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

Woningstichting Haskerland 
De Merk 11, Joure 
Telefoon (0513) 48 48 48 
www.wshjoure,n1 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
W.Inc-stic.ng  ..tkerland it latnlhouder v. Kwallteitszol, Woondiencl. Huursectot  
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Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 

BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhorne 
teL 0513-418458 	http://www.vviersmabansien_nl 
fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabanden_nl  tlk‘,\.• 

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

Meijer 
etellapper 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord -! 

Voor jong en oud en voor de grote of kleine trek. 
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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: 
gelskevanderwal@hetnet.n1 
j.knijpstra@planet.n1  
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CLUBSEAD 57 Win PEALSil  

Jaargang 8, nummer 1 
augustus / oktober 2004 

VAN DE EIZEDACITIIETAL=EL 

Hallo lezers van het clubblad, 

De zomervakantie is al weer 
lang achter ons en de 
herfstvakantie wordt deze 
week benut, ook om het 
clubblad van D.W.P. in elkaar 
te zetten en te verspreiden. 
Na de zomerstop zijn we 

weer vol goede moed met het voetbalseizoen 
begonnen en was er weer van alles te doen op 
de velden van D.W.P. 
Vele nieuwe gezichten en dan vooral in de 
jongste jeugd maar ook bij de B-junioren diverse 
nieuwe spelers, dit seizoen hebben we zelfs 
twee meisjesteams, iedereen hartelijk welkom bij 
onze vereniging dat je hier nog met veel plezier 
mag spelen. Weer een clubblad met voor ieder 
wat wils, diverse verslagen en foto's van de 
teams  etc.  Kijk ook eens op www.vvdwp.n1  want 
deze wordt, na een kleine storing, nu regelmatig 
bijgehouden. 
Er komt een komende drukke periode in de 
wintermaanden willen we een start maken met 
de verbouwing, het bestuur hoopt op vele 
vrijwilligers. 

Veel leesplezier redactie  It  Wite Pealtsje 

PS verhuizingen i.v.m. verspreiding graag 
doorgeven aan de secretaris. 

1.. 

WIlMLWE 	 53ENWOHANMaS.A. 

Haa.nin\ijs 
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 nt, 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: 
infohistoriesintiohannesoa.n1  Inleveren in de kopiebus in de hal van de 

kantine of bij redactieadres 
Uiterste inleverdatum begin februari 

distributie clubblad halverwege februari 



Van de bestuurstafel  
Na de Algemene Ledenvergadering zijn we als bestuur twee 
keer bij elkaar gekomen en zijn er weer allerhande zaken aan 

de orde gekomen. 
• Er zijn twee nieuwe tafels in de bestuurskamer aangeschaft. 
o Bord van de club van 100 breidt zich aardig uit. 
o Notulen van de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd. 
o Besproken wordt wie er namens het bestuur van D.W.P. gaat naar de 

regiovergadering van de KNVB en de informatieavond gemeente. 
O Diverse brieven schorsingen en niet opkomen van elftallen,  !eiders  er toch op 

wijzen dat bij niet opkomen een aardige boete in rekening wordt gebracht. 
O Enkele meisjes van D.W.P. zitten nog steeds in de regio-selectie. 
O Inschrijving wordt gedaan voor het le  elftal voor de Midwintercup alsmede 

enkele jeugdteams voor het zaalvoetbal tijdens de wintermaanden. 
O KNVB meisjes 4 tegen 4 toernooi is op de velden van D.W.P. op donderdag 

21 oktober a.s. — inmiddels 40 meisjes opgave gedaan. 
o D.W.P. senioren kende, mede namens de vakanties, blessures  etc.  een 

rommelige start. 
O Diverse onderwerpen zoals die zijn gevraagd op de Ledenvergadering 

worden besproken en inmiddels besteld. (licht achter het complex, grote 
goals op het trainingsveld en een ballenvanger tussen B-veld en 
trainingsveld is aangekaart bij de gemeente). 

O Diverse jeugdzaken worden besproken. 
o Besloten wordt dat met de verbouwing zo snel mogelijk wordt begonnen 

wanneer er niet meer in competitie verband wordt gevoetbald, bepaalde 
zaken kunnen al eerder worden gedaan. Kozijnen  etc.  zijn inmiddels 
gemaakt. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Anne Knol welke een 
schema maakt wat er precies aan personeel nodig is. 

o Besloten wordt tot aanschaf van een nieuwe grootbeeld televisie. 
O Hoofdsponsor voegbedrijf G. de Jong heeft voor de bekerwedstrijd tegen 

Flevo Boys de eerste selectie weer geheel in het nieuw gestoken door 
tenues, trainingspakken en regenjacks. Geert grote klasse — BEDANKT. 

O Van Herman Roffel een nieuwe lijst ontvangen van de balsponsors voor het 
komende seizoen, nog even ter verduidelijk deze balsponsors zijn er voor de 
gehele vereniging en niet om alleen maar een nieuwe bal te leveren voor de 
thuiswedstrijden voor het eerste elftal. 

o Nog even ter verduidelijking zoals besloten in de afgelopen Jaarvergadering: 
Contributieverhoging met ingang van 1 januari 2005 voor de senioren met C 
1,00 en de jeugd met € 0,50 per maand. 
Met ingang van 1 oktober 2004 zijn de prijzen in de kantine licht verhoogd 
(stijgende inkoop, m.i.v. invoering euro 3 keer verhoogd) flesje bier verhoogd 
met 0,20 Euro en de overige dranken met 0,10 Euro. 

Als bestuur wensen wij iedereen een sportief voetbalseizoen 

Najaarssfeer bij Tuincentrum De Koning 

Tuincentrum De Koning in Rohel is hel ernaalirz najaarssfeer. 

Eind oktober is deze show 18.00 uur, vrijdag 8.30 toi 
klaar, zodat een ieder de gele-  21.00 uur, zaterdag 8.30 tot 
genheid heeft de sfeer te proe-  17.00 uur. Ook voor groepen 
ven van alle producten die zor-  (verenigingen) staat de deur 
gen voor gezelligheid in en open. Een afspraak voor een 
rondom uw huis. 	 rondleiding of voor het volgen 

van een workshop kan gemaakt 
Wilt u dit alles met eigen worden. Een gastheer/vrouw 

ogen zien? Tuincentrum de Ko- staat dan gereed voor ont-
ring is geopend van maandag vangst met uitleg. Voor infor-
tot en met donderdag 8.30 tot matie: telefoon 0513-551331. 

Wanneer de dagen 
korter worden en de avonden 
langer is dit ook zichtbaar bij 
tuincentrum de Koning. Nu 
proeft u bij het tuincentrum een 
heerlijke najaarssfeer en de 
voorbereidingen voor de laatste 
maanden van het jaar zijn in 
volle gang. 

Zo is er in de buitenafdeling 
een ruime keus in bomen, hees-
ters en.  vaste planten. Deze kun-
nen prima in het najaar geplant 
worden, want de grond is nog 
warm en dit zorgt voor een 
goede 	wortelontwikkeling. 
Verder kunt u uw tuin, maar 
ook uw potten, opfleuren met 
heide, potchrysanten, sierkolen 
en violen. Zeker de violen zor-
gen nu en na de winter tot in 
april/mei nog voor veel kleur. 
Ook is op deze afdeling een 
ruimte ingericht voor de vo-
gels, van wintervoer tot vogel-
huisjes. We hebben met elkaar 
in de winter meer oog voor deze 
dieren. Bij het tuincentrum zor-
gen leuke en doeltreffende 
huisjes voor sfeer en gezellig-
heid, maar ook voor een fijne 
winter voor onze gevleugelde 
vrienden. 

Wanneer u in . de grote 
verwarmde kas van het tuin-
centrum komt, ziet u een ruime 
keus in kamerplanten. Maar 
ook hier vindt u het najaar te-
rug in kalebassen, pompoenen 
en mooie decoraties. Verder 
vindt u op deze afdeling een 
ruime keuze in bloembollen, die 
in het voorjaar uw tuin  van veel 
kleur voorzien. 

De afdeling potterie biedt een 
ruime keus, hierin komen ook 
de nieuwe najaarsk.leuren voor. 
Vooral de rode tinten doen het 
heel erg goed. Ook in de decora-
tiematerialen komen de warme 
kleuren terug. 

Op een aparte afdeling wordt 
al druk gewerkt. aan het reali-
seren van een kerstshow. Op 
600 vierkante meter presen-
teert tuincentrum de Koning u 
alle nieuwe trends op het gebied 
van sfeer. 



Eigenzinnig roggebrood van een eigenzinnige roggebroodbakker 

Het is gezond, het is lekker, het is puur en het is 
met van alles en nog wat te combineren: rogge-
brood! Het bekendst en meest gegeten is rogge-
brood met haring, maar de combinatie met 
stroop, kaas, suiker en eiersalade is evenmin te 
versmaden. Roggebrood mag dan de oudste 
broodsoort zijn, het is nog altijd springlevend. 
Voor Theade van Dijk uit Joure reden om zijn 
eigen ambachtelijke roggebroodmerk te ontwik-
kelen: DE BREA BAKKER. De reacties zijn zeer 
lovend; fijnproevers willen niet meer anders. 

Dat Theade van Dijk roggebroodbakker is geworden, is niet zo 
vreemd. Hij stamt namelijk uit een echt (roggebrood)bakkersge-
slacht metwortels in Sint Johannesga, vroeger de bakkersstreek bij 
uitstek. Voor de meeste bakkers was roggebrood een bijproduct, 
maar voor zijn grootvader en vader was het de hoofdmoot van het 
bedrijf. Als zestienjarige kwam Theade bij zijn vader in de bakkerij. 
Geen wonder dus dat roggebrood geen geheimen meer voor hem 
heeft. 'De receptuur van roggebrood is zo eenvoudig: rogge en 
water. Maar daar houdt het eenvoudige ook meteen mee op. Het 
bereiden en bakken in een secuur proces. Vooral omdat geen zen-
ding rogge gelijk is. Koopmans Meelfabrieken uit Leeuwarden is 
onze leverancier, maar we maken ook roggebrood van rogge die 
gemalen is in Penninga's Molen in Joure.' 

Enige eigenzinnigheid is Theade van Dijk niet vreemd. Daarom 
stapte hij na jaren uit het familiebedrijf in Sint Johannesga en begon 
in Joure op het industrieterrein de Ekers aan het Slotermeer een 
nieuw bedrijf. 'De moderne methoden om de houdbaarheidsdatum 
te verlengen spreken mij niet zo aan. Ik wil roggebrood maken 
zoals dat vroeger werd gedaan. Weliswaar op een moderne manier 
met geavanceerde computer gestuurde apparatuur, maar wel op 
de ouderwetse school geschoeid, ambachtelijk en puur. Mijn rog-
gebrood onderscheidt zich door smeuiigheid. Het grootste compli- 

ment is als mensen zeggen: jouw roggebrood smaakt niet zurig, - 
daar krijg ik geen zuurbranden van.' 

Het geheim van DE BREA BAKKER geeft Theade van Dijk niet 
prijs. Hij is niet voor niets anderhalf jaar bezig geweest met het ont-
wikkelen van zijn roggebrood. Door constant proefbakken kwam 
hij erachter wat hij wel en niet wilde. Via allerlei zijsporen belandde 
hij uiteindelijk weer op het hoofdspoor. 'Smaak en samenstelling 
hebben alles te maken met kwaliteit en behandeling van de rogge. 
Die moet grof zijn en slechts één keer gebroken, zodat er een 
goede vochtinwerking ontstaat. Ook de hoeveelheid zout is belang-
rijk. ik gebruik geen toevoegingen om het brood te kleuren. Van-
daar dat de kleur van DE BREA BAKKER lichtbruin is.' 

Wie op een receptie met smaak het plakje roggebrood met 
haring eet, heeft vaak geen idee dat het roggebrood achttien uur in 
de oven heeft gestaan, eerst om twee tot drie uur te garen en ver-
volgens nog uren om te bakken. Inbranden is uit den boze. De 
kunst is om een klein dun korstje te krijgen. Theade van Dijk ver-
staat die kunst; hij zit met zijn neus boven op het bakproces. 'Een 
kwestie van ervaring. Toch leer ik nog elke keer.' Hij levert zijn rog-
gebrood DE BREA BAKKER aan de groothandel en winkeliers, zoals 
onder meer Super De Boer in Joure. Sinds de eerste roggebroden 
in februari uit de oven van de splinternieuwe bakkerij werden ge-
haald, vertoont de verkoop een zeer stijgende lijn. 

DE BREA BAKKER verpakt in een wikkel met het mooie logo van 
de Penninga's molen, goudgele rogge en Friese pompebléclen is in 
steeds meer winkels in het hele land verkrijgbaar. 

Zie voor tips met roggebrood op www.debreabakker.nl  

t teb r00(1 A  

s., 

DE BREA BAKKER 

Kwaliteit die vroeger zo gewoon was... 
Sloterrneer 4 • 8562 TM Joure • Tel. 06-54947157 

Internet: www.clebreabakker.n1 

) Nieuws van de jeugdcoördinator 
We zijn nu begin oktober en zeg maar halverwege de nieuwe 

_ 	 competitie. Dit jaar zijn alle jeugd teams in gedeeld in poule's 
met 12 ploegen. De junioren dus de A,B en C's spelen een hele competitie, 
alle pupillen spelen een halve competitie. 
Hieronder een overzicht hoe de ploegen er op dit moment 9 oktober 2004 voor staan. 

Advert:mini 

team wed W G V Pnt Voor -Tegen 

Al 2e  klasse D 6 4 1 1 13 23 12 3e  plaats 
Bi 2e  klasse H 6 4 1 1 13 24 - 	10 2e  plaats 
Cl 3e  klasse AD 6 9  0 4 6 7 - 	24 7e  plaats 
DI 2e  klasse F 6 0 9 4 9  4 - 	99  1 l e  plaats 
D2 l e  klasse AC 6 5 0 1 15 41 - 	10 3e  plaats 
El l e  Idasse  AE  6 0 0 6 0 9 - 	50 12e  plaats 
E2 2e  klasse AH 6 1 0 5 3 9  - 	39 10e  plaats 
Fl 3e  klasse  AO  6 3 0 3 9 96 - 	90 7e  plaats 
F2 3e  klasse AP 6 2 1 3 7 19  - 	15 8e  plaats 
F3 5e  Iclasse Q 6 3 0 3 9 20 94 8e  plaats 
MP1 le  klasse CC 6 5 0 1 15 55 - 	14 2e  plaats 
MP2 l e  klasse CD 6 4 9  0 14 65 - 	7 4` plaats 

De B junioren hebben er kortgeleden 3 spelers bij gekregen dit zijn Zaho Selevani, 
Mahmoud Kakq en Jimmy RenaldoThiesky, overgekomen van Heerenveense Boys. 
Roelof Vaartjes is D2 komen versterken verder nieuw Marco Hoonstra bij F3. 

Dinsdag 5 okt ben ik weer naar de 9 dorpen vergadering geweest. Daar zijn 
de volgende  datum's  uit de bus gekomen voor de zaal. 
Za 15 jan. 	F jes 9 dorpentoernooi in Langweer 
Za 29 jan. 	E tjes 9 dorpentoernooi in Langweer 
Za 12 feb. 	D tjes 9 dorpentoernooi in Langweer 
Za 12 feb. 	B en C 9 dorpentoernooi in Joure (de stuit) 
Za 28 mei. 9 dorpentoernooi 

Een overvaller houdt Roelof Luinge aan en zegt: Je geld of je leven! 
Luinge: 	Ik heb geen geld bij me. 
Overvaller: Wat is uw beroep dan? 
Luinge: 	Ik ben scheidsrechter, 
Overvaller: 0, dan hebt u ook geen leven, loop maar door. 

Jeugdcoördinator Arjen Veenstra 



Maandag 	18 oktober 

Donderdag 	21 oktober 

Maandag 	25 oktober 

Maandag 	8 november 

Maandag 	8 november 

Maandag 

Maandag 

Zaterdag 

Maandag 

Zaterdag 

Zaterdag 

Zaterdag 

Maandag 

Dinsdag 

Maandag 

Maandag 

Maandag 

Maandag 

Zaterdag 

8 november 

13 december 

8 januari 

10 januari 

15 januari 

29 januari 

12 februari 

14 februari 

8 maart 

14 maart 

11 april 

18 april 

9 mei 

28 mei scheidsrechters  U  winnen!! 
Meer weten?  
E-mail:  scheidsrechterswinnen@knvb.n1  
Of neem contact op met jouw district/vereniging. 

www.scheidsrechterswinnen.n1 

Leden, supporters D.W.P. en liefhebbers surfen naar www.vvdwp.n1 
de website van de voetbalvereniging D.W.P. 

Activiteitenkalender 

Bijeenkomst voetbalverenigingen in 	20.00 

Skarsterlán - gemeentehuis 

4 tegen 4 toernooi meisjes 	 14.30 

Najaarsvergadering nieuwe regio 3 

Vergadering hoofdbestuur 	 19.30 

Jeugdplan Nederland: 

Jo13 Heerenveen — selectiewedstrijd 	19.00 

Vergadering jeugdleiders MP t/m F3 	20.00 

Vergadering jeugdleiders D2 t/m Al 	20.00 

Reservering jeugd zaal Munnekeburen 

Vergadering jeugdleiders MP t/m F3 	20.00 

F-pupillen, 9 dorpentoernooi - Langweer 

E-pupillen, 9 dorpentoernooi - Langweer 

B en C jun, 9 dorpentoernooi — Joure 

Vergadering jeugdleiders D2 t/m Al 

Vergadering 9 dorpentoernooi — bij V.V.I. 	20.00 

Vergadering jeugdleiders MP t/m F3 	20.00 

Vergadering jeugdleiders D2 t/m Al 

Voorjaarsvergadering regio 3 

Vergadering jeugdleiders MP t/m F3 	20.0 

9 dorpentoernooi - veld 
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max 3 dis. 
D1 - lltal 	92/93 

Jong,de Marten 
Sietsma Wytse 
Hes,van Chris  

Alta  Enne Sjoerd 
Wietsma Tjeerd 
Vaartjes Thijs 

Krikke Jurjen 
Ketellapper Marcel 

Veenstra Joran 
Veenstra Robbin 

Sloe/winder Arjen 
Veenstra Joerie 

Zondervan Cor  

max 3 dis. 
B1 	88/89 

Diever Jochem Anne 
Hoekstra Jelle 

Krikke Marc 
Selevani Zaho 
Veenstra Jacob 

Kakq Mahmoud 
Hulzebos Mark 

Thiesy Jimmy RenaIdo 
Jager Willem 
Hoks Hendrik 

Jong,de Jan 
Jong,de Jan Freerk 
Jong,de  Andres  

Meijer  Dylan  
Velde,v/d  Age  El/art 

Henk van Hes  
Durk  Jager 

max 3 dis. 
Al 	86/87 

IVICtIbICI JU,I1U111 

Wal,v/d Pieter 
Dijkstra Gauke 
Holtrop Anno 
Mulder Roel 
Visser Sander 

Wal,v/d Hendrik 
Dijkstra Ruben 

Woudstra Hi/brand 
Meer,v/d Douwe 

Ho/trop Lolke Jan 
Boersma Frans 

Heide, van der Eelco 

Alex Hoks 	 Geed  Bos 
Harry vid Velde 	 Jan Venema 

max 3 dis. 
Cl 	90/91 
Hoekstra Bart A. 
Laan,v/d Richard 
Vaartjes Rintje 

Bos Klaas 
Bos Roel 

Melein Norbert 
Ploeg,v/d Jurrit 
Woods/ra  Bernd  

Buijs Jos 
Jong,de Rikus 
Wal,v/d Leo 
Venema Wijtze 

Bos Jelmer 
Jong,de Wout 

Jan Vaartjes 
Pieter Ketellapper 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 

max 2 dis. 
MP 1 	92/93/94/95 

Hogenberg  Aline  
Fr/so Carol 

Hoekstra Tenynke 
Jager Jenny 

Tuinier Gesina 
Dijkstra Wietske 
Dijkstra Spin 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Danielle  Koopmans  
Wiebe van der Kamp  

geen dis. 
Fl 	96/97/98 

Visser Jeen 
Visser Thijinen 

Veenstra Leon 
Bos Sjoerd 

Slageren, van Douni 
ROling Matt/rijs 

Koopmans  Abe  
0/de Agterhuis Mike 

Karnp,v/d  Wilco  

max 2 dis. 
MP2 	92/93/94/95 

Meer,v/d  Annet  
Comet Annelisa 
Bijker Iris 
Jager Tessa 

Boer,de Bianca 
Jong,de  

Stoelwinder  Fettna 
Bijker Renate 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

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 

Wietsrna Klaas 
Bandstra Stefan 

geen dis. 
F2 	96/97/98 

Was/ander Nykie 
van Mi/gen Ilse 

Hes,van Rowan 
Huttinga Erik 

Drogen,van Jordy  
Akkerman  Berno 

Mei,v/d Tobias 
Yska Ewan 

geen  (ifs. 
F3 	96/97/98 

Hoonstra Marco 
Bos Wieger Dirk 

Vries,de  Kevin  
Tweel,v/d Arjen 
Huisman Marten 
Bandstra Maarten 

Jansen Arend 
ROling Joost 
Jager  Wilco  

Akkerman Richard 

INDELING JEUGD D.W.P. NAJAAR 2005 
18-10-2004  

Mindert Mulder 
Jelle Krikke 

max 2 dis. 
92/93 

Mulder  Selina  
Vaartjes Roelof 

Hoks Jaring 
Mulder Sven 

Stouwe,v/d Gertjan 
Ho//rop Anton 

Hoekstra Freerk 
Krikke Rinke 
Heida Herman 

Mulder Douwe 

D2 - 7/al 

Ale/des Tuinier 
Henny Friso 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10  

Jolt Jager 
Betty Bijker  

Bernard Hogeling 
vacature 

Anne Berger 
Arjen Veenstra 

max 2 dis. 
E2 	94/95 
Hes,van  Rick  

BOUV/hUiS Mark 
Vaartjes Arjen 
Veenstra Jeremy 

Mulder Rinze 
Keeken,van Niels 

Akkerman Eric 
Huisman Volken 

Berger Jacob  

Jaap van Hes 
Henry van Drogen  

Hannes de Vries 
Arie Jansen 

18-10-2004 



VOEG-  Ek) 

• Meerweg 12, 
8514 CA 

• Ouwster-Nijega 

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

"kh TEN BOOM   
10j,;~...r•é",  

Allan  1912 "jƒ bakke se bij VAN 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

FREEGJE DERNEI 
as jo jo bóleguod heije 

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruilof ten 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTER IJ 

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

Tevens VOOF uw.luncheS,  plates,  snacks, 
salades of een lekker glaasje bier e.d. 

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

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

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

azs
E21221? ggieMg 	 22-:ZH121 

	 MEWS9 ~la ~M Eigg 

\„‘niburgio, 

De oofdbrug 
CroissanterieNlaaierie  
Dracht 1 - Tel.: 0513-615086 

Hans Buijs 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sinijohannesga 

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

CAMPING 
TJEUKEMEER  

s,p,,v1LJOEiv  - 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 - Rohe! 
55 13 41,  

8463 NC  Rotsterhaule 

,tti'LLITL 
CPI  •O' 

Meenveg - 5, 8507 CA Rohe/ 
Tel. 0515- 55 13 31, Fax 0515- 5511 66 

Technisch bedrijf 	 

Schotel-
antennes INSTAIAND 

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 7 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0573-677370 - Fax 677804 

9. mum  cat,  

...to.aieteeedped.~: 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320  

~gar"  afto_ls• 

garagebedrijf 

R.BLIKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
• uithakken oud voegwerk •restauraties 

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

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

voeg redijf  

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

HEEREN  VEEN  ,» De Loads 8 • Bedriiventerrein  Kanaal  • 8447 GP Heerenveen 
• Tel. (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 



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 

snuteasport teamsport specialist 
De leverancier -Ulan sport- en prom-otlekleding 

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

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf 1 stuk na 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 

r 

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 

Sydtakke 1 Rottum 
-Tel. 0513-631429 

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

Financiering mogelijk 

Leeuwarden. Kalverdijkje 77e, 8924 JJ Tel.: 058 2660315 
Internet: www.mutasport.n1 	E-mail: verkoop@mutaspart.n1  

Siton Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

001111u, 

IESVANA 

STREEK 180- ROTSTERHAULE -TEL. 0513 -551310 

KOMPLETE WONINGINR1CHTING 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

Praktijkbegeleider scheidsrechters gevraagd! 

Door het groeiend aantal cursisten aan arbitrageopleidingen is er meer behoefte aan opgeleide 
Praktijkbegeleiders. De KNVB Academie heeft een opleiding ontwikkeld voor Praktijkbegeleider 
van scheidsrechters (veld en futsal). Doel van de opleiding is cursisten voor te bereiden op het 
begeleiden van scheidsrechters in opleiding of reeds functionerende scheidsrechters die behoefte 
hebben aan begeleiding, via een persoonlijk gesprek, gevolgd door een schriftelijke rapportage. De 
opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel, waarvan de cursisten een logboek bij 
dienen te houden. 

Het cursusdeel bestaat uit drie bijeenkomsten van 3 uur. Twee bijeenkomsten vinden plaats aan het begin van het 
ervaringsdeel en de derde aan het einde ervan. In het cursusdeel komt zowel theorie als praktijk aan bod. Door 
middel van zelfstudie bereiden de cursisten zich voor op de cursusbijeenkomsten en het ervaringsdeel. In het 
ervaringsdeel begeleidt de praktijkbegeleider in opleiding dan een scheidsrechter. 

We zijn allemaal gebaat bij een goed opgeleide scheidsrechter ongeacht of het nu een KNVB- of 
verenigingsscheidsrechter is. Daarnaast is het belangrijk dat de scheidsrechter zich kan blijven ontwikkelen en 
wordt ondersteund als het nodig is. Ook bij de vereniging willen we gemotiveerde scheidsrechters die jaren met 
plezier blijven fluiten. Voor ontwikkeling en begeleiding van de verenigingsscheidsrechter zou elke vereniging 
dus één of meerdere praktijkbegeleiders binnen hun vereniging moeten hebben. 

De taken van een opgeleide Praktijkbegeleider scheidsrechters zijn 
• begeleiden van scheidsrechter(s) (in opleiding) 
• observeren en analyseren van de scheidsrechter 
• informeren, adviseren en ondersteunen van de scheidsrechter 
• coachen en begeleiden voor, tijdens en na de wedstrijd 
• communiceren op passende wijze 
• voeren van een kennismakingsgesprek 
• voeren van begeleidingsgesprekken 
• vragen beantwoorden en geven van feedback 
• stimuleren van zelfstandigheid 
• opstellen van het begeleidingsrapport scheidsrechter (in opleiding) 

De toelatingseisen voor de opleiding zijn 
• Gekwalificeerd BOS, SOIII of verenigingsscheidsrechter bent of bent geweest 
• Minimaal 25 jaar bij aanvang van de opleiding 
• Een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
• Gemotiveerd en beschikbaar 

Aanmelding en informatie 
Aanmelding gebeurt schriftelijk via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier dat te verkrijgen is via 
www.knvb.n1 of bij uw districtskantoor. In geval van twijfel kunt u worden uitgenodigd voor een intakegesprek. 
Tijdens het intakegesprek wordt dan vastgesteld of de kandidaat de capaciteiten, interesse en mogelijkheden 
heeft om de opleiding te volgen. 

KNVB Noord 
	0513-618900 (mevr. W. Vonk) 

KNVB Oost 	0570-664242 (mevr. E. Blauw) 
KNVB West I 
	020-4879130 (dhr. P. Vriend) 

KNVB West 11 
	0 I 0-2862111 (mevr. N. Baan) 

KNVB Zuid I 
	076-5728300 (mevr. R. Hendricks) 

KNVB Zuid  II 
	046-4819400 (mevr. R. Marx-Maas) 

Over de exacte datum, tijd en locatie van de opleiding krijgt u te zijner tijd (na aanmelding) informatie van uw 
district. 

Meld u nu aan voor de opleiding Praktijkbegeleider scheidsrechters en geef de scheidsrechter DIE aandacht 
die hij/zij  verdient. 

ctib 
Mgr..  

KNVB  



1 (12) 
2 (23) 
3 (29) 
4 (66) 
5 (68) 
6 (76) 
7 (125) 
8 (131) 
9 (166) 
10 (191) 
11(193) 
12 (195) 
13 (216) 
14 (244) 
15 (255) 
16 (261) 
17 (285) 
18 (305) 
19 (309) 
20 (332) 

de Westhoek 
Delfstrahuizen 
de Blesse 
GAVC 
Renado 
Gersloot 
Udiros 
VOG 
EBC 
DWP 
Oldeboorn 
Olypia 
Tijnje 
Waterpoort Boys 
Langezwaag 
Oudehaske 
Heerenveense Boys 
Wispolia 
Akkrum 
Oldeholtpade 

21 	(339) 
22 	(362) 
23 	(365) 
24 	(379) 
25 	(383) 
26 	(388) 
27 	(404) 
28 	(448) 
29 	(469) 
30 	(482) 

FFS 	35,06 
Aengwirden 37,55 
Gorrediik 	37,85 
FC Wolvega 39,70 
Read Swart 40,48 
Heerenveen 41,69 

--Nieuweschoot 45,53 - - 
Irnsum 	53,61 
Thor 	66,32 
Mil darn 	90,88 

ptn: 5,62 
6,42 
7,94 

12,11 
12,18 
12,64 
16,47 
16,86 
18,95 
20,76 
20,76 
20,88 
22,35 
25,10 
53,61 
26,47 
28,55 
30,05 
30,53 
33,61 

Het Bestuur. 
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Scheidsrechters-ve7eniging 
Heerenveen en omstreken 

C:OVS ficerern, 
Scar.: Minkcs- 

8407 ER Ter  
Telefoon:  0513-4c  
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Terwispe1,17-10-04.  

Geacht bestuur, 

Zoals u weet, kan de KNVB ook nu nog scheidsrechters gebruiken, alle beetjes helpen. 
de meeste verenigingen fluiten er elk weekend genoeg vrijwilligers, ook deze kunnen bij de club blijven fluite 

met een speciale cursus, u bent ze dus niet kwijt . _ 	 _ 
Mocht er genoeg deelname zijn in een bepaalde regio, dan bluft zelfs de reisafstand binnen de perken. 
U, als bestuur krijgt regelmatig bericht van de KNVB over de vele cursussen die er te volgen zijn, maar wij sture 
deze informatie nog eens, tegelijk met het deelname formulier voor de jeugdspelregelwedstrijden. 
Wie weet is de animo nu wat groter. 
De volgende cursussen zijn er bijv : 

O pupillen scheidsrechter 
O scheidsrechter junioren 
o BOS Cursus ( basisopleiding) 
U kunt zich bij ons opgeven, wanneer uw vereniging mensen heeft om een cursus tevolgen.. 

Wij willen zo wie zo graag van u weten of uw vereniging een lichtinstallatie heeft . 

Verder sturen wij u hierbij de einduitslag van de Fair Play Cup in het district Noord, er doen hier 496 
verenigingen aan mee (veld) Tussen haakjes staat de stand op de gehele 



Wedstrijdvoorschriften: 

Voetbalkleding: 

Blessurebehandeling: 

Contributie: 

Keeperstraining: 

Trainingsvoorschriften: 

Kantine D.W.P. 
Jeugdvoorzitter 
Jeugdsecretaris 
Jeugdcoördinator 

Training A-junioren: 

Training B-junioren: 

Training C-junioren: 

Training Dl-pupillen: 

Training D2-pupillen: 

Training MP1 en MP2: 

Training El/ E2 pupillen: 

Training Fl pupillen: 
Training F21F3 pupillen: 

Jew:Wielders:  

Leiders Al-junioren 

Leiders BI-junioren 

Leiders Cl-junioren 

Leiders D1- pupillen 

Leiders D2- pupillen 

Leiders MP-1 

Leiders MP-2 

Leiders El-pupillen 

Leiders E2-pupillen 

Leiders Fl-pupillen 

Leiders F2-pupillen 

Leiders F3-pupillen 

Kleur mee en kom bij D.W.P.  

Henk van Hes 

Alex Hoks 

Geert Bos 

Jan Vaartjes 

Mindert Mulder 

Aleida Tuinier 

Jolt Jager 

Bernard Hogeling 

Anne Berger  

Danielle  Koopmans 

Jaap van Hes 

Hannes de Vries 

0513- 55 19 36 

0513- 55 10 46 

0513 - 55 21 64 

0513 - 55 13 04 

0513 - 55 11 41 

0513 - 55 13 93 

0513- 55 10 91 

0513- 55 24 06 

0513 - 55 19 32 

06 — 15 35 26 00 of 
06 — 50 99 71 99 
0513- 55 22 53 

0513 - 41 87 55 

Durk  Jager 

Harry van der Velde 

Jan Venema 

Pieter Ketellapper 

Jelle Krikke 

Henny Friso 

Betty Bijker 

vacature 

Arjen Veenstra 

Wiebe v/d Kamp 

Henry van Drogen 

Arie Jansen 

0513 - 68 19 99 

0513 - 55 22 55 

0513- 55 19 89 

0513 - 55 16 74 

0513 - 55 11 34 

0513 — 55 15 09 

0513 - 55 15 87 

0513 - 55 15 15 

0513- 55 15 73 

0513- 55 22 05 

0513— 55 23 68 

Infobulletin voor de jeugdleden van v.v. D.W.P. 2004-2005 
(15 september 2004) 

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

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

Bij verhindering tijdig afmelden 	Trainingspak 
Shirt: groen-wit Sportbroek: wit 

	
Scheenbeschermers (verplicht per 1-1-2000) 

Douchebenodigdheden 
	Badslippers 

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 C-junioren hebben gesponsorde kleding. 

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

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

Trainer Jos Knol 0513 - 55 20 78 

Begeleiding zaterdagmorgens 
Jelle de Boer 	 0513 —55 23 98 
Marten Huisman 	0513 - 55 23 73 
Jitske Mulder 	 0513 — 55 12 55 

dinsdagavond: 	18.45 — 20.15 uur 	trainer Henk van Hes 	0513- 55 19 36 
donderdagavond: 	18.45 — 20.15 uur 
maandagavond: 	19.00 —20.15 uur 	trainer Remco ten Hoeve 0513- 55 14 52 
woensdagavond: 	18.30 — 19.45 uur 
maandagavond: 	19.00 — 20.00 uur 	trainer Wietze Toering 	0513- 62 74 65 
woensdagavond: 	18.30 — 19.30 uur 	trainer Pieter v/d Wal 	0513- 55 16 04 
dinsdagmiddag: 	17.45— 19.00 uur 	trainer 	Klaas Huisman 	0513 - 55 10 30 
donderdagmiddag: 17.45 — 19.00 uur 
maandagmiddag: 	17.15 — 18.15 uur 	trainer Alex Hoks 	0513 - 55 10 46 
woensdagmiddag: 17.30 — 18.30 uur 	trainer:  Bennie  v/d Wal 	0513- 55 18 82 

donderdagmiddag: 17.00 — 18.00 uur 	trainer: Jannie Dijkstra 	0513 — 55 10 96 

dinsdagmiddag: 	17.00 — 18.00 uur 	trainer: Alex Hoks 	0513- 55 10 46 
trainer Jan Venema 	0513 - 55 19 89 

woensdagmiddag: 16.00- 17.00 uur 	trainer VViebe v/d Kamp 	0513- 55 15 73 
woensdagmiddag: 16.30- 17.30 uur 	trainer: Jaap van Hes 	0513- 55 22 53 

trainer: Henry van Drogen 0513- 55 22 05  

Jeugd C1/D1/MP 	ma. 18.00- 18.45 

0513 - 55 17 88 / 55 17 85 
Wietze Toering 	0513 - 62 74 65 
Henk Mulder 	0513 — 55 12 55 
Arjen Veenstra 	0513 - 55 15 15 



Hoe staan we ervoor>999' 

team klasse wed W G V Pnt Voor - Tegen 
MP1 le  klasse CC 6 5 	0 	1 15 55 - 14 .2e  plaats 

02 le  klasse AC 6 5 	0 	1 15 41 	- 	10 3e  plaats 

MP2 le klasse CD 6 4 	2 	0 14 65 - 7 4e plaats 

B1 2e  klasse H 6 4 	1 	1 13 24 - 10 2e  plaats 

Al 2e  klasse D 6 4 	1 	1 13 23 - 12 3e  plaats 

Fl 3e  klasse  AO  6 3 	0 	3 9 26 - 20 7e  plaats 

F3 5e  klasse Q 6 3 	0 	3 9 20 - 24 8e  plaats 

F2 3e  klasse AP 6 2 	1 	3 7 12 - 	15 8e  plaats 

Cl 3e  klasse AD 6 2 	0 	4 6 7 	24 7e  plaats 

E2 2e  klasse AH 6 1 	0 	5 3 2 - 39 10e  plaats  

D1 2e  klasse F 6 0 	2 	4 2 4 - 22 lie  plaats 

El le  klasse  AE  6 0 	0 	6 0 9 - 50 12e  plaats 
Jeugd 72 33 	7 	32 106  288 - 	247 

team klasse wed W G V Pnt Voor - Tegen 

Da 1 5e  klasse D 4 30 	1 9 14-9 3e  plaats 

1 3e  klasse A 6 2 	3 	1 9 7 - 7 7e  plaats 

2 3e  klasse B 6 2 	1 	3 7 14 - 	13 6e  plaats 

3 5e  klasse 0 5 1 	1 	3 4 8-13 10e  plaats 

4  6e  klasse H 5 1 	1 	3 4 10 - 	16 10e  plaats 
Senioren 26 9 	6 	11 33 53 - 58 

DWP Totaal wed W G V Pnt Voor - Tegen 
98 42 13 43 139 341 - 305 

Gemiddeld 1,42 punt per wedstrijd 
Doelpunten 3,5 	Voor 	3,1 	Tegen 

discussie volgt over dit onderwerp waarbij wordt opgemerkt dat bijna alle 
(dorps)verenigingen hier last van hebben. 

Lieuwe Huttinda  
Lieuwe had gezien dat de jeugdgoaltjes een keer niet vergrendeld waren. 
Normaal liggen achter alle jeugdgoals twee ijzeren staven waarmee de goals 
door leiders of trainers moeten worden vastgezet. De goaltjes worden door de 
week vastgezet aan de lichtmasten en de jeugdtrainers hebben hiervoor een 
sleutel. 

Ype Bijker 
Ype vindt het de prijsverhoging op zich wel goed maar de gehanteerde prijzen 
moeilijk te verrekenen. Jan de Vries en Eelke Westra liggen de oorzaak van de 
prijsverhoging nogmaals uit en zien geen andere oplossing. 

- Jan Venema  
Jan komt met het al eerder gedaan verzoek wat betreft de ballenvanger tussen 
B-veld en trainingsveld. Jan en Eelke zitten dicht bij het vuur en zullen al hun 
gewicht in de strijd gooien om de gemeente te overwegen deze te plaatsten. 
(wordt vervolgd) 

- Anne Haven  
Anne zegt de aan het eind vorig seizoen de verlichting slecht was, zal door 
bestuur in de gaten worden gehouden. 

1 3.Sluiting 
Voorzitter Eelke Westra bedankt een ieder 
voor zijn of haar inbreng, wenst iedereen 
voor het komende seizoen veel sportief 
succes. 
Zegt als slotopmerking nog dat er voor de 
bestuurskamer, de kleedboxen en de ruimte 
achter een algeheel rookverbod is er dat er 
's morgens tijdens de jeugdactiviteiten nog 
geen algeheel verbod is maar dat iedereen 
wordt verzocht niet te roken. Het beleid is 
erop gericht om door de jaren heen te 
komen tot een geheel rookvrije 
accommodatie. 
Eelke sluit de vergadering om 22.10 uur en 
biedt de aanwezigen nog enkele 
consumpties van de vereniging aan. 

Jan Knijpstra, secretaris D.W.P. 
Sintjohannesga, 3 september 2004 



- 

Voegbedrijf 
G. DE JONG 

Slinijohannesga 

Het voorstel wordt door de vergadering in stemming gebracht waarbij veertien 
personen voor dit voorstel stemmen. Tenminste zo op het eerste gezicht want 
iedereen zat onoverzichtelijk bij elkaar. Na de stemming trekt het bestuur zich 
terug om zich te beraden over hun voorstel. 
Na overleg legt voorzitter Eelke Westra de vergadering uit dat we als bestuur het 
standpunt van de vergadering respecteren maar wanneer de vergadering besluit 
om het inschoppen op de velden wel toe te 
staan dat het hoofdbestuur hiervan de 
consequenties niet wil dragen en per direct zal 
aftreden. 
Over en weer volgt nog een discussie waarna 
wederom het bestuur de vergadering verlaat 
om de aanwezigen onderling nog over dit 
voorstel te laten discussiëren. De aanwezige 
leden vinden de consequenties die hieruit en 
zodoende de gehele vereniging op de kop te 
zetten te ver gaan en zien verder af van 
stemming. 

- Jan Dik Piersma, René Hulzebos en Mindert 
Mulder 
Alle trekken de vraag terug omdat deze al door 
de vorige leden is gedaan. 

- René de Jong 
René vraagt waarom de terugbetalingen van de boekingen zo verschrikkelijk laat 
(pas naar enkele maanden) wordt gedaan. Hij ziet graag dat dit eerder wordt 
verrekend 

Wiepie Krist 
Wiepie zegt dat hij ziet dat het complex aan het 
verslonzen is, qua onderhoud gaat het gebouw 
achteruit, bijvoorbeeld aan de voorkant missen 
grote stukken verf. René Hulzebos biedt zich 
spontaan aan en is wel bereidt in de vrije tijd te 
schilderen op het complex. Opmerking wordt 
meegenomen naar de volgende 
bestuursvergadering. 
Ook vraagt Wiepie nog naar de tenues van het 
4e  elftal, de sponsor is nog van Fabriek 
bouwmaterialen welke reeds is gestopt. De 
tenues zijn nog goed en dan is het zonde om 
deze te vervangen. 
Dan zegt Wiepie dat het sfeerloos is in de 
lagere elftallen, hadden we voorheen nog 5 
elftallen nu is dit nog maar 4 terwijl het aantal 
spelers ook steeds kleiner wordt. Kleine 
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D.W.P. 1 geheel in het nieuw 
Door hoofdsponsor VOEGBEDRIJF G. DE JONG 
is het eerste elftal weer geheel in het nieuw 

gestoken met nieuwe tenues, trainingspakken en regenjacks. 
IMMOUK..': ,If.':.*.sarilen''- • z.• irkW9211E2~0~sti~ 



Deze mening laat ik aan anderen om. 
Ik heb een mooie sportcarrière gehad zowel in het 
voetballen als in het kaatsen. 
Toen ik 18 jaar was en in de belangstelling stond 
van Cambuur is er achter mijn rug om een spelletje 
gespeeld (hier kwam ik acht jaar later pas achter). 
TO-Ill  
H.J.S.C., L.S.C., Harkemase Boys en Berlikum 

Het leven van een trainer 

Ja 
Ja 

respect voor fc Utrecht — 
goed publiek — veel 
beleving — goede trainer 
types als Barry van Galen 
(onvoorspelbaar) 
Edwin van der Sar 
Feyen oord 
Hiddink 
Heerenveen 
zie vraag hierboven, dan wel de rechtse hé. 

Naam: 
Geboren: 
Wornmels 
Woonplaats: 
Partner: 
Kinderen: 
Huisdieren: 
Beroep: 

Voetbalcapaciteit: 
Mooiste herinnering: 

Slechtste herinnering: 

Trainersopleiding: 
Trainersloopbaan: 

Ambitie: 
is onvoorspelbaar 
Rookt? 
Drinkt? 

Nederlands betaald voetbal: 

Beste speler: 

Beste keeper:  
Ajax,  PSC of Feyenoord? 
Hiddink, Koeman of Gullit? 
Heerenveen of Cambuur? 
Saiste club van Nederland: 

actiecomité en destijds al duidelijk vermeld in het clubblad en ook nog 
voorgelezen tijdens het afgelopen jaarverslag deze zijn ten dienste van de 
gehele vereniging. Er wordt niet enkel een bal aangeschaft alleen maar voor de 
wedstrijd van het eerste elftal. In het programmaboekje staat dan ook niet 
"wedstrijdbal aangeboden door" maar "balsponsor van de week". Daarmee wordt 
bedoeld dat voor de binnengekomen bedragen de gehele ballenvoorraad voor de 
gehele vereniging dus van le elftal tot en met de F-pupillen, zowel wedstrijd- als 
trainingsballen, door het actiecomité, worden aangeschaft. 

- Sake Mulder 
Sake vraagt of er tussen het trainingsveld en het B-veld niet een ballenvanger 
kan komen. Eelke zegt dat dit een zaak is van de gemeente en het bestuur dit al 
eerder heeft aangekaart. Zal worden meegenomen naar de komende 
bestuursvergadering. 

- Harm  de Vries  
Harm  had net als Sake de vraag over het opvangnet 
en vraagt of er een nieuwe trainingsgoal kan komen 
op het trainingsveld. Wordt meegenomen naar de 
komende bestuursvergadering. 
Dan vraagt  Harm  waarom Anne als bestuurslid 
technische zaken geen gesprek meer heeft met de 
gehele A- en B-selectie en dit alleen terugkoppelt 
naar leider en aanvoerder. Anne geeft uitleg waarom 
hij is afgestapt van deze werkwijze en de zaken nu 
doorspeelt aan leider/trainer/aanvoerder. 
Tot slot vraagt Harem nog of er achter de kantine ook 
een lamp kan worden geplaatst, vooral bij donkere 
trainingsavonden vergemakkelijkt dit het opzoeken 
van de ballen die over het gebouw worden geschoten. 

- Anne Haven  
Anne zegt het ontslag en de aanstelling van de nieuwe trainer niet goed 
teruggekoppeld is in de groep. Anne zegt na het besluit om niet meer de gehele 
A-selectie op de hoogte te brengen dit besluit te hebben doorgespeeld aan Geert 
de Jong als leider en Leo de Jong als aanvoerder van het eerste elftal. 
Eelke Westra legt de geheel procedure hoe die is gegaan nog uit voor een 
volgende keer zal hier meer aandacht aan worden besteedt. Een eerste gesprek 
met Klaas Westra was zeer plezierig en gaf een goed gevoel zodat we als 
bestuur direct hebben besloten met Klaas verder te gaan. 

Wederom komt het intrappen op de velden ter sprake en spreken vele 1e  
elftalleden hier hun ongenoegen over uit. Nogmaals wordt uitleg gedaan hoe het 
bestuur gekomen is tot dit besluit en dat het er geen uitzondering voor het le 
elftal wordt gemaakt. Daarna vraagt de voorzitter of men het standpunt van het 
bestuur in stemming wil brengen.. 
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Even voorstellen 	 

Klaas Westra 
19 januari 1979 te 

Sneek 
vriendin 
nee 
nee 
accountmanager bij 

radiostation Freez FM 
Opleiding: 	MAVO, MDS, middelbare 
detailschool gevolgd 

Zelf eerder gevoetbald bij: 
S.D.S., 0.N.S., Harlingen en L.S.C. 

Positie: 	 Middenvelder 



Naast de traditionele overboeking naar de vereniging zelf zijn er 
nog de nodige uitgaven: sponsorbord wedstrijdballen, ballen 
pupillen van de week, aanschaf en onderhoud van wedstrijd- en 
trainingsballen, kosten onderhoud reclameborden, attenties, 
fruitmanden  etc.  Al met al een overzichtelijk berekening. 

8. Verslag kascommissie 
De kascommissie, dit seizoen bestond uit Afina Lageveen en 

Arjen Krist met als reserve Sjirk Elzinga.. Afina en Arjen hebben de administratie 
zowel van D.W.P. als van het actiecomité uitvoerig gecontroleerd en de nodige 
kritische vragen gesteld iets wat Jan de Vries altijd erg waardeert. Arjen Krist brengt 
een kort verslag uit aan de vergadering en zegt dat alles is goedgekeurd. Zodoende 
werd decharge verleend aan de penningmeesters Jan de Vries en Wiepie Krist.. 

9. Benoeming kascommissie 
Als nieuwe kascommissie voor het komende seizoen werden benoemd: Arjen Krist 
en Sjirk Elzinga en Tetje de Vries als reserve. De vergadering gaat hiermee akkoord 
en Afina Lageveen wordt bedankt voor de verrichte controles. 

10. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend zijn: Minne Modderman, Anne Knol, Herman de Heij en Wietze 
Toering, allen zijn herkiesbaar. Daar er geen tegenkandidaten zijn binnen gekomen is 
iedereen door de vergadering herkozen. 

11. Rondvraag 
De eerste tien agendapunten van de vergadering verlopen vlot tijdens de tamme 
vergadering, iedereen is zich waarschijnlijk druk aan het voorbereiden voor de 
rondvraag. Tijdens de rondvraag komen de volgende vragen c.q. opmerkingen aan 
de orde. 

- Remco ten Hoeve  
Remco vraagt of het mogelijk is om voor de wedstrijd in te trappen op het 
hoofdveld. Zoals bij iedereen bekend is dit een unaniem bestuursbesluit, hij zegt 
dat het geen reclame is voor de bezoekende vereniging om met zoveel personen 
op het trainingsveld te staan en vraagt het bestuur zijn standpunt te herzien. 
Zoals ook al voorgelezen in het jaarverslag is het destijds een unaniem 
bestuursbesluit geweest om het intrappen op de velden te verbieden. Niet gericht 
op de elftallen of om personen hier mee te pesten maar zuiver om de velden te 
sparen en de kwaliteit van de sportvelden goed te houden zodat we altijd kunnen 
voetballen. Anne Knol wordt nog persoonlijk aangevallen en geeft uitleg dat hij 
zich als voetballer wel kan voelen voor het standpunt van de A-selectie maar dat 
we als bestuur anders hebben besloten en unaniem betekend dat iedereen 
achter dit besluit staat. 

Remco vraagt nog waarom men bij het eerste elftal elke thuiswedstrijd geen 
nieuwe wedstrijdbal krijgt. De balsponsors worden binnengehaald door het 
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Trainersidool: 
	 lk heb ooit een 

middag thuis 
gezeten bij 
Simon 
Kistemaker, de 
beleving van die 
man, op die 
leeftijd was wel 
uniek. Maar 
verder heb ik niet 
echt een idool. 

Hobbies: 	 voetbal 
Politiek: 	 volg het wel in de 

media, de prijzen moeten gewoon omlaag dat is het 
hele verhaal. 

Geloof: 	 nee, is iedereen zijn eigen keus. 
Favoriete. 
Muziek: 	 pop rock en Blof vind ik goed. 
Literatuur: 
	 Yvonne Keuls haar boeken zijn interessant 

Man: 
	 Riemer van der Velde 

Vrouw: 	 - lief, mooi en verstandig (zo is het toch)  
Films: 
	 The  Green  Mile  

Kranten/tijdschriften: 
	Leeuwarder Courant en Voetbal International 

Gerechten: 
	 ldonesich eten is heerlijk, één keer in de week ga ik 

naar restaurant Klein Jawa in Sneek +pasta's) 
Radioprogramma's: 
	's morgens eerst 538 — daarna Freez FM, Waterstad 

FM,  Rebecca  FM en Omrop Fryslán 
Tv-programma's: 	 - ik kijk veel naar sportprogramma's 

- die andere herhalingen van programma's vindt ik 
maar niks. 

Merk auto: 	 alles behalve een Ford 
Ideaal bij D.W.P.: 	 - genoeg spelers voor alle teams daardoor kan er 

doorgeschoven worden (geldt zowel bij de jeugd als 
de senioren) 
- dat iedereen het naar zijn zin heeft bij de club. 
- dat D.W.P. een stabiele 3e  klasser wordt. 

Verwachte resultaten komend seizoen: Linker of rechter rijtje. 
Hoe gaan we het doen in de beker? 	We gaan er in de tweede ronde uit met 

een 0-4 verlies tegen Flevo Boys. (let 
maar op) 

Wat ik verder nog kwijt wil: 	lk ben nu drie maanden bij de club en heb het goed 
naar mijn zin, met de technische staf Geert, Mindert,  Jacky  en de spelers dat zijn 
toch de mensen die je altijd om je heen hebt. 
De enorme aanhang mensen die ook altijd in uitwedstrijden aanwezig is vind ik 
klasse. D.W.P. is in Zuid-West Friesland Harkemase Boys in het klein en daar moet 
je als bestuur en leden trots op zijn. 
Verder iedereen een sportief seizoen toegewenst. 	Klaas Westra 



tg 
2. Notulen 

Secretaris Jan Knijpstra leest de notulen voor van de vorige Jaarvergadering welke 
werd gehouden op vrijdag 5 september 2003. Zijn verslag werd zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. 

3. Mededelingen 
Afbericht ontvangen van Wietze Toering, Afina Lageveen, Anneke Lageveen, Sietze 
Drenth, Atze Pieter van Stralen ??. 

4. Verslag secretaris 
Secretaris Jan Knijpstra komt weer met een 
uitgebreid verslag van het afgelopen 
voetbalseizoen 2003-2004. Bijna alle onderdelen 
van de vereniging kwamen aan de orde, van 
hoofdtrainer tot kantinepersoneel. Alles met 
elkaar opsommende is onze voetbalvereniging 
één groot bedrijf waar vele en vele vrijwilligers 
van vroeg tot laat in de weer zijn om het spul 
draaiende te houden. Na een traditioneel 
overzicht per elftal werd het jaarverslag met enkele tekstuele aanpassingen en een 
slotopmerking van Geert de Jong door de vergadering goedgekeurd. 

5. Jeugdverslag 
Een kort verslag opgemaakt door Henk Mulder van alle jeugdteams over het 
afgelopen seizoen werd voorgelezen door Anne Knol. 
Gekeken naar de resultaten en de toename van de jeugdleden kunnen we 
concluderen dat we op de goede weg zijn. Aan verbeterpunten zal worden gewerkt. 
Vele evenementen en activiteiten werden er naast het voetbal georganiseerd. Het 
jeugdverslag wordt eveneens door de vergadering goedgekeurd. 

6. Verslag penningmeester 
Penningmeester Jan de Vries had voor iedere aanwezig weer een duidelijk 
exploitatieoverzicht per 1 juli 2004 van de voetbalvereniging D.W.P. gemaakt. 
Wat bij het exploitatieoverzicht gelijk opvalt is dat we qua saldo vooruitgang hebben 
geboekt en qua omzet bijna de € 10.000,-- halen. Opvallend is dat de afdrachten van 
de KNVB gewoon blijven stijgen niet met enkele honderden zoals de vorige jaren dit 
keer betalen we maar liefst € 1300,- meer dan vorig seizoen. De penningmeester 
werd bedankt voor al het werk. De uitleg per onderdeel was erg duidelijk zodat er uit 
de vergadering geen verdere vragen meer kwamen. 

7. Verslag actiecomité 
Wiepie Krist komt met een overzicht van de opbrengsten en kosten en een apart 
overzicht van de het clubblad over het afgelopen voetbalseizoen. De opbrengsten 
bestonden uit reclameborden, aangeboden wedstrijdballen , de grote clubactie, de 
jaarlijkse koekactie en een beetje rente. (indirect sponsoring van de Rabobank) 
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RECLAMEBORDEN 2004/2005 
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. 
Bouw- Aannemingsbedrijf Jan de Vries 
Installatiebedrijf H. Van der Wal 

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 
Hee renveen 
Ouwsterhaule 
Scharsterbrug 
Sint Nicolaasga 
Sint Nicolaasga 
Haskerhorne 
Joure 
Sintjohnanesga 
Sintjohannesga 

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

) Nieuws van D.W.P. Cl  
Na een mooie zomer zijn we weer met het voetbal bezig 
gegaan en wel met een heel nieuw C team, dit omdat het 

vorige C team naar de B's zijn overgegaan. 
De helft van de C van dit jaar hoort volgens leeftijd nog in D te spelen, maar gezien 
hun kwaliteiten hopen we dat zij de 
hogere klasse aankunnen het zal dan ook 
een wisselvallig seizoen worden_ 
De trainingen worden verzorgd door 
Wietse Toering op maandag en Pieter v/d 
Wal op woensdag. 
De beker wedstrijden worden door ons 
als oefenwedstrijden beschouwd we 
zaten in een poule met 4 ploegen eerst kwam Oldeholtpade op bezoek het fluit 
signaal had nog maar net geklonken of de bal lag in het netje bij de tegenstander 
een super start dus, maar wat wij konden deden zij na de aftrap ook en schoten de 
bal er gelijk in dus na 4minuten was het weer gelijk, daarna schoten zij nog twee 
keer van afstand raak in de kruising onhoudbaar voor de keeper. 
De ruststand was 1-3 in de tweede helft waren er genoeg kansen voor beide teams 
om te scoren maar dit gebeurde niet dus eindstand 1-3. 
De tweede wedstrijd was uit naar Renado/VVI altijd lastig na een goed begin waren 
er een paar counters Renado waar uit werd gescoord ruststand 2-0 na de thee 

tr- 	maakten we de 2-1 en hoopten op meer maar zij 
maakten gelijk de 3-1 na wat kansen over en weer 
maakten zij 4-1 en wij nog de 4-2 dus weer met lege 
handen maar goed gespeeld. 
De laatste wedstrijd was tegen VOG thuis er werd 
redelijk gespeeld maar de tegenstander was niet erg 
sterk dus wonnen we 7-0 een mooie opsteker voor het 
begin van de competitie. 
De competitie startte met een thuis wedstrijd tegen 
Woudsend er werd leuk gespeeld met kansjes aan 
beide kanten maar het geluk was aan onze kant want 
wij scoorden 2 maal en zij konden het net niet vinden, 

de volgende wedstrijd was uit tegen Read  Swart  dit team was al voor het tweede 
jaar C ze waren duidelijk een maatje te groot voor 
ons zowel qua voetbal als fysiek kwamen we te 
kort een 7-0 verlies. 
De wedstrijd tegen Wispolia/Thor werd een 
geweldige wedstrijd met veel inzet en strijd van 
onze kant we kwamen op 1-0 voorsprong maar de 
ruststand was toch 1-1 na de thee gingen we 
goed van start en kwamen op 2-1 ook zij kregen 
goede kansen maar werden nog niet benut wij 
kregen kansen om nog 2 of 3 keer te scoren maar 
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OF JE STOPT -- 
DE STEKKER ER IN! 

NOORD COMPUTERS 

PASTORIELAAN 25 - 8501 EW JOURE 

TELEFOON (0513) 41 65 46141 20 21 

FAX (0513) 41 98 21 

www.noord-computers.nt 
info@noord-computers.nl  

het lukte niet,toen kwam in de laatste minuten 
hun gouden wissel mede omdat bij ons de tank 
leeg was dus toch nog verloren met 2-3. 
Uit naar Oldeholtpade werd een drama met een 
vergeten tas en een slaperig elftal werd er niet 
goed begonnen aan de wedstrijd de ruststand 
was dan ook 2-1 dit viel nog mee na rust ging 
het niet veel beter en toen de scheidsrechter de 
weg ook nog kwijt was,was er geen houden 
meer aan eindstand 5-1 deze wedstrijd maar 
gauw vergeten. 
Thuis tegen Lemmer Bentex is het altijd lastig 
voetballen want dit is een goed voetballende 

ploeg eerste helft gaven wij goed partij en mede door goed keepers werk was het 
bij rust nog maar 0-2 tweede helft met wind tegen kwamen we er niet meer aan te 
pas en konden zij uitlopen naar een 0-9 eindstand we hadden nog wel kansjes om 
te scoren maar dat is voor ons erg moeilijk. 
In de wedstrijd tegen Oldeboorn moeten er punten worden gepakt want ze staan 
onder ons in de ranglijst dus moest er geconcentreerd worden begonnen er werd 
leuk gespeeld met kansen aan beide kanten maar er werd niet gescoord dus 0-0 bij 
rust,in tweede helft waren wij beter en scoorden 2keer ook werden nog een paar 
kansen voor open doel gemist maar de 3punten waren voor D.W.P. 
Na 6 wedstrijden zijn we een middenmotor met 6 punten, gezien de kwaliteit van de 
andere 11ploegen zijn er 5erg sterke bij en de rest waar wij ook bij horen kan van 
iedereen winnen. 
We hebben met elkaar afgesproken dat we niet met dubbele cijfers zouden 
verliezen dit is tot nu nog niet gebeurd 
We hopen dat de rest van de competitie redelijk zal verlopen met niet al teveel 
doelpunten tegen en dat bij ons het scoren wat beter gaat,en dat we mooi in de 
middenmoot zullen eindigen. 
Een kritische noot dat men wel oren heeft maar ze niet goed gebruiken. 

Geert en Jan 

Voor alle voorkomende klussen 

Onderhouds - schilder & 
timmerwerk 

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

carports( afdakjes 

glas 1 zonwering 

Vraag vrijblijvend informatie of offerte aan 

Hans van Keeken 	Tel. 06 29022045 / 0513 552703 
Hoge Dijk 180 	Rots'ierhaule 

v.v. DAMP. 
Ben jij de nieuwe  Rafael  van der Vaart 

of Arjen Robben 
v.v. D.W.P. is een voetbalvereniging waarbij 

plezier voorop staat. 
Kom maar een meetrainen. 



K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

Boerestreek 1 
8463 TH Rotsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 CO111161e8t  

I( IKRAAKnstallatietechniek 

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

Notulen Jaarvergadering 2004 (seizoen 2003-2004) 
vrijdag 3 september 2004 - kantine v.v. D.W.P. 

1. Opening 
Om tien minuten over acht uur opent voorzitter Eelke Westra de vergadering en heet 
maar liefst het recordaantal van 36 leden welkom. Hoewel bijna allemaal 
samengedrukt in een klein hoekje is het toch opvallend dat bijna alle A-selectie-
spelers aanwezig zijn. 
In zijn voorwoord blikte de voorzitter terug op het vorig voetbalseizoen. 
Voor het eerst in de geschiedenis zal D.W.P. met het l e  eerste elftal uitkomen in de 
3e  klas KNVB, ook was het jaren geleden dat onze vereniging meedeed aan de 
Midwintercup. Gezien het enthousiasme van spelers en 
begeleiding zeker voor herhaling vatbaar. 

Op 21 mei 2004 werd een speciale ledenvergadering 
uitgeschreven. Instemming van de leden was nodig voor het 
aangaan van een geldlening nodig voor de financiering van de 
op stapel staande verbouwing van het complex. Nadat hiervoor 
van de leden toestemming werd verkregen is van 
bestuurswege verder gegaan met de voorbereiding. Helaas 
ging dit met aanmerkelijk meer problemen gepaard dan 
verwacht. Met name de bouwvergunning en de gemeentelijke 
garantie voor de financiering namen veel meer tijd in beslag, 
zodat de verbouwing niet in de zomer gestart kon worden. Nu alle procedures zijn 
gevolgd verwachten wij in de winterstop los te kunnen. 

Na 3 seizoenen werd afscheid werd genomen van hoofdtrainer Klaas Kuiper uit Balk 
en Klaas Westra uit Sneek aangesteld als nieuwe trainer voor het seizoen 
2004/2005. 

In de loop van dit seizoen werd nog een mijlpaal bereikt. De secretaris kon het 250e  
lid van onze vereniging inschrijven. 

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

Hier had uw 
ADVERTENTIE 
Kunnen staan 

Alles voor 
iedere sport. 

Zeer succesvol is onze DWP-website, waarop alle informatie over onze vereniging te 
vinden is met eveneens diverse links naar andere zaken. 

Het bestuur is voornemens, gezien de almaar stijgende kosten van o.a. de 
Nutsbedrijven, K.N.V.B. e.d. de contributie m.i.v. 1 januari 2005 te verhogen. De 
contributie voor senioren wordt verhoogd met 1 Euro en voor de rest met 0,50 Euro. 

Met ingang van 1 oktober worden de prijzen in de kantine 
aangepast aan de almaar stijgende inkoopkosten. Prijs van een 
flesje bier wordt verhoogd met 0,20 Euro en de rest van de dranken 
met 0,10 Euro. 

specialist in verenigingsartikelen. 

Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 
Grote sortering sportprijzen -4:- Eigen graveerinrichting 

N 	 A/h, a/fie 4.cci,i,e/K 	444,,a1,e4J 
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onderscheidin voor Wi e Venema lii 

De gedecoreerde Wkitze Venema en zijn echtgenote stonden zaterdagavond in de  soh  ijnwelpers. (foto: Dick 
Vert on) 

SINTJOHANNESGA - 
Do 71-jarige Wijtze Ve-
nema is zaterdag Ito-
ninklijk onderscheiden 
In café van der Zwaag 
in zijn woonplaats. Hij 
werd  dear  gedecoreerd 
als licl in de Orde van 
Oranje Nassau. 

Venema was nietsver-
moedend naar de gele-
genheid gekomen om 
zich in te laten schrij-
ven voor de gezellig-
heidsrit  (lie  werd ge-
!louden  ter ere van het 
vijftigjarig bestaan van 
de plaatselijke oranje-
vereniging Sinijohan-
nesga en omstreken. 
Aan deze vereniging is 
hij veertig- jaar verbon-
den geweest.. Overigens 
kwam hij niet toe aan 
deelname aan deze rit. 
Toen hij ging zitten  on  
al zijn kinderen en  
Mein  kinderen 	zag 
evenals een aantal ge-
nodigclen dat  dear  ei-
gentijk niet hoordo, 
kreeg hij argwaan. Op 
dat moment werd hij 
echter al door voorzit-
ter Siaml van der Meu-
len naar het podium gehaald. 
Nadat wethouder Gerard Hem-
mes Venema de versierselen 
had opgespeld reageerde cle ge-
decoreerde met de woorden: 
'Maar ik heb  chit  niet alleen ge-
dean,  ‘ve waren altijd een 

Venema, clie in 19133 werd ge-
bot-en, kwam in 1964 als  coin-
missielid bij de oranjevereni-
ging Sinijohannesga en om-
streken. In 1973 werd hij geko-
zen tot bestuurslid en kreeg hij 
binnen het bestuur de functie 
van secretaris. Vanaf 1985 tot 
2004 heeft hij de functie van 
voorzitter bekleed. 

Hoogtepunt uit het bestann 
van de Oranjevereniging was in 
1905 de trekker behendigheids-
wedstrijd. Venema nam zitting 
in de commissie ont het pat -
coo -s  nit,  le zetten. De trekker-
wedstrijden bestaan nog steeds 
en de g,-edecoreorde  manta  nog 
steeds deel uit van het team dat, 
eveneens zaterdag, de veertig-
ste 	bel  tend  igheids  weds  trijden  
organ  iseerde. 

Als secretaris had Venema 
een heel andere rol. Zo trof hij 
veel organisatorische voorbe-
reidingen voor de feesten, zoals 
vergunningen aanvragen, re- 

dactionele artikelen schrijven, 
advertenties plaatsen. pro-
gramma's maken, verslagen 
van de feesten schrijven en con-
tacten onderhouden not de 
scholen. In 1995 was Venema 
mum betrokken bij do organi-
Ratio van de grote herdenking 
50 jaar na cie oorlog. 

De  finial°  die Venema bitumen 
de vereniging bekleedde, is er 
eentje waar hij het. hele jaar 
mee bezig was. Hij besteedde 
clan ook ininstens tweehonderd  
our  op jaarbasis /1811 het vrijwil-
ligerswerk rond de Oranjecom-
missie. Het bestuur en de feest.- 

commissieleden stelden in hun 
aanbeveling dal Venema een 
'bijzondere prestatie' heeft gele-
vent door veertig jaar lang een 
bijzonder groot deel  Wm  zijn 
vrije Lijd up te offeren voor de 
Oranjevereniging en met volle 
overgave mee te doen aan het 
organiseren van dorpsfeesten.  

Venom  a is  eon  gerospecteerd 
man en wordt in het dorp bij-
milder gewaardeerd. Iloewel 
hij afgelopen voorjaar de voor-
zittershamer al heeft overge-
dragen, was hij zaterdag erg ' 
nauw betrokken bij de organi- ! 
satie van de trekkerwedstrij-
den. 



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

ling  komend seizoen 
- 	wedstrijd 

C.V.V.O. 
D.W.P. — sc Joure 
D.W.P. - Oeverzwaluwen 
D.W.P. — Flevo Boys 
D.W.P. — D.E.S.Z. 
D.W.P. - Balk 
D.W.P. - Schamegoutum 
D.W.P. — SVM Marknesse 
D.W.P. - Bolswardia 
D.W.P. — Olde Veste '54 
D.W.P. - Heeg 
D.W.P. - Muller 

Naam spé(e)1(st)er_ _  

Wilco Jager (F3) 
Fenna  Stoelwinder  (MP2) 

Maarten Bandstra & Wieger Dirk Bos 
Immie de Jong Annelisa Cornet (MP2) 
Ilse van Milgen (f2) & Sjoerd Bos (F1) 
Richard Akkerman & Marten Huisman 
Arend Jansen &  Kevin  de Vries 
Joost Rang & Arjan van der  Tweet  
Marco Hoonstra (F3) 

Concept inde 
datum 

04 september 
18 september 
02 oktober 
16 oktober 
23 oktober 
06 november 
20 november 
11 december 
05 maart 
19 maart 
02 april 
23 april  

De talenten van de toekomst F3 
D.W.P. F3 —8 oktober 2004 

Informatie pupil van de week 

Juist op de zaterdag dat beide jeugdleiders afwezig waren, was de D.W.P.-
fotograaf aanwezig om de fotoos op de website even te actualiseren. Binnenkort 
dus op herhaling om iedereen er op te krijgen. Hier alvast een voorproefje en een 
kleine tip: KOM GERUST EENS KIJKEN HOE FANATIEK DEZE MANNETJES 
BEZIG ZIJN. 

Meer famileberichten 
-  Duke  van Hes, de echtgenote van Joke van Hes heeft een zware operatie 
ondergaan in ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen, ze heeft nog een 
lange weg te gaan, we wensen haar namens geheel D.W.P. heel veel sterkte 
met dit moeilijke en zware proces. 
- Op 11 september is  Lute  Piter geboren, broertje van Douni, Elvia Zwaanthe 
en Sake — Tjerk en Anna van Slageren — Kadijk 10— 8463  VC  Rotsterhaule. 
Gefeliciteerd 



In de schijnwerpers D.W.P. F2  

D.W.P. F2 —8 oktober 2004 

D.W.P. F2 is versterkt door enkele fanatieke meisjes, Jaap en Henry 
schreeuwen soms hun longen uit hun lijf, maar of dat nu altijd werkt? 

Wat zijn we blij met 
onze prachtige zoon 

en mijn lieve broertje  

16 oktober 2004 
weegt 3200 gram 

Aron 

Een nieuw leven 
klein en teer 

is toch heel bijzonder 
we beseffen ook deze keer 
het is en blijft Gods wonder Luc, Helena & Jelmer Pen 

It Harspit 36 
8494 PS  Nes  

Tel. 0566 - 650 233 "- _  

Luc en Helena hebben we wederom een zoon bij, na 
Jelmer is op 16 oktober ARON geboren — gefeliciteerd. 
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0 de keepers van D.W.P. en sc. Joure en de spits van 
sc. Joure er vreemde hobby's op nahouden, namelijk 

rally-rijden met consumptie! 
• er in Heerenveen een nieuwe sport is ontstaan? 

namelijk motorkap springen voor stevige 
jongemannen. 

O De jaren van Douwe Dijkstra aardig beginnen te 
tellen zodat een klein leesbrilletje zo nu en dan 
noodzakelijk is bij het invullen van de 
wedstrijdformulieren. 

Sippe Smeding eerst is 
geopereerd aan de nieren 
en kortgeleden zijn been 
brak op het werk. 

e Leider Geert het nog jaren moet uithouden 
voordat pakesizzer Jeroen in de basis staat. 

O Het gemaakte shirt en trainingspak dan 
zeker niet meer zullen passen. 

D.W.P.• 	nog een 
reporter zoekt 
voor het maken 
van een verslag 
van het eerste 
elftal wekelijks in 
de  Jouster  
Courant, opgave 
bij de secretaris. We verwachten een reactie van de vaste 
supporters. 

O In de zomervakantie druk werd 
geoefend voor een basisplek in 
de 1e  veteranenteam van D.W.P. 

e Nog een kleine tip: voor 
uitslagen, het programma van 
deze week: 
w.w.w. vvdwpmn I 

D.W.P. MP1-MP2 meisjes  
D.W.P. meisjes — 8 oktober 2004 

Dit seizoen is er voor het eerst in de geschiedenis van D.W.P. 2 meisjesteams in 
de wei, zaterdag 8 oktober kwam wat ongelukkig uit voor de foto omdat enkelen 
niet aanwezig waren en er enigszins is verschoven, ook hier geldt dat er nog een 
actuele foto moet worden gemaakt. Zaterdag 16 oktober voor de beker: D.W.P. MP 
1 tegen Flevo Boys (grils) 1 4-3 (grote klasse — gefeliciteerd- we bekeren verder) 

Wist u dat 



Jan en Rigtje feliciteren wel met de geboorte van hun twee meisjes 

Twee hele kleine mensjes 
ieder heel apart 	Dolgelukkia zijn wij met onze tweeling. 

Straks elk zijn eigen wensjes 
moor samen de start 

Femke 
2^35 grom 

Sanne 	en 
2360 grom 

zijn geboren oplloktober 2004 

De trotse ouders zijn: 

Jon en Rigte Schokker 
Skoolekers 2 
8464 G Sinijohonnesgo 
Tel: 0513-552511 

Bij de NOS zijn inmiddels de eerste klach-
ten binnen gekomen weet hoofdredac-
teur Nooter. "De meeste mensen vragen 
of we nog meer geld willen verdienen als 
NOS. Maar wij verdienen er niets aan. Het 
is een activiteit van de NV Eredivisie en de 
clubs. Die ontvangen het geld." 
De clubs zelf zijn enthousiast over de 
nieuwe reclamemogelijkheden waarbij de 
echte borden ontbreken en de computer 
de televisiebeelden levert. Maar de recla- 

me mag virtueel zijn, de opbrengst is dat 
zeker niet.  Aileen Ajax  rekent al op zo'n 
half miljoen euro per seizoen aan extra 	_ 
omzet.... Een normaal reclamebord in de 
Arena kost gemiddeld per seizoen al snel 
twintigduizend euro, voor een virtuele re-
clame is dat het vier tot vijfvoudige om-
dat de advertentie veel en prominent in 
beeld is. Zo zendt alleen al Studio Sport 
iedere week tussen de acht en 24 minu-
ten uit van  Ajax.  Tijdens de samenvatting 
van gemiddeld twaalf minuten is de ad-
verteerder daardoor 75 procent van de 
tijd in beeld. De virtuele reclame die niet 
in het stadion, maar alleen op tv te zien is 
is er gekomen nadat het Commissariaat 
voor de Media gaf eind vorig jaar 
toestemming gaf nadat de virtuele recla-
me in het buitenland populair was gewor-
den en Nederland dus niet kon achterblij- 
ven. 

- 
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  ONZICHTBARE STADIONRECLAME 
GOUDMIJN 
In het stadion zie je er niets van, maar de oplettende tv-kijker heeft 
ze natuurlijk al gezien, want tijdens samenvattingen van eredivisie-
wedstrijden op tv duiken er sinds kort naast het doel ineens twee re-
clameborden op. Ze zijn groot, vallen op en de spelers lijken er ge-
woon doorheen te lopen. Dal klopt ook, want het is virtuele reclame. 

D.W.P. Fl  
D.W.P. Fl —8 oktober 2004 

D.W.P. Fl komt dit seizoen in actie met twee geheel nieuwe jeugdleiders,  
Danielle  Koopmans en Wiebe van der Kamp proberen deze jeugd het nodige 
bij te brengen. 

IS 



IV*  
, . 	 Club van 100 

.1.  CIW—  Ps  

de  wile peal  vrienden van v.v.  
Rotsretheuk 

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  !Winne 	odderman, teL 55.17.64 

In de schijnwerpers D.W.P. D2  

D.W.P. 02 — 8 oktober 2004 

Zaterdag 9 oktober 2004 D.W.P — Oudega. 
Zaterdag 9 oktober om 10:30 de aftrap voor D.W.P D2 tegen Oudega D2. 
Zaterdag is een mooie overwinning geboekt door D.W.P tegen Oudega. 
Door onder andere veel goals en goed verdedigingswerk. 
Weliswaar een paar blessure's maar die zijn snel verholpen door onze 
E.H.B.0 medewerkers Mindert Mulder en Jelle Krikke. Veel goals zijn uit 
corners gemaakt waaronder een heel mooie kopbal in het midden van de goal. 
Jammer toch nog een tegentreffer. De goals voor D.W.P zijn gemaakt door 
Sven Mulder [2] Anton Holtrop [3] Roelof Vaatjes [1] en Rinke Krikke [2] en de 
verdediger van Oudega. [1]. 

Rinke Krikke 



BALSPONSORS 2004/2005 
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 ballen bord in de kantine. Iedereen bedankt voor de 
spontane medewerking. 

Autobedrijf Siton Suzenaar 
Aannemersbedrijf A. Fekken  by  
Kapsalon Anneke 

Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga 

Paviljoen camping Tjeukemeer 
Bouwbedrijf Cornel 

Jonkman Transporten 

Boss Classics Mini specialist 
Gerrit de Jong 
Tankstation H. Bakker 

Metselbedrijf DUAN 
Motorhuis Esvana 
Handelsonderneming Elly Verwoed 

Rohel 
Joure 

Haskerhorne 

Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Echten 

Joure 
Rottum 

Drachten 

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

Eetcafé van der Zwaag 
Restaurant Koningshof 
Auto Joure b.v. 

Meermarkt Bertus van Zwol 
	Rotsterhaule 

Voegbedrijf W. de Jong 	 Heerenveen 
Café 't Kroegje 	 Heerenveen 

Sintjohannesga 
Heerenveen 
Joure 

Slump & Bos complete woninginrichting Drachtstercompagnie 

interesse voor baHensponsoring bei: 
Herman offel, 0513 - 55 20 12 

Voetbalnieuws van D.W.P. E2  
Na de zomervakantie is het E2 elftal met een aantal nieuwe 
spelers en een nieuwe leiding (Arjen Veenstra & Anne Berger) 

begonnen aan het nieuwe voetbal seizoen in de 2e  klasse van de KNVB. Voor een 
aantal spelers die vanuit de F-jes doorgestroomd zijn naar de E's zijn de 
tegenstanders nu wel wat groter en forser dan men gewend was. 
Doordat we binnen het team nog niet beschikten over een vaste keeper was er 
besloten om de per speelhelft de keeper en de aanvoerder te laten rouleren. 
Hierdoor hebben alle spelers van het E2 elftal inmiddels een behoorlijke portie 
keeper ervaring opgedaan tijdens de gespeelde wedstrijden maar dit heeft echter 
niet kunnen resulteren in het tegenhouden van de goals van de tegenstanders. 

Tijdens de eerste uitwedstrijd tegen CVVO bleek het "min waar op é Lemmer te 
zijn" wat een doelpunten regen teweeg bracht die onze beide keepers  Rick  van Hes 
(l e  helft) en Mark Bouwhuis (2e  helft) niet konden stoppen. Resultaat 0-9. Ook 
tijdens de wedstrijd tegen ONS uit Sneek bleek de tegenstander een maatje te 
groot. Ondanks verwoede pogingen van onze keepers Arjen Vaartjes en Jeremy 
Veenstra werd ook deze wedstrijd verloren met 0-9. In de wedstrijd tegen d'Olde 
Veste konden ditmaal de keepers Rinze Mulder en Niels van Keeten de goals ook 
niet tegenhouden. Uitslag 0-10. Na deze wedstrijden werd er tegen Gorredijk het le  
doelpunt gemaakt door een voortreffelijke kopbal van Eric Akkerman in de le  helft. 
Helaas konden Volken Huisman (1 e  helft) en Eric Akkerman (2e  helft) ditmaal als 
keeper een aantal tegen goals niet voorkomen. Uitslag 1-4. 
De wedstrijd tegen Nieuweschoot liet een aantal mooie kansen zien waarin ook 
beter werd overgespeeld en het positiespel duidelijker naar voren kwam. Helaas 
voor onze keepers Jacob Berger en  Rick  van Hes konden zij een aantal ballen niet 
tegenhouden . Uitslag 0-9. 
Tijdens de wedstrijd tegen  [SC  1890, een club 
met een rijke voetbalhistorie, werd het ergste 
gevreesd. De heren van deze club waren nl. 
een maatje groter! Echter de spelers van E2 
lieten zich hierdoor niet imponeren en zetten 
hun beste beentje(s) voor en dit leidde ertoe 
dat  Rick  van Hes in de le  helft middels een 
mooie inschuiver het winnende doelpunt kon 
maken. De keepers Mark Bouwhuis en Arjen 
Vaartjes slaagden er ook nog eens in om de 
goal schoon te houden. Zodat met de uitslag 
1-0 de eerste drie wedstrijd punten werden 
behaald. Op de ranglijst met in totaal 12 clubs 
vertoeven we op dit moment op de 1 Oe  plaats. 

Hiernaast een tekening van  Rick  van Hes van 
deze boeiende wedstrijd. 
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