en veel succes met Woudsend we zien je 
vast terug. 

HET WEL EN WEE VAN D.W.P. 3 

De winterstop eindigde met de inhaalwedstrijd tegen 
Oudehaske. 

Oudehaske 3— DWP 3 3-1 
Eigenlijk had deze beladen wedstrijd beter afgelast kunnen worden. 
De vorst had ervoor gezorgd dat de onderlaag keihard was waardoor je makkelijk 
weggleed (vraag maar aan Tsjirk). Echter de scheidsrechter besliste anders.. 
De wedstrijd was niet van een hoogstaand niveau en door een goal van 
Johan Bijker gingen we bijna met 1-1 rusten ware het niet dat 
Oudehaske na een discutabele vrije trap 2-1 kon maken. In de 
tweede helft kwamen we door een schlemielige glijpartij van Tsjirk 
helaas nog 3-1 achter. Dit was ook de eindstand. 
Meer viel er eigenlijk niet over te zeggen. 
Conclusie: 
3 punten verloren in een slechte pot voetbal. 
Doelpunt: Johan 

Flevo Boys 5 —DWP 3 2-0 
Na de 6-0 overwinning thuis moesten we het nu laten zien in de uitwedstrijd 
tegen de polderboys. Ook ons tweede moest er heen en speelde op het veld 
naast ons. (Beide teams verloren met 2-0). De eerste helft konden we redelijk 
stand houden tegen het iets makkelijker voetballende Flevo Boys. 
We kregen een paar kleine kansen maar zij maakten er vlak voor rust 1-0 van. 
Na de rust ook nog enkele kleine kansjes en een grote (pegel van Luc van 20 
meter via de lat over) maar het mocht niet baten. Dat Flevo Boys er nog 2-0 
van maakte was verdiend zoals ook de nederlaag verdiend was. 
Conclusie: 
Terechte nederlaag tegen een goed voetballende ploeg die nog kampioen kan 
worden. 

DWP 3— Schamegoutum 3 4-2 
Na de slechte serie werd het weer eens tijd voor een 
overwinning. De laatste ontmoetingen tegen Scharnegoutum 
eindigden steevast in een 4-3 overwinning. Deze keer 
gunden we de gasten maar twee doelpunten. 
Door doelpunten van  Elmer  (2) Erik en Hein sleepten we 
drie verdiende punten binnen. Er werd bij vlagen prima 
gespeeld en we zijn dan ook amper in de problemen gekomen. 
Conclusie: 
De eerste drie punten na de winterstop zijn binnen. 
Doelpunten:  Elmer  (2), Erik, Hein 

DWP 3 — Woudsend 3 4-1 
Waar we in Woudsend met 2-1 verloren waren we nu gebrand om dit 
recht te trekken. De wedstrijd was door omstandigheden verplaatst naar 

""--/ 
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Een trainingspartijtje en tevens een goede keeperstraining, ditmaal niet in het 
groen maar in oranje (wie weet) de meisjes zaten op de tribune ter aanmoediging. 

Leuk idee. 



DWP A1 18 11 2 5 35 68 33 

DWP Cl 11 10 0 1 30 84 12_ 
DWP--  C1 10 8 0 2 24 32 17 
DWP O1 10 8 1 1 25 55 15- 
DWP D1 10 3 2 5 11 22 29 
DWP D2 10 8 0 2 24 48 9 
DWP -D2 10 6 1 3 19 28 16 

1.0 o 1 9 1 8 63 
DWP E1 10 6 3 1 21 43 21 
DWP E2 6 2 1 3 7 18 29 
DWP.E2 10 8 0 2 24 47 19 

DWP MP1 8 6 2 0 20 36 9 
DWP Fl 8 2 0 6 6 17 47 
DWP F1 10 0 0 10 0 14 54 
DWP F2 10 2 2 20 33 7 
DWP F2 10 2 3 5 9 12 15 

DWP F3 10 2 5 1 13 46 
DWPF3 10 1 8 4 2 64 

181 90 21 70 291 580 505 

Jeugd voor- najaar G W GL V P DPV DPI 

ANHE EPAN1BT 

  

Een speler van het 1' elftal die na het seizoen een stapje terug doet is Anne Bijker. 
Met zijn 33 jaar al één van de oudere spelers van de selectie. 
Anne zoon van oud-voorzitter Oene doorliep de hele jeugd bij D.W.P. en kwam 
daarna in het 1e elftal terecht. Door zijn verhuizing naar Tzummarum speelde hij 
op 22 april 1995 thuis tegen Trynwaldster Boys (1-5 verlies en degradatie) zijn 
laatste wedstrijd. Van A.V.C. en teruggekeerd in Sint Jánsgea was de eerste 
wedstrijd op 4 september 1999 tegen N.O.K. (0-1). Nu na weer eens 5 jaar 1e 
elftal doet hij een stapje terug en willen we hem bedanken voor zijn inzet en 
samen met Thea veel sterkte toewensen voor de toekomst. 

Gespeelde competitiewedstrijden D.W.P. seizoen 2003-2004 

D.W.P. D2 G W GL V P DPV DPI D.W.P.  Meisjes pupillen  y G W GL V P DPV DPI 
1 	Joure SC D5 10 9 1 0 28 48 5 1 DWP MF1 8 6 2 0 20 36 9 

2 DWP D2 10 6 1 3 19 28 16 2 Mildam 8 6 1 1 19 36 12 

3 	Oudehaske D2 10 6 0 4 18 32 24 3 Havelte MP1 8 3 1 4 10 22 26 

4 CVVO D3 10 4 2 4 14 21 15 4 Blue Boys MP1 8 3 0 5 9 24 22 

5 	Flevo Boys D6 10 2 0 8 6 27 55 5 Ruinetwold MP1 8 0 0 8 0 4 53 

6 	Nieuweschoot D2 10 1 0 9 3 12 53 

D.W.P. El G W GL V P DPV DPI D.W.P. E2 G W GL V P DPV DPI  
1 	DWP El 10 6 3 1 21 43 21 1 Steenwijk E2 10 9 0 1 27 75 15 

2 	VHK El 10 6 2 2 20 31 22 2 DWP E2 10 8 0 2 24 47 19 

3 	Flevo Boys E3 10 4 2 4 14 26 31 3 Tonego 82 10 5 1 4 16 41 52 

4 	DESZ El 10 4 1 5 13 35 32 4 Gorredijk E2 10 4 1 5 13 40 31 

5 VEND E1 10 3 2 5 11 18 21 5 Otyphá E2 10 1 1 8 4 17 52 

6 	Lemmer  E3entex El 10 2 0 8 6 18 44 6 VHK E2 10 1 1 8 4 10 61 

D.W.P. Fl G W GL V P DPV DPI D.W.P. F2 G W GL V P DPV DPT 
1 	Renado Fl 10 8 0 2 24 39 11 Gorredijk F3 10 7 2 1 23 23 10 

2 	Oudehaske F1 10 7 0 3 21 28 15 2 , CVVO F3 10 6 2 2 20 20 11 

3 	Drachtster Boys F2 10 5 1 4 16 21 18 3 Wolvega FC F4 10 6 2 2 20 19 15 

4 	Sweach De Fl 10 5 1 4 16 23 21 4 Jubbega F2 10 3 1 6 10 17 18 

5 	Drachten  Fl 10 4 0 6 12 16 22 5 DWP F2 10 2 3 5 9 12 15 

6 DWP Fl 10 0 0 10 0 14 54 6 Renado F2 10 1 0 9 3 15 37  

D.W,P.F3 G W GL V P DPV DPI 
Orel: F2 10 10 0 0 30 73 4 

2 	Flevo Boys F8 10 7 0 3 21 80 16 

3 	Tollebeek F2 10 7 0 3 21 50 19 

4 	Fleas Boys F7 10 4 0 6 12 28 27 
5 DWP F3 10 1 1 8 4 2 64 

6 	Renado F4 10 0 1 9 1 1 104  

Senioren  G W GL V P DPV DPI 
DWP 1 22 11 6 5 39 50 30 

DWP 2 20 12 4 4 40 55 26 

DWP 3 22 13 3 6 42 59 44 
DWP 4 22 8 3 11 27 48 48 
DWP DA1 20 8 2 10 257 45 51  
totaal 106 52 18 36 148 257 199 

Totaal D.W.P. G W GL V P DPV DPI  
senioren 106 52 18 36 148 257 199 
jeugd 181 90 21 70 291 580 505 

287 142 39 106 4.39 87 704 



Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 541590 

• 4 TEN BOOM  

• 

Al fan 1912 ôfbakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

FREEGJE DERNEI 
as jojo beileguod heije 

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 101 175 pers. 

recepties/bruiloften 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

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

Tevens vOOFWAilunches,  plates,  snacks, 
salades of een lekker glaasje bier c.d. 

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

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

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

orn b Urgio  

De oofc-1"17rUg 
CroissantrieNlaaierie  
Dracht 1 -Tel.: 0513-615086 

Hans Buii s 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

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

voegbedrijf  

CAMPING 
TJEUKEMEER  

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

Meerweg 34, 85 
Telefoon (0513) 

15 CB Oldeouwer - Rohel 
55 134f.  

'1
,0"12.171 

oPe' 

Meerweg 5- 5, 8507 CA Robe! 
721. 0513 - 55 13 31, Fax 0515- 55 11 66 

Technisch bedrijf 	 

W1A 

Schotel-
antennes INSTAMND 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zelf doen 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was- 

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

CidduL Ca44  

4oateteadieet1 peaaft: 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

Aisma 7-4"n~ e) 

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 

SMIT BV 110, 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 
BLESD1JKE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesdiike 
25 par! 	• Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

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



Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 - 55.20.07 

: 	Arjen Veenstra 
jeugdcoördinator 
0513 - 55.15.15 

: 	Wiepie Krist 
actiecomité 
0513 - 55.19.54 

reclameborden/ 
advertenties 
clubblad 

KOM VOETBALLEN 

-.1 
- 	.ar 	• .1 

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 

rnuta'asport De  teamsport  spec -ialis 

Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

met vlees, salades en een 
professionele gasbarbecue, ook 

diepvries vleespakketten 
Informeer naar onze 

mogelijkheden ! 

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

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

Financiering mogelijk 

De Leverancier Von sport- en promotiekleding 

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

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf 1 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, Kolverdijkie 77e. 8924 if Tel., 058 2660315 

Internet: www.mutosport.nt 	 verkoop4mutasport.nt 

Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

01°51H% 

IESVAN'A 
Sydtakke 1 Rottum 
TeL 0513-631429  

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

KONIPLETE WONINGINRICHTING 

Welkom bij 000000000000 

Wordt lid 

voetbalvereniging 
D.W.P. 

Inlichtingen: 

senioren 

jeugd 
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De vreugde bij DWP is groot nadat Remco ten Hoeve (r.) door een benutte strafschop de stand op 3-6 heeft 
gebracht. Als beloning krijgt hij een high-five  van teamgenoot Anne Haven. 	 Foto:  Ned  Lubbers 

Einde aan sprookje van RWF 

WP  na winst met één been in derde klasse 
REINDER JONGShIA 

Frieschepalen - DWP is na za- 
t, 	bijna verzekerd van promo- 
t 	1r de derde klasse. De ploeg 
u. „wit Johannesga haalde in een 
knotsgekke wedstrijd hard uit in de 
slotfase, waardoor de return een 
formaliteit lijkt. RWF leek naar de 
vijfde klasse te degraderen, maar 
over een week doet het waarschijn-
lijk nog even mee met de dans naar 
boven. 

RWF DWP 3 .6 
Voor DWP zegevierde uiteinde-

lijk de ervaring van de ploeg over 
de grilligheid en lef van de thuis-
club. Het boegbeeld van DWP was 
duidelijk de centrale verdediger 
Anne Haven. De robuuste routinier 
ging voorop in de strijd en kan na 
zestien jaar voor het eerst zorgen 
voor geschiedenis bij de club met 
promotie naar de derde klasse. 
Haven was zichtbaar onder de in-
druk van het resultaat en hij nam 
de felicitaties van zijn ploeg-geno-
ten dankbaar in ontvangst. „Dit is 
prachtig voor DWP. We mogen het 
nu niet meer weggeven. Bij hen 
knapte er iets nadat wij na een goal 
zo snel terugkwamen." 

Haven kon er na afloop niet bij, 
dat zijn team zorgde voor zo'n gro-
te ommekeer in de wedstrijd. De 
goals vielen als rijpe appels van de 
boom, maar in de laatste 25 minu-
ten alleen nog aan de goede kant 
voor de gasten. „Het is eigenlijk 
niet te geloven, dat het zo is ge-
lopen.We hebben in bijna elke linie 
iemand die een treffer kan maken 
en daar hebben we van kunnen 
profiteren." 

De lange verdediger nam zijn 
team vlak voor rust op sleeptouw. 
De thuisclub oogde technisch beter, 
maar ook paniekerig in de defensie. 
Bij een hoekschop van Leo de Jong 
gins keeper Marco Veenstra niet 
vrijuit. Haven gaf het laatste tikje 
en bracht op een cruciaal moment 
zijn team weer op gelijke hoogte. 

RWF dicteerde ook in de tweede  

helft de wedstrijd, maar reageerde 
zich te vaak verbaal af op scheids-
rechter Gerrit Oord of een mede-
speler. De thuisclub praatte zich 
daardoor tilt de wedstrijd. Martin 
Sietzema was in de tweede helft de. 
eerste die profiteerde namens de 
gasten van de uitgelopen goalie 
Veenstra. Zijn lob was zeer fraai en 
betekende 3-3. Daarna sloeg de  

snelle Martin de Vries hard toe. De 
halve omhaal van René Krikke was 
schitterend en de 3-6 een klein ca-
deautje van arbiter Oord, want de 
buiteling van Sietzema over het 
been van middenvelder Sietse van 
der Wal had veel weg van eert 
'Schwalbe'. Remco ten Hoeve ken-
de echter geen pardon en tekende 
voor 3-6. 

Bij trainer Lolke Rozema sloe-
gen in die fase de stoppen even 
'door. Peter van der Velde drukte 
twee keer de bal tegen de touwen, 
maar beide keren floot Oord af. 
Verdediger Haven gaf bij de twee-
de keer toe, dat zijn ploeg mis-
schien geluk had gehad. „Ik voel-
de iemand in mijn rug duwen. 
Misschien was het doelman Jan 
Dik Piersma, mar misschien ook 
iemand van hun. Ik weet het 
niet." 

RWF bleef met een kater zitten, 
want de ploeg van interim-trainer 
Rozema geloofde lang in een 
sprookje. Voor de winterstop ging 
het mis met trainer George van der 
Veen en de selectie. Het klikte niet 
tussen belden en daarom kreeg De 
Opeinder zijn kans. Rozema die 
met Rottevalle twee keer op rij pro-
moveerde greep vorige week tegen 
Grijpskerk opnieuw zijn succes. Hij 
handhaafde zich met het team en 
pakte zelfs nog de derde periodeti-
tel. 

Het zal waarschijnlijk het laatste 
feestje zijn voor RWF dit seizoen 
na de forse nederlaag. Aanvaller 
Douwe de Vries geeft de hoop nog 
niet helemaal op, maar klinkt niet 
al te zelfverzekerd. „Dit is drama-
tisch. Bij ons werden treffers onte-
recht afgekeurd. We weten nu hoe 
zij spelen. Het kan, al zal het moei-
lijk worden." 

RWF DWP 3-6 (2-2). 5. Douwe de Vries 1-0, 
9. Anne Wierda 1-1, 41. Hans Beute 2-1, 42. 
Anne Haven 2-2, 64. Menno Veenstra 3-2, 
65.Martin Sietzema 3-3, 73.  Harm  de Vries 3-
4, 84. René Krikke 3-5,87. Remco ten Hoeve 
3-6. 	Scheidsrechter. 	Gerrit 	Oord 
(Heerenveen). Gele kaart: Jan Jongsmo, René 
van der Wier en Douwe de Vries (RWF), 
Remco ten Hoeve (DWP). 



(D 
CD 
D 

CD 

(11 

n. a) o 217r g, o
< (D

a (0. 	g 
W 	

d

r 	a <, 0 — • -0 	— 	 (D  < (T) 
CD 

0) (3'il) 	cLa) 	 D • (D  a P‘  (/) 	c fl) 	_., a  
0 	

0_ a, 
n 	:2. 	7s-- 	(1)  (c) 
0 (j)  CD a ru  

	

< 	m' cri 	73D 	3 8 E.. 2 ir cr 1:3 (1) c 	 (D (/) • EL). 	u) 	z  
a) T. 	a. 	u) (T)  — 	 "" a 0 w (ca)a) 	(D(I) 

(/) 	o =. 0 	c. 
t)  _g 	(-D a 	u, 

CD  II) 	3  2 ,,(1) 	3  0   3 	'et -0 cn - 	-' 	(D n o b  cup)   

(1)
5 _9

(/) 
 (D=  (DoinD

N 

cl°

cr  

	

(Dn 12, 3 (--'91' 	(I)  o 

P o 
O 00 

	

(T. 	3 a 
Di (D 

CD 

 
8- 

o 
(I)  

0. 
(1) 

(/) 3 
a 8 2. 
13. a_ 8-, 

• =  

	

ra) 	(I) 
CD (I) 

(C) 
(D 0 (1)  
• CD 3  

g 5 —0 5
CD<  f• () 	0 

00 0
0 • 	C

11
1 .g 3  ,

7 
 

cri,D 	s 	rg. 8 (1) CD pr 	 r-,ma)(1) 	cn cc;  
0 

-ocr, 	(1)  (1), 	
<n o  ,77 	tr; 	D 	II) CD — .c 0 CD 3 	3 	w CD 	 CL s» 3 	a  o. (I) 	Q. =. x  0 	 7.- 	 cr 

D" 

P (D0 CL 
C> (D 	 5 (D  

51) 	5** 	=•• 	„sc)- 	<1.) , 
c'a 2 JD 0= (D   

	

(D(0". --10 0(1)(1)-' 	CD 
D" 	W 	0_ 	N 	3 ct. 	co 	CD 

C 3 	CD -0 8-. 	=4' 
c) 	a 

a) X 

CL 
CD 

a < ta) a n (D  
o 
O CD  

o 
3(1) 
(/) 

(D 2C- 
"cii.  

(D 

Sintjohannesga tijdelijk omgedoopt tot DWP-city 
SINTJOHANNESGA - Voor 

het eerst in de geschiedenis 
heeft voetbalvereniging DWP 
de 3e klas van de KNVB be-
haald. Nacompetitie was er dit 
seizoen door het behalen van de 
2e periodetitel en moest in een 
uit- en thuiswedstrijd gespeeld 
worden tegen RWF uit Frie-
schepalen. Vorige week  ward  er 
gewonnen met 3-6, zodat de 
klus zaterdag incest worden af-
gemaakt. In een gezellig 
versierd en druk bezet sport-
park De Grie werd er onder 
ideale omstandigheden gevoet-
bald. 

Zonder echt druk naar voren 
te zetten wist de hoofdmacht 
van DWP de wedstrijd in een 2-
0 winst om te zetten zodat over-
gang naar de 3e klas volgend 
seizoen een feit is. Afscheid 
werd genomen van hoofdtrai-
ner Klaas Kuiper, Anne Bijker 
doet volgend seizoen een stapje 
lager. 

Op de foto: staand (vInr): 
Lieuwe Huttinga, Johannes 
Dijkstra,  Jacky  Bakker(verzor- 

ger), Anne Haven, Remco ten 
Hoeve, Anne Dijker, Leo de 
Jong, Martin Sietzema, Pieter 
van der Wal, Jos Knol, Robert 
Spoelstra, Mindert Mulder, Jan 

Dik Piersma, Anne Wierda. Zit-
tend (vinr): Geert de Jong (lei-
der),  Harm  de Vries, René de 
Jong, Jeen Visser (pupil van de 
week), René Krikke, Bernardus 

van Stralen, Klaas Kuiper 
(hoofdtrainer), Thijmen Visser 
(puffil van de week), Gerard 
Kerkstra,  Bennie  van der Wal. 
(fot(); Jan Knijpstra) 
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Minnertsga -  Minnertsga is na 
een afwezigheid van een paar jaar 
terug op het niveau van de derde 
klasse. Tegen de nummer twee, 
DWP, moest alles uit de kast om dat 
te bewerkstelligen. Met minimaal 
verschil werd het doel bereikt. 

Minnertsga - DWP 1-0 
Het moest zaterdag gebeuren, 

want in Minnertsga wilden ze niet 
denken aan de gevolgen van een 
eventueel verlies. Ga maar na, de 
eerst volgende wedstrijd was uit te-
gen Creil, nog volop in de race voor 
de derde plaats die straks recht 
geeft op nacompetitie. En op de 
slotdag komt AVC langs. Alleen al 
de immer aanwezige rivaliteit tus-
sen de twee zorgt voor onvoorspel-
bare toestanden. Nee, tegen DWP 
moesten de mannen in de-bloemen. 
Alsjeblieft geen onzekere taferelen 
aan het eind van het seizoen. 

Maar ja, DWP staat niet voor 
niets op die tweede plek en dat 
wisten ze bij Minnertsga maar al te 
goed. ..Dat is een bekend verhaal" 
lei Rein Faber. De verdediger van 
Minnertsga wist dat het geen mak-
kie ging worden. „DWP is fysiek 
sterker dan wij. We hebben gepro-
beerd om hun achterhoede op te 
zoelcen want daar zijn ze niet sterk. 
Wij weten hun zwakke pleklcen, zij 
weten die van ons ook. Maar als wij 
in de eerste helft twee maken mo-
gen zij niet mopperen." 

Daar had Faber wel gelijk in 
want Minnertsga kreeg een paar 
beste kansen. Remco van der 
Mossel speelde zichzelf knap in 
schietpositie maar zag zijn.  uithaal 
eindigen op de voeten van doel-
man Jan Dik Piersema. Vriend en 
vijand waren het erover eens dat 
dit niet de bedoeling van Van der 
Mossel was. Bovendien imalde de 
spits nog een keer rakelings voor-
langs en tekende Henk Jan van 
Dalfsen voor een gevaarlijk schot. 
Maar gaandeweg begon DWP zich 
met de wedstrijd te bemoeien. Dat 
resulteerde vooralsnog niet in kan-
sen, maar de gasten . uit St. 
Johannesg,a speelden wél als een 
ploeg die er nog in geloofde. 

En zo begon DWP ook aan de 
tweede helft. Lieuwe Huttinga gaf 
tekst en uitleg. ,,We moesten hier 
winnen om kansen op het kampi-
oenschap te behouden, aan een ge-
lijkspel hadden we niets. Daarom 
zijn we in de tweede helft één op 
één gaan spelen, schoof Anne 
Haven door naar voren en hanteer-
den we de lange bal." 

Angst en beven 
Minnertsga vervolgde de partij 

met angst en beven, want eerst 
kopte Anne Haven tegen de lat en 
daarna nog eens tegen de paal. De 
voormalige spits van DWP bezorg-
de de achterhoede van Minnertsga 
handen vol werk. Rein Faber raak- 

te er trouwens nauwelijks van on-
der de indruk. „Bang voor de 0-1 
ben ik niet geweest. We hebben ge-
woon een goede keeper." 

In die fase had echter niemand 
vreemd opgekeken van een 
bezoekersdoelpunt. Maar aan de 
andere kant sloeg het noodlot toe 
voor DWP. Doelman Piersema 
kreeg een vrije trap van Henk Jan 
van Dalfsen niet onder controle, 
waarna Remco van der Mossel er 
als de kippen bij was om dit euvel 
af te straffen; 1-0. 

Het paste op dat moment niet in 
de wedstrijd, maar was wel de rea-
liteit. Lieuwe Huttinga pompte de 
ballen achter elkaar de zestien van 

Minnertsga binnen, Haven was niet 
meer van het front weg te rammen 
en de neutrale toeschouwer be-
dacht dat DWP gewoon recht had 
op een treffer. Het dichtst bij dat 
streven was Anne Bijker, maar zijn 
inzet ging rakelings voorlangs.  Dc  
partij werd trouwens ook grim-
miger, maar bleef onder controle 
bij de goed leidende arbiter Exoo 
uit Britsum. 

Toen zijn laatste fluitsignaal laad 
-geklonken was het kampioenschap 
voor Minnertsga een feit.Voor Rein 
Faber was dat.een poosje geleden. 
„Ik heb dit in 1992 ook meege-
maakt, toen promoveerden we ook 
naar de derde klasse. Het was van- 

daag zwaar bevochten, maar wel 
terecht, hoewel we veel te slap aan 
de tweede helft begonnen." 

DWP vond uiteindelijk niet 
waar het naar zocht. Toch zag 
Lieuwe Huttinga de rest van deze 
jaargang wel zitten. „Het zat ons 
vandaag erg tegen. Over het hele 
seizoen gezien is Minnertsga de 
verdiende kampioen, maar dat we 
vandaag geen beter resultaat heb-
ben weten te bereiken is doodzon-
de. Toch zie ik de nacompetitie wel 
zitten, gewoon omdat we de laatste 
tijd lekker voetballen." 

Minnertsga — ow? 1-0 (0-0). 63.  Remco  van 
der  Mossel  1-0. Scheidsrechr.er  B. Exec 
(Brit.m).  Gele kaar,  Harm de Vries (MVP).  

Remco van der Mossel heeft net de goal gemaakt die Minnertsga de titel brengt. Ploeggenoot Henk cleVries 
(6) viert het feestje mee. Op de voorgrond de geslagen DWP-Iceeper Jan Dik Piersema. 	 Foto: Gert Gort 

VOORJAARSNIEUWS VAN Cl.. 

Na een moeilijke uitwedstrijd tegen Lemmer Bentex die 
met 2-1 werd gewonnen moesten we naar Espel dit was voor ons een nieuwe 
tegenstander die we nog niet eerder hadden getroffen in deze competitie, dus 
rustig beginnen maar dat duurde niet lang of de vlam sloeg in de pan. 
De spelers van Espel gingen 
fel de duels in raakten onze 4;13 • 4 • • .  • — . 
spelers dan ook regelmatig 
dit leidde tot heftige reacties 	 - 
van onze kant tegen spelers 
en scheidsrechter, dit kwam  
het spel dan ook niet ten 
goede . 
De kansen kwamen er wel 
maar de bal ging er maar niet 
in tot 10 minuten voor tijd. 
Baba werd gehaakt in het 
strafschopgebied dus een 
strafschop werd ons 
gegeven, hij moest alleen 
nog worden gemaakt maar 
Jelle deed dit erg koelbloedig en maakte de 0-1. 
Daarna werd het spel nog heftiger zodat we bij het eindsignaal 
spelers op het veld stonden en Espel nog met 10. 
De drie punten waren binnen maar de wedstrijd maar gauw vergeten. 

De volgende wedstrijd was Bant thuis de uitwedstrijd was erg moeilijk dus we 
waren gewaarschuwd, we speelden dan een goed geconcentreerde wedstrijd 
hetgeen resulteerde in een 3-1 overwinning. De kampioensaspiraties komen 
nu naar boven. Naar NOK gingen we met gemengde gevoelens omdat de 
thuiswedstrijd met 2-5 werd verloren, in het begin werd goed druk gezet maar 
een uitval van hun en het was 1-0. Nu waren onze jongens wakker en gingen 
fel ten strijde hetgeen leidde tot een 1-2 ruststand, in de rust werd afgesproken 
zo door te gaan en snel er nog een paar in te prikken. Dit liep toch even 
anders want NOK scoorde na rust snel twee keer dus 3-2 achter, hierna 
kwamen we weer wat beter in ons spel. Dit leidde tot 3 goals dus een 3-5 
voorsprong tot10 minuten voor tijd, langs de zijlijn dachten we kat in het bakkie 
maar NOK dacht er anders over en scoorde nog 3 keer wat leidde tot een 
eindstand van 6-5 het was een hele mooie wedstrijd met veel emotie, maar we 
stonden wel met lege handen. De kampioensaspiratie konden de koelkast in 
en met nog 3 wedstrijden te spelen moesten we dan 9 punten halen en de 
tegenstanders moeten nog wat punten laten liggen. 
De inhaal wedstrijd tegen Espel thuis was een beladen wedstrijd want met de 
vorige wedstrijd nog in het achterhoofd wilden we sportieve revanche. We 

nog met 9 



Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga 

Rohel 
Joure 

Haskerhorne 

Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Echten 

Joure 
Rottum 
Rotsterhaule 

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 Cornet 

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 

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 

Bergsma Assurantiekantoor  
Holiday  Horeca BV 
GEBO BV 
Meermarkt B. van Zwol 
Garage Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf Minnesma 
Café van der Zwaag 
Brattinga's Kleurencentrum 
Sportcentrum R. de Leeuw 
Terpstra elektronica 
J. van der Veen kraanverhuur/grondverzet 
Klaas Vijn groente- en fruithandel 
Waterlander kachels en haarden 
Woningstichting Haskerland 
Heineken Nederland BV 
Kerstma-Heida 
Kraak Installatietechniek 
Modderman BV 
Akkerman rijwielen 
Rabobank 
Drukkerij Hofstee 
Administratiekantoor Oord 
Garage Jager 
Wieger Ketellapper 
Tuincentrum Gebr. De Koning 
Voegbedrijf Ten Boom 
Assurantiekantoor Ferwerda 
De Wrede Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 
Van der Wiel 
Bromfietshal 
Leen van Bavel 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
West - Media 
Kapsalon Trijnie 
Total de Boer 
Boersma - Heerma Verzekeringen 
Boersma Accountancy 
Stal Miranda Hoeve 
Voegbedrijf S.V.S. 

Drachtstercompagnie 
Rotsterhaule 
Heerenveen 
Heerenveen 

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

RECLAMEBORDEN 2003/2004 

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



ft AM RucDam-{rDil D.W.P. KAMPIOENTJE D.W.P. El 

Al na enkele wedstrijden voor het einde van de competitie behaalde El het 
kampioenschap. Naaste concurrent was VHK uit Sint Jansklooster. Op de foto 
boven: Jan Venema (trainer), Jelle Krikke (leider), Rinke Krikke, Anton Holtrop, Mindert 
Mulder (leider). Midden: Jaring Hoks, Cor Zondervan, Sven Mulder, Freerk Hoekstra, 
Selma Mulder, Gertjan van der Stouwe, Gerrit Zondervan. Liggend keeper Herman 
Heide. Foto: Jan Knijpstra 

Eindstand D.W.P. El 

1 DWP E1 10 6 3 1 21 43 - 21 
2 VHK E1 10 6 2 2 20 31 - 22 
3 Fievo Boys E3 10 4 2 4 14 26 - 31 
4 DESZ E1 10 4 1 5 13 35 - 32 
5 VENO E1 10 3 2 5 11 18 - 21 
6 Lemmer Bentex El 10 2 0 8 06 18 - 44 

Na de winterstop werden (bijna) alle meisjes bij elkaar gevoegd. Na een korte, 
moeizame start om even aan elkaar te wennen kregen zij de draai te pakken en 
gaven de soms veel grotere meisjestegenstanders klop. Op de foto staand: Aleida 
Tuinier (leider), Carol Friso, Jenny Jager, Ypie Dijkstra, Iris Bijker, Jolt Jager 
(leider) Zittend: Wietske Dijkstra, Tessa Jager, Gesina Tuinier. Liggend: keepster  
Bianca  de Boer. Ontbreekt: Annet van der Meer. Foto: Jan Knijpstra 

Efindsand merisjes pe,apóggen 

1 DWP MP1 8 6 2 0 20 36 09 
2 iViildann MP1 8 6 1 1 19 36 12 
3 Havelte MP1 8 3 1 4 10 22 26 
4 Blue Boys NIP1 8 3 0 5 09 24 22 
5 Ruinerwold MP1 8 0 0 8 00 04 53 
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