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ƒ~- 
clubblad 

voetbalvereniging D.W.P. 
uitgave december I maart 2005 

noofdsponsor D.W.P. 

CopyBoss is verhuisd! 

Voegbedrijj 
G. DE JONG 

Sintjohannesga 
Herenwal 28 
8441 BA Heerenveen 
Telefoon (0513) 62 70 90 
Fax 	(0513) 62 73 63  
e-mail  info@copy-boss.n1 



• Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

TEN BOOM 

senioren 

jeugd 

reclameborden/ 
advertenties 
clubblad 

Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 - 55.20.07 

Arjen Veenstra 
jeugdcoördinator 
0513 - 55.15.15 

Wiepie Krist 
actiecomité 
0513 - 55.19.54 

Welkom bij............  

Wordt lid .. 

voetbalvereniging 
D.W.P. 

Inlichtingen: 

KOM VOETBALLEN 

Dracht 1 - Tel.: 0513-615086 

oofdbrug 
CroissanterieNfaaierie 

ortibUrgio  

AIM  1912 ófbakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

FREEGJE DERNEI 
as jojo bóleguod heije 

Hans Buiis 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

tel. 0513 -55.21.06 
buijs@worldonline.n1 

EETCAFE-SL1JTERIJ 

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

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

Tevens VOOF UW lunches,  plates,  snacks, 
salades of een lekker glaasje bier e.d. 

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruilof ten 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

G> 
c?0_ 

c,),•2  

A 4Ç M. KAMPEN 
SCH1LDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

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



0 2004 the championsfarsenoemerang 

VOETBALVERENIGING 
D.W.P. 

Sportpark "De Grie" 
Sintjohannesga 

Verenigingscode  BB-BC-25V 
De Grie 30 
8464 PA Sintjohannesga 
Tel. 0513 - 55 17 88 
b.g.g. 0513 - 55 17 85  

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

Redactieadres  
Ringfeart 6 

35 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 
Op!age 400 boekjes 

Kopie: heb je een computer 
dan graag aanleveren op 
via  e-mail  naar: 
j.knijpstra@planet.n1  

CLUB LAD IT WITE PEALTSJE  

Jaargang 8, nummer 2/3 
december / maart 2005 

VAN DE REDACTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

De verwachting was 
dat er in de rustige 
wintermaanden niet 
veel kopie was. 
Al opsommende wat 
er zoal is gedaan 
kwamen we toch weer 
met een goedgevuld 
clubblad. 
De verbouw trekt natuurlijk de aandacht omdat dit 
toch wel erg opvalt, wanneer alles klaar is kunnen 
we weer jaren vooruit. 
In dit clubblad en opsomming van wat er zoal de 
laatste tijd is gebeurt, Kijkende naar de agenda dan 
hoeven we ons niet te vervelen. 

Veel 
leesplezier 
redactie  It  Wite 
Pealtsje 

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

Uiterste inleverdatum begin april 
distributie clubblad halverwege april 



Van de voorzitter 
Voor u ligt weer ons 
clubblad. ik hoop dat wij u 

daarmee als lezer weer veel plezier doen. Ons 
clubblad is een vertrouwd verschijnsel 
geworden, waar veel zorg aan wordt besteed 
en ik hoop dat u dat waardeert. 

Op de helft van het seizoen 2004/2005 is het 
nog te vroeg een jaaroverzicht te maken maar wat wel opvalt is dat het 
ledental van de senioren gestaag daalt. inmiddels zo ver gedaald dat wij 
genoodzaakt waren vlak voor de winterstop ons derde elftal uit de competitie 
te moeten nemen. 
Na de festiviteiten rond kerst en oud en nieuw starten wij nu met de tweede 
helft van het seizoen 2004/2005. 

Het eerste elftal heeft, voor het eerst in de 3e  klasse, goed gepresteerd en 
staat in de middenmoot. Hopend dat het seizoen verder met goede 
resultaten wordt vervolgd en wij hebben er alle vertrouwen in dat handhaven 
dit seizoen in de derde klasse lukt. 

Zoals de mensen die regelmatig ons complex bezoeken inmiddels hebben 
gezien, vordert de verbouwing van ons complex gestaag. Met behulp van 
bouwbedrijf H. Veenstra uit Oudehaske en vele vrijwilligers zijn wij bezig met 
het verbeteren van onze accommodatie. 
Bedoeling is te zorgen dat alles zo snel mogelijk "wind en waterdichrwordt en 
dat direct na afloop van de competitie de binnenkant wordt aangepakt, zoals 
het plaatsen van een nieuwe keuken, nieuwe toiletaccommodatie, betegelen 
en dergelijke. 

Vooral vrijwilligers zijn belangrijk bij een project als dit om de kosten zoveel 
mogelijk beperkt te houden. 
Ook daarom is er besloten, met medewerking van het actiecomité, dit 
voorjaar een grote loterij te organiseren. De organisatie hiervan berust bij het 
actiecomité. Uiteraard zal voor der verkoop van de loten een beroep op de 
leden worden gedaan. 

Tot slot wens ik een ieder, namens het gehele bestuur, een sportief en 
gezond 2005. 

Eelke Westra  

Wist u dat 	 9  

01 	A jUniorcn strijden om het doelpunt van de maand....? 
doelpunten gescoord worden op  dc  training en in de wedstrijden 	 

03.....Andres de Jong de winr:42r  was in de maand september 	 
04____Frans Boers= de winnaar was in de maand oktober 	 
04.....0auke Dijkstra de man van het winnende doelpunt in november was....? 
05.. ...ze hier allen am fraaie trofee voor in ontvangst mochten nemen 9  
06.....er elke maand tot aan het einde van het seizoen een beker aan de winnaar  worth  

uitgereikt 	 
)7.....dc A junioren ook nog een klasscment kennen van de speler van het jaar....? 
OS......Roel Mulder( de doelman) momenteel de ranglijst aanvoerd......? 
09.....de A junioren het Lang niet slecht doen in de competitie 	 
I (L....de thuis wedstrijden van daze ploeg om 10.45 uur worden afgewerkt....? 
11.....0 gerust eens een kijkje  magi  kan 
12.....de A junior= onlangs een zeer geslaagd feestje hebben gehad....? 
13..... ze bij de  Lamina  in Bakkeveen zijn gewcest 	 
14.....Anno tijdens het eten graag wil weten wat een serveerster draagt...? 

alleen maar mayo.mavo en nog eens nrayo op z'n snitsel wil....? 
16......Eeleo heel veel kan eten en drinken 	 
17 	F.eleo dit aan het einde van de avond ook wecr wil lozen....? 
18 	hij dit niet in 1 kcer kan 	 
19_.__Picter  sot  I idnir aan  &lea  is....? 
20 	Pieter het genuttigde ook zomaar weer weg gooit 
21._ 	ook uit hele grote glazen kan drinken 	 

glaze-Fe:en inhoud hebben van 2.5 liter....? 
23.....Sander aan het einde van de avond een standbeeld voor en team genoot rum-rag. 
24.....hij tegen het standbeeld stond te praten om ham in de taxi te krijgen......? 
25. • ...Frans last heeft van een "I1C 9  
26. __At vooral met cola  good  te herstellen is....? 
27.....lact Frans  tech  niet lokte om van  dc  TIC af te komen....? 
213.....Douwe toch minimaal twee keer in het jaar jarig is.....? 
29.....dan de Me zaak voor hem zingt 9  

	

aan het einde van het feest een safari vriend heat 	 
31.....deze ploeg  beta  kan voetballen dan zingen en dansen....? 
32.....bijna iedercem na het feest no vol goede moed was om tean stappen in 

Hcerenveen....? 
33.....bij aankomst in fleerenvem toch bijna iedereen het liefst naar huis wou...? 
34.....dit voerde meesten een heel verstandig besluit was.....? 
35..._er nog veel meer gebeurde....? 
36.....0 dit niet allemaal te weten komt....? 
37...-dc  A juniore.n voldoende oefenen in de winterstop 
38.....0 dit progranuna elders in ciit blad kan lezen 

Oant sj en en gortnis fan 	 

9 

9 
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Van de bestuurstafel  
Inmiddels is de periode winterstop bijna voorbij en gaan de 
tweede helft van dit voetbalseizoen in. Tijdens de voetballoze 

periode op het veld is menig team de zaal in 	 fib.  
gegaan. Het championleague toernooi 
zaterdagmorgen in de gymzaal voor de E- en F 
pupillen begint al een jaarlijks terugkerend 
toernooi te worden. Besturen kan natuurlijk altijd 
zonder groen gras, de volgende zaken werden 
doorgenomen: 
• Het bord van de club van 100 breidt zich 

aardig uit, nog plek voor 2 bordjes voor € 45,—
per seizoen, aanmelden bij Minne. 

• Met de verbouw is begonnen, getracht zal 
worden om alles zo snel mogelijk dicht te 
maken om daarna aan het einde van het 
seizoen te beginnen met verplaatsen keuken en wc. Door betegeling e.d. 
moet alles wel voldoende tijd hebben om te drogen. 

• Andere gebreken aan het clubgebouw zijn in beeld gebracht en zal 
binnenkort worden aangepakt ook zijn enkele zaken aan de gemeente 
doorgespeeld. 

• Voor D.W.P. is inmiddels een nieuwe  pc  aangeschaft met printer/kopieerder. 
• Daarnaast hadden we de kaartmiddag, de vrijwilligersavond, de 

nieuwjaarsinstuif en de viering oud- en nieuw in de kantine. Alle activiteiten 
zijn succesvol verlopen. 

• Voor de nodige publiciteit zal Eelke de verslagen maken van het eerste elftal 
voor de  Jouster  Courant. 

• De KNVB verplicht verenigingen om voor 1 januari de jaarrekening in te 
leveren, Jan heeft dit nu nog handmatig ingeleverd, vanaf volgend seizoen 
moet dit verplicht geautomatiseerd. 

• Jan Glas is uitgenodigd om één en ander te vertellen over opzet visie 
kledinglijn voor de vereniging — wordt nader uitgewerkt door bestuur. 

• Enkele nieuwe leden hebben zich aangemeld, 
hartelijk welkom. Alexander en Robert 
Spoelstra hebben overschrijving gekregen 
naar Mildam. Al aan het begin van december 
moest de nieuwe jeugdindeling aan de KNVB 
voor de voorjaarsreeken worden opgegeven, 
zo ook gedaan en alles was rond. 
Noodgedwongen moeten er een paar 
omzettingen worden gedaan omdat 
halverwege december we bericht kregen dat 
Tessa Jager, Iris en Renate Bijker 
overschrijving hadden aangevraagd naar 



Met dank aan de 
organisatie,  !eiders  
en ouders voor 
vervoer 

Heerenveense Boys. Jammer want 
nu moesten we het MP2 team 
terugtrekken. Wells besloten de 
jongere meisjes door te schuiven 
zodat we met een E3-meisjesteam 
de strijd zullen aangaan met de 
jongens, maar dat zien we, getuige 
de wedstrijden in de zaal, met 
vertrouwen tegemoet. (zie schema) 
Een meisjes pupillen (MP) team 
van deze spelertjes te maken is 

teveel van het goede ze spelen dan in de leeftijdscategorie (9-13 jaar). We 
hopen op begrip van de ouders van enkele omzettingen maar het is gedaan 
om allemaal weer te kunnen voetballen. Voetbal is tenslotte een teamsport 
wat we het met zijn allen moeten doen, een kleine dorpsclub als het onze is 
blij met iedere speler, de één is misschien wat beter dan de ander maar 
plezier moet niet te koste gaan van altijd maar winnen. 

• Contract met hoofdtrainer Klaas Westra wordt met een jaar verlengd. Henk 
van Hes de trainer van onze A-junioren gaat volgend seizoen beginnen als 
hoofdtrainer bij zondag vijfdeklasser Mildam. 

• Voor het ledigen van de prullenbakken en andere diverse kleine klusjes 
rondom de velden is Jelle de Boer bereidt gevonden dit te verzorgen, Jelle 
bedankt. 

• Veelvuldig correspondentie is er geweest over de 
gestaakte wedstrijden van het eerste elftal tegen 
CWO en van de B junioren tegen  Ens  een week later. 
Als bestuur betreuren we deze situaties en tolereren 
deze gedragingen niet. Positief opgevat werden we 
met de neus op de feiten gedrukt dat de leiders weer 
duidelijk moet worden gemaakt van de gedragingen 
van de spelers in het veld. Bestuurlijk zijn er weer vele 
uurtjes ingezet om alles weer in goede banen te 
leiden. 

• Enige problemen zijn er over de bezetting van de 
kantine diensten. 

• Actiecomité zet voor de verbouwing een verloting op 
touw. 

• Verder wensen wij iedereen een sportief seizoen. 
Gezocht 

Voor ons dameselftal bij de voetbalvereniging D.W.P. 
zijn wij op zoek naar sportieve dames die wel tegen een balletje willen trappen. 

Trainen is op de woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. 
Wedstrijden worden meestal gespeeld op de zaterdagmiddag. 

Lijkt het je wat of wil je een keer mee trainen, je bent van harte welkom. 
Voor informatie kun je ook bellen naar: 

Sake Mulder (0513-551255) of Sjoerd van der Molen (0513-551253)  



I Installatietechniek 

 

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

  

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

K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

therestreek 1 
8463 TH Rotsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 ~11 

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPOKTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

N 	 Ate  30,cya,e4", 	4,Kale4"1 

Hier had uw 
ADVERTENTIE 
Kunnen staan 

CAMPING 
T.IEUKEMEER 

ILJ • Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bij uitstek 

• Bruiloften en partijen 

•Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaaltijden 

ntr 

Meeriveg 5- 5, 8507 CA Rabe! 
Tel. 0513 - 55 1551, Fax 0513 - 55 11 66 

Technisch bedrijf 	 

Schotel-
antennes  IN54111ND 

Oak- en 
Zinimierk  

vakkundig  
zed  doen 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was- 

apparatuur 

Erkend 
installaieur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhol 1 

8465 RX Oudehaske 
TeL 0513-677370 - Fax 677804 

Gidda. «At 

kx.oafiteadiect4. #ouvr: 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

"017-Ara vezir 49 

garagebedriff 

R.BIJKER 
Streek 130 

teL 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule  

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

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

voegbedrijf  

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
•uithakken oud voegwerk •restauraties 

Meerweg 34, 85 I 5 CB Oldeouvver -  Rohe!  
Telefoon (05 1 3) 5 5 I 3 41, 

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

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



J. Keizer 
Binnendijk 47 

8461 LG Rottunn 
0513 -62 39 10 

Technisch 
Klussenbedrijf 
J. Keizer 

MEERMARKT 
SCOORT! 

met 
kwaliteit, 

met 
voordeel, 

met 
service! 

Meer 
Markt .°  

Mee rMarkt van Zwol 
Streek 131 

Rotsterkaule 
TeL 0513 551494 
Fax 0513 552011 

De1teãÏciiJinkel in de buurt! 

mutala ;sport teamsport specialist 

De  Leverancier  van sport- en prom-otlehleding  

C 	El_ -e- 

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 

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

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

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

mers warden geheel in de stof verwerkt 

Leeuwarden. Kolverdijkje 77e. 8924 II Tel.: 058 2660315 

Internet: www.mutasport.rtl 	E-mail: verkoopQmutosport.nl  

Siton 	 Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

IESVANA 
Sydtakke 1 Rollum 
Tel 0513-631429  

nige winkel die stopt voor uw deur met alle dagelijkse boodschappen, brood, 

groente- en fruit, zuivelprodukten en gebak van bakker Breimer Ons eigen merkt Spar 

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

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

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 -551310 

Ontdek de weg naar uw  ii  
eigen 

Vakman 	1,7 eADI ,n,Y?,1A1,,,13 ! 

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  J.Veldstraweg 35 
8513 CK. Ou.wsterhauk 

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

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 



Zaal Munnekeburen 8 januari  
Traditioneel gaan we ook elk jaar met de eigen jeugd naar 
de zaal te Munnekeburen. Door een stevige storm gingen 

we zaterdag 8 januari richting de zaal. 

Activiteitenkalender D.W.P.  

Maandag 7 februari Vergadering jeugd 19.45-22.00 
Zaterdag 12 februari  Champions  League E & F pupillen in de gymzaal 
Zaterdag 12 februari B en C jun, 9 dorpentoemooi — Joure ? 
Zaterdag 19 februari  Champions  League E & F pupillen in de gymzaal 

Uitreiken diploma's (patat en drinken in de kantine) 
Woensdag 23 februari le  maal trainen E en F pupillen op het veld 
Zaterdag 26 februari Start veldcompetitie 
Maandag 28 februari Bestuursvergadering 19.30 
Vrijdag 4 maart Sportgala gemeente Skarsterlán — Joure - 

opgegeven de kampioenen van vorig jaar El, Cl, 
MP1 

Dinsdag 8 maart Vergadering 9 dorpentoernooi — bij V.V.I. 20.00 
Maandag 21 maart Vergadering jeugd F3 t/m MP 

Vergadering D2 t/m A jun 
19.45-20.45 
21.00-22.00 

Maandag I 	18 april Voorjaarsvergadering regio 3 ? 
30 april Koninginnedagtoemooi D.W.P. —Al + Fl en F2 

Toernooi Wolvega D1, El, E2, MP1 
Maandag 2 mei Vergadering jeugd F3 t/m MP 

Vergadering 02 t/m A jun 
19.45-20.45 
21.00-22.00 

Zaterdag 7 mei Toernooi Akkrum — D1, El, E2, F2 
Maandag 9 mei Gestart inzaaien van de oefenvelden 
Zaterdag 21 mei D.W.P. Familiedag (jeugd + senioren) 
Vrijdag 27 mei Toernooi ONT (Drachten) — MP1 
Zaterdag 28 mei 9 dorpentoernooi — veld — van B1 t/m F3 

5 juni Sluiting velden D.W.P. 
Zaterdag 11 juni Toernooi Jubbega — BI, Cl, D1, El, E2, Fl 

15 augustus Opening velden D.W.P. 
Zaterdag 20 augustus le  bekerronde — wd 1 - D.W.P. 1 
Dinsdag 23 augustus le  bekerronde — wd 2 - D.W.P. 1 
Zaterdag 27 augustus le  bekerronde — wd 3 — D.W.P. 1 
Dinsdag 30 augustus le  bekerronde — wd 1 — 2e, dames, A, B, C. D, E, F 
Zaterdag 3 september Einde schoolvakanties 

le  bekerronde — wd 2 — 2e, dames, A, B, C. D, E, F 
Dinsdag 6 september le  bekerronde — wd 3 — 2e, dames, A, B, C. D, E, F 

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

de website van de voetbalvereniging D.W.P. 



Sintjohannesga 
Heerenveen 
Joure 

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

Rotsterhaule 
Heerenveen 
Heerenveen 

Meermarkt Bertus van Zwol 
Voegbedrijf W. de Jong 
Café 't Kroegje 

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

Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga 

Rohel 
Joure 

Haskerhorne 

Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Echten 

Joure 
Rottum 

Drachten 

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 ballenbord in de kantine. Iedereen bedankt voor de 
spontane medewerking. 

Autobedrijf Siton Suzenaar 
Aannemersbedrijf A. Fekken  by  
Kapsalon Anneke 

Metselbedrijf DUAN 
Motorhuis Esvana 
Handelsonderneming Elly Verwoert 

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

Slump & Bos complete woninginrichting Drachtstercompagnie 
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Paviljoen camping Tjeukemeer 
Bouwbedrijf Cornel 

Jonkman Transporten 

Boss Classics Mini specialist 
Gerrit de Jong 
Tankstation H. Bakker 



D.W.P. familieberichten 
Wederom waren dit weer maanden van blijde momenten 
afgewisseld met trieste zeg maar gerust zeer trieste 

momenten. Vooral als het dan ook nog jonge kinderen betreft dan staat de wereld 
even stil. Bij het uitwerken heb ik gewoon moeite om deze twee totaal 
uiteenlopende gebeurtenissen op papier te zetten. Deze jonge ouders,  Use  en 
Sygrid maar ook de pakes en beppes en alle andere familieleden heel veel sterkte 
toegewenst.  

Karsten  Anne 
geboren op 5 augustus 2004 
overleden 25 november 2004 

zoontje van Bemo en Jolanda de Boer 
broertje van Ilse  

Trijntje Bos-van den Bosch 
overleden op 23 december op 64 jarige 
leeftijd, echtgenote van Klaas en mem 

van Geert, Gea, Tjibbe en Anja 

Anouk 
geboren 16 november 2004 

overleden 28 november 2004 
Herman en Natasja van Zwol 

zusje van Sygrid  

Pieter van der Veen 
overleden op 19 november 2004 in de 

leeftijd van 59 jaar, echtgenoot van 
Nieske en heit van VViebe. 

Libbe de Jong 
overleden op 27 januari 2005 — 
zoon van Henk en Loltsje, broer 
van Geert & Minke, Pieter Klaas 

 Eva, Yke & Petra 

Bovenstaand allemaal personen waar familieleden indirect verbonden zijn aan 
D.W.P. heel veel sterkte toegewenst met het verwerken van dit verlies. 

Niet altijd bekend als er personen in het ziekenhuis liggen, indien bekend worden er 
vanuit D.W.P. de nodige kaarten verstuurd. 
Zo werden we opgeschrikt dat Wietze Toering werd opgenomen in Tjongerschans, 
eind december werd Wietze geopereerd aan maar liefst 7 omleidingen. De operatie 
is gelukt maar de revalidatie duurt nog enkele maanden. Wietze beterschap 

Inmiddels ligt ook Willem Jager alweer enkele weken in het ziekenhuis te 
Heerenveen na een zeer zware operatie aan de alvleesklier. Langzamerhand komt 
hierin ook verbetering. Even doorzetten Willem dan ben je binnenkort weer thuis, 
we missen je plekje in de kantine. 

Sippe is nog steeds herstellende na een bedrijfsongeval. De krukken zijn inmiddels 
ingeleverd de bouten uit de knie en langzamerhand gaat het de goede kant uit. Van 
fluiten komt nog niks, Sippe beterschap. 



Informatie pupil van de week 

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). Wil je ook de wedstrijdbespreking 
volgen (voor de echten) dan een kwartiertje eerder. Je wordt opgevangen 
door  Minded  Mulder, de assistent scheidsrechter van ons eerste elftal. Voor de 
wedstrijd kun je je verkleden in de kleedkamer met de echte spelers van het 
Perste elftal, je krijgt daarna een echte leren voetbal met de handtekeningen van 

e 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 

Concept indeling komend seizoen _ 
datum   - Wedstrijd 

05 februari 	D.W.P. - Scharnegoutum 
05 maart 	D.W.P. - Bolswardia 
19 maart 	D.W.P. — Olde Veste '54 
02 april 	D.W.P. - Heeg 
23 april 	D.W.P. - Mulier 

Naam spe(e)lster  
Use  van Milgen & Sjoerd Bos 
Arend Jansen &  Kevin  de Vries 
Joost Rding & Arjan van der Twee! 
Marco Hoonstra & Marije Tuinier  
Ronnie  Lageveen &  Salina  Knijpstra 
Marielle Jager & Brando Linders 
Erwin Roffel 

Marrit 
10 januari 2005 

Zij weegt 5170 gram 
en is 45 cm lang. 

Sjirk en Jessica Elzinga-Lageveen 
Vogelzangweg 2 

5461 LC Rotturn 
0513-621556 

Tankber en tige bliid binne wy 
mei de berte fan Os famke 

iffan-e& 

15 oktober 2004  

Harm-Jan Sloothaak 
Jannie Boersma 

Tsjerkhófieane 4 
8464 VL St. Jansgea 

Vocr 17ezock graag even bcileri. 

Het begin van een nieuw leven, 
zo heel erg mooi en klein. 
Het is eigenlijk niet te beschrijven 
hoe blij we met jou zijn. 

Poppeslok poerbést, 
graach efkes ski/je, 
06 - 108 699 60.  

Marrit 

Bij het uitwerken van dit clubblad hoorde ik zojuist dat er nog twee personen in het 
ziekenhuis Tjongerschans liggen: Jacquelinga Nieboer-van Hes en ook Wiebe 
van der Veen. Stuur eens een kaartje 

Net niet geplaatst in het vorige clubblad, de kopie was net weg toen bekend werd 
dat Marieke werd geboren zij kan mooi met Marrit naar school Gefeliciteerd. 

Wi zijn ontzettend trots en Hij met de geboorte 
van onze dochter 
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Leeftijd tijdens voetbalweek: 
	

jaar 

Geboortedatum: 	- 	- 19 

Lid van de v.v.: 

Kleur één rondje in: 0 keeper 0 veldspeler 
(slechts 1 vakje aankruisen) 

Wil graag deelnemen aan: 

Voetbaldaden Gasselte  
0 25 - 29 juli voor 8  Um  12 jarigen 

Voetbaldaden Havelte  
0 25 - 29 juli voor 6 t/m 10 jangen 
0 1 - 5 augustus voor 11 en 12 jarigen 
0 8 - 12 augustus voor 13 t/m 16 jangen 

Voetbaldaden Bakkeveen  
0 25 - 29 juli voor 12 tIm 14 jarigen 
0 1 - 5 augustus voor 8 t/m 11 jarigen 

Wil bij voorkeur ingedeeld worden bij 
(maximaal 1 naam): 

Bijzonderheden: 

Aanmeldingsformulier 
Bij aanmelding 0 inkleuren wat van toepassing is, alstublieft! 

Achternaam: 	  

Roepnaam: 	  

Kleur in: 	0 jongen 	0 meisje 

Adres: 

Postcode: 

Pleats:  

Telefoon: 

Wat hebben we te bieden? 
Enthousiast en gekwalificeerd kader 
Een fantastisch (voetbal)programma 
Geschikte accommodaties 

Enthousiast en gekwalificeerd kader 
Het succes van de voetbaldagen hangt voor een groot deel af van het 
kader, de mensen die de voetballers (jongens én meisjes) trainen en 
begeleiden. Je begnjpt dat ieder jaar met veel zorg geschikte mensen 
gezocht en gevraagd worden. De trainers zijn gediplomeerd en 
daarnaast uitermate geschikt om specifiek jeugdspelers beter te leren 
voetballen. 

Een fantastisch (voetbal)programma 
De hele week staat vanzelfsprekend in het teken van voetbal. 
's Morgens, 's middags en ook 's avonds zijn er tal van activiteiten: 
• trainingen 
• 4 tegen 4 - toernooi 
• 8 tegen 8- toernooi 
• voetbalcircuit 
• penaltybokaal 
• shoot-out  en nog veel andere. 

Net als in het dagelijkse leven is er meer dan alleen voetbal. Een 
(bos)spel, een videofilm of iets dergelijks zou best een programma-
onderdeel kunnen zijn. 

Geschikte accommodaties 
In het district Noord van de KNVB wonden op 3 ideale locaties 6 
voetbalkampen georganiseerd: 

Voetbaldaoen Gasselte - Kosten: € 140, = 
0 25 - 29 juli voor 8 t/m 12 jarigen 

Voetbaldaaen Havelte - Kosten: 140,= 
025 - 29 juli voor 6 t/m 10 jarigen 
0 1 - 5 augustus. voor 11 en 12 jarigen 
0 8 - 12 augustus voor 13 t/m 16 jarigen 

Voetbaldaqen Bakkeveen  - E 140,= 
0 25 - 29 juli voor 12 t/m 14 jarigen 
0 1 - 5 augustus voor 8 t/m 1 1 jarigen 

Inschrijving 
De inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Nadat het 
inschnjfformulier is opgestuurd, word je definitief ingeschreven als het 
deelnamegeld is bijgeschreven op bankrekeningnummer: 
67.00.00.264 onder vermelding van naam, kamp en week. 
Je krijgt dus geen acceptgirokaart toegestuurd. Direct na ontvangst 
van de deelnemersbijdrage ontvangt je van ons een bevestiging van 
deelname. Dit uiteraard alleen als de bijdrage binnen was voor het 
moment waarop het betreffende kamp vol is geraakt. De uiterste 
opgavedatum is 1 mei 2005. Het programmaboekje wordt zo'n twee 
weken voor aanvang van de voetbaIweek toegezonden. 

Het aanmeldingsformulier graag zenden aan: 
KNVB district Noord 
o.v.v. "Voetbaldagen" 
Postbus 675 
8440 AR Heerenveen 

Ieder jaar organiseert de KNVB voetbaldagen 
(voorheen voetbalkampen) voor de echte 
liefhebber en dat zijn er veel! 

Duizenden jongens én meisjes hebben in de 
afgelopen 19 jaar één van onze kampen bezocht. 
Een groot aantal komt jaarlijks terug. Dit jaar 
dus voor de 20e keer!  

Voor meer informatie kunt u vfijblijvend contact opnemen met 
KNVB district Noord 2? 0513 - 618 970 



Verbouwing complex D.W.P.  
Vlak voor de winterstop zijn we begonnen met de 
bouwerij, iedereen is denk ik bekend met wat er precies 

wordt verbouwt. (zie artikel  Jouster  Courant elders in dit clubblad). Hierna 
een korte impressie van de bouwerij. 

• Bestuursleden zijn echte manusjes van alles, staan ze niet te spitten in 
de bouwput, lijmen van de blokken er is zelf 1 die gaat de lucht in. 
Minne sprintte zaterdag, voor het 
eerst met een tuigje om, weer in de 
lichtmast voor het vervangen van 
een lamp. 

• De bouwerij is weer begonnen, zie 
nieuwe foto's bij bouwactiviteiten op 
v\rww.vvdwp.n1  , deze week is 
besloten allereerst alles dicht te 
maken en aan het eind van het 
voetbalseizoen pas te beginnen met 
de wc's en de keuken. Inmiddels is 
er al een nieuwe moderne keuken 
uitgezocht en besteld. 

0> Nieuwtje: waarom 
al die felicitaties, 
zie foto hieronder 
- verloofd??? 

• D.W.P. verlengd het contract met 
hoofdtrainer Klaas Westra. 



E 

• FC Zwolle werd bij de B junioren overtuigend winnaar, alle wedstrijden 
werden gewonnen door:  Bernd,  Jos, Jan Freerk,  Age  Ellert, Jelle, leider 
Harry). Alle chauffeurs en scheidsrechters bedankt. 

• Traditioneel werd er in de kantine weer de oudjaarsviering gehouden. 
Gezelligheid troef, de kantine werd ontdaan 
van meubilair en de nodige sfeerverlichting 
werd aangebracht,  Salina  oefende de middags 
al of alles wel goed was aangesloten. 

• D.W.P. 1 speelde op 5 januari in de sporthal te 
Oosterend nog om de Midwintercup tegen 
SDS, Oudehaske, RES, Oeverzwaluwen en 
Mulier. Eén wedstrijd werd er gewonnen de 
rest ging verloren. 

• Arjen Veenstra introduceerde ooit  Champions  
League voetbal in Sint *Kit, ook deze 
winternaanden strijden de E en F pupillen in 
de (te kleine) gymzaal. De afsluiting is op 
zaterdag 19 februari met patat en drinken in de 
kantine samen met de uitreiking van de diploma's. 

• Sportgala van de gemeente Skarsterlán hierheen gaan de kampioenen 
van vorig jaar, El, Cl en MP1. 

- 	— 
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Gehoord, gezien en gelezen  
4. In het Kerstnummer van de schoolkrant van De 

Trieme kwamen de echte voetballers (D.W.P.-ers) 
naar voren. Je kan lezen dat er op de Kadyk druk wordt geoefend. 
Bij de wensen van 2005 van groep 4 en 5: 
Thymen en Douni willen 50 goals maken voor DWP Fl, Jeen wil 
topscoorder worden van F2 en ook  Rowan  is heel wat van plan, hij wil 
maar liefst 100 doelpunten maken. Dit beloofd nog de komende 
maanden, jongens en Douni succes ermee. 

• Secretaris Jan Knijpstra 
werd in de rust van de 
wedstrijd DWP 1 (6 
november 2004) tegen Balk 
1 (0-1) in het zonnetje gezet 
door een vaste supporter 
voor het maken van 15 jaar 
programaboekjes van het 
eerste elftal. 

• Dan is er nog het 
klassement deelnemers  LC  
Coach, ook de secretaris 
van DWP had tijdens de 
zomervakantie op de 
camping alles ingevuld en opgestuurd. Zonder rekenmachine klopte dit 
natuurlijk voor geen meter, hij is ook niet in de stand terug te vinden. 
Enige bekenden, de hoogste binnenkomer is Alexander Spoelstra (616 
punten) gevolgd door Peter Dikkerboom (607), Jordy Otter (581), Rienk 
Visser (576) 

6. In vervolg op het oefenprogramma van het 1e  elftal hebben  !eiders  en 
trainer van de A junioren ook een winteroefenprogramma opgezet. 
Dit moet t.z.t. zijn vruchten afwerpen. 

• Twee nieuwe adverteerders dit seizoen: Noord Computers en onze 
leverancier van het goudgele vocht Amstel Bier. 

• Zaterdag 8 januari waren onze jeugdelftallen weer in de zaal te 
Munnekeburen, vele spelers en  !eiders  natuurlijk kwamen in actie: bij 
de F pupilllen won PSV (Leon, Mike,  Tobias,  Douni, Marielle, Wieger 
Dirk en Joost, leider Jaap). Bij de E pupillen was AC  Milan  de sterkste 
(Arjen,  Rick,  Erik, Ypie, Jenny,  Bianca,  Ferdi, Volken,  !eider  Aleida). 
Een spannende strijd was er ook bij de D pupillen, FC Twente kwam als 
winnaar uit de bus (Thijs, Joerie, Selam, Arjen, Freerk, leider Klaasje) 



Mede door gebruik van bovengenoemd 
merk was het de afgelopen 

maanden weer erg gezellig in de 
kantine. 

De Rabobank is een bank met een idee_ Het 
idee dat je samen sterk bent.De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Her 
is een bank van mensen vO6r mensen. 
Dar merkt u al snel in het persoon- 
lijke contact_ Elke Rabobank 
staat midden in de samen- 
leving_ Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bednjfs- 
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leek ook als het niet 
om bankzaken gaat_ Kort- 
om, we  Din  een bank die 
netto thuis is in de buurt als u. 

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

Rabobank 
Rotsterhauie Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

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

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

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

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 

=-+-;?;- • 

Pr. W. Alexanderstraat 86 
8501 ME Joure 

TeL 0513-415090 
Fax: 0513-412313 

Mobiel: 06-53173764 

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 111!1/!1;ir  

MASSEY FERGUSON 

Tel. 0513-551 283/551 239 
Fax 0513-551852 
Mobiel 06-53678441 

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 



Onderhouds - schilder & 
timmerwerk 

v.v. D.W.P. 
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. 

; 	 - Hur.411,#1111orpNstichtirti Manke  laud  is kiezen voor 
kWialiteii.:13*Wottingen, in en om joure zijn perfect 

j'afg'eTite'Md op uw woonwensen.: Daarin lopen we voorop.  
Mai!.  het belangrijkste is—. dat u Xkla op  taw  gemak voelt. 
['Zee!'  vied  huis, in een prettige omgeving. Thuis. 

á .27,4 

Woneti 

Woningstichting Haskeriand 
De Merk 11.10ore 
Telefoon (0513) 48 48 48 
www.wshjoure.n1 

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

OF JE STOPT - 
DE STEKKER ER IN! 

OORD COMPUTERS 

PASTOR; ELAAN 25 - 8501 EW JOURE 
TELEFOON (0513) 41 65 46141 20 21 
FAX (0513) 41 98 21 
www.noord-computers.nl  
info@noord-computers.nl  

Ard van der 'Vlugt  

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

gsm 06 5 3202 7 2 9 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
Weeingsucluing Naakertand kl.btlhø,dtt flfl.Ut.fta Wsoadaastos iboursector 

Voor alle voorkomende klussen 

441444) ,z‘NO 

'6P carports I afdakjes 
()( 

glas I zonwering 

Vraag vrijblijvend informatie of offerte aan 

Hans van Keeken 	Tel. 06 2902204510513 552703 
Hoge Dijk 180 	Rotsterhaule 

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

BARDEN EN WIELEN VOOR: 
PERSONENWAGENS 
BEDRLIPSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskertorne 
tel 0513-418458 http://~.wiersmabanderini 
fax. 0513-417467 email: info@wiersrnabandenml  

11111 
BRINKSMA 

4A1JlDBELEl ft  RING 	41.-GEVELErrER 
4.-RECLAMEBORDEN 4‘.-BEWEGWIJZERING 

TSJUKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA 
Ei 0513 - 432661 

.^Wieger 
kteliapper 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord 

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



Eéri van de vaste en stuwende krachten achter het verbouwprofeot is contactpersoon Anne Knol. 
(eigen foto) 
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Bouwbedrijf Veenstra en vrijwilligers zullen klus gezamenlijk klaren 

Verbouwing DWP voorziet in moderne sportaccommodatie 
SINTJOHANNESGA - Het is 

inmiddels preoiés dertig jaar • 
geleden dat de voetbalvereni-
ging DWP uit Sintjohannesga 
gebruiker werd van de accom-
modatie aan' de Grie: Een ac-
commodatie die eigenlijk niet 
meer geheel voldoet .aan de 
eisen van  doze  tijd, te meer ook 
omdat de vereniging door de ja-
ren heen een enorme •groei 
heeft doorgemaakt. Verbouwen 
was dus het Credo en dat ge-
beurt nu ook. Bouwbedrijf 
Veenstra en vrijwilligers zullen 
de klus gezamenlijk gaan kla-
ren. 

• 
'Vooral de wc-groep is volle-

dig uit de tijd. Vandaar dat is 
besloten tot verbouw, waarbij 
alles enigszins naar voren 
komt. Er komt een geheel 
nieuwe entree met in de hal een 
nieuwe wc-groep en een invali-
dentoilet dat voldoet aan de 
eisen van deze tijd. Automa-
tisoh is er dan ruimte voor een 
stukje uitbreiding van de be-
stuurskamer' voor inrichting 
als kantoortje. Ook zal de be-
staande keuken iets worden 
vergroot en &heel worden 
vervangen door een nieuwe. 
Ook de opslag van emballage is 
heden ten dage veel te klein zo-
dat achter het complex een ex-
tra opslagruimte zal worden ge- 
•bouwd', licht secretaris Jan 
Knijpstra de plannen toe. 

De plannen waren dermate 
omvangrijk dat de vereniging 
de verbouwing niet allemaal uit 
eigen middelen kan betalen. 
'We hebben hiervoor een hypo-
theek van E 45.000,-L• aang 
vraagd.' De verbouw wordt u. 
gevoerd door bouwbedrijf' Veen- •  

stra uit Oudehaske en door vrij-
willigers van de vereniging. 
Eén van de vaste en stuwende 

. krachten achter het verbouw-
project is contactpersoon Anne 
Knol, die wordt bijgestaan door 
zijn vaste hulp Alex Hoks. Tot 
op heden zijn er alleen nog 
maar metselaars bij de bouw be-
trokken. 

Knijpstra: 'De verbouwplan-
nen dateren van begin 2004. 
Toen is aan bouwbedrijf Veen-
stra opdracht gegeven tot het 
maken van een bouwtekening  

zoals we dat voor ogen hadden • 
en vervolgens .is een bduwver-
gunning aangevraagd. In een 
Buitengewone Ledenvergade-
ring op 21 mei gingen de leden' 
er mee akkoord dat er voor de 
vereniging een hypotheek werd 
aangegaan. 

De bedoeling was eigenlijk 
om aan het eind, van het vorige 
voetbalseizoen met de verbouw 
ie starten, maar de bouwver-
gunning liet enkele weken op 
zich -waohten, zodat de boy—,,  
pas na medio november geE 

• Het streven van•DWP was om 
de verbouw tijdens de winter-
stop af te ronden, maar het 
blijkt dat dit niet haalbaar is. 
De buitenkant zal nu eerst wor 
den afgemaakt, waarna de in-
terne verbouwing, mogelijk in 
mei volgt. 'We hebben meer tijd 
nodig. Het weer is dan ook veel 
gunstiger. Tegels moeten ook 
even tij4 hebben om te drogen', 
aldus Knijpstra. Als de totale 
verbouwing achter de rug is, 
volgt een feestelijke ópening 
van de vernieuwde accommoda-
tie. 



Diverse D.W.P. berichtjes  
Op mijn naar ongeveer 35 personen verzonden e-mailverzoek 

-- 	om kopie voor het komende clubblad kwam uitgerekend van 
mijn overbuurvrouw Tea het eerste berichtje binnen. 

— 

rpen 
al 
noof 
05 

DWP Totaal wed W 	G V 	Pnt Voor - Tegen 

176 79 20 77 255 586 - 	514 

Gemiddeld 1,45 punt per wedstrijd 

Doelpunten 3,3 voor 2,9 tegen 

Hoe staan we ervoor>999'  

wed W G V Pnt Voor Tegen 
12 8 2 2 26 41 	- 20 2e  plaats 

11 8 2 1 26 96 13 3e plaats 
12 8 1 3 24 37 - 23 3e  plaats 

10 7 1 2 22 64 - 16 4e  plaats 
9 7 0 2 21 72 - 20 3e  plaats 

11 5 1 5 16 40 35 7e  plaats 
12 5 0 7 15 20 41 7e  plaats 
11 5 0 6 15 42 33 8e  plaats 
11 3 1 7 10 20 41 9e  plaats 
10 2 2 6 8 17 - 40 Se  plaats 

10e  
11 2 0 9 6 6 - 65 plaats 

12e  
11 0 0 11 0 16 - 75 plaats 

131 60 10 61 189 471 	_ 422 

1,44 punt per wedstrijd 

3,6 voor 3,2 tegen 

wed W G V Pnt Voor 	- Tegen 
11 	6 	2 	3 	20 	33 - 	19 4e  plaats 
12 	6 	1 	5 	19 	32 - 	21 5e  plaats 
11 	4 	3 	4 	14 	16 - 	19 7e  plaats 
11 	3 	4 	4 	13 	34 - 	33 6e  plaats 

team 	klasse 

Al 	2e  klasse D 
le klasse 

MP2 CD 
B1 	2e  klasse H 

D2 	le  klasse AC 
MP1 le  klasse CC 

F3 	5e  klasse Q 
Cl 	3e  klasse AD 
Fl 	3e  klasse  AO  
F2 	3e  klasse AP 
D1 	2e  klasse F 

E2 	2e  klasse AH 

El 	le  klasse  AE  

team 	klasse 

Da 1 5e  klasse D 
2 	3e  klasse B 
1 	3e  klasse A 
4 	6e  klasse H 

Jeugd 

Gemiddeld 

Doelpunten 

Senioren 	45 	19 	10 	16 	66 	115 - 	92 

Diapresentatie 
Van het één kwam het ander, er werd met mij overlegd om een diapresentatie te 
maken. ik twijfelde even, maar toen er werd gezegd dat het op mijn tempo kon 
gebeuren. Toen dacht ik van deze mooie momenten moet zeker een diapresentatie 
komen. Er zijn vele foto's gemaakt van de promotie naar de derde klasse A, en 
ook van de D.W.P. familiedag. Van deze twee hoogtepunten zal ik op mijn tempo 
een diapresentatie maken, alle foto's met een leuk achtergrond muziekje. Het zal 
even duren maar ze komen er echt. Wanneer de diapresentatie's klaar zijn zullen 
jullie door Jan Knijpstra op de hoogte worden gebracht. En dan hoop ik dat jullie 
zullen genieten van jullie eigen prestaties! Groetjes, Tea 

Negendorpentoernooi 
Zaterdag 29 januari was D.W.P. E4 aan de beurt om te spelen in Langweer voor 
het negendorpentoernooi, allemaal meisjes dat was een makkie zeiden de jongens 
van Oudehaske. Met de opmerking maak je borst maar nat stroopden de meisjes 
van D.W.P. de mouwen op, allemaal slome duikelaars zei Douni nog even er 
achteraan. Dus jullie kunnen het bijna wel raden, wie als eerste eindigden. (D.W.P. 
E4:  Bianca,  Annet, Jenny, immy, Tenynke, Douni, Fenna en  Salina).  
De eerste wedstrijd tegen Oudehaske werd 2-2 (Jenny, Douni) daarna liep het pas 
storm. Tegen Langweer 0-1 met een keihard schot van 
Tenynke. De derde wedstrijd was tegen V.V.I., zij hadden 
alles nog gewonnen dus wilden we eerste worden dan moest 
er tegen de mannen uit Idskenhuizen worden gewonnen. De 
strijd liep aardig gelijk op en de spanning was groot. Maar hoe 
klein ze ook is, Tenynke zag dat de keeper nog kleiner was, 
met een vrije trap vanaf eigen helft prikte ze de bal mooi door 
de graaiende handen van de keeper. (1-0). Met een hele 
knappe redding uit de bovenhoek van keeper  Bianca  in de 
allerlaatste seconden was de winst veilig. Renado had nog 
alles verloren en tegen hen moest de laatste wedstrijd worden 
gespeeld. Met doelpunten van Tenynke (2x), Jenny en Douni. 
Opvallend was het onderlinge plezier dat alle meisjes hadden, 
zelfs de kleding van de jongens werd nog even in de parfum 
gezet. 

1 2 3 4 T 
Oudehaske 3 1 0 1 5 3e 
Renado 0 0 0 0 0 5e 
D.W.P. 1 3 3 3 10 le 
V.V.I. 3 3 3 0 9 2e 
Langweer 0 0 0 3 3 4e 
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jde  wile peal  vrienden van v.v. 
D.W.P.  Rotsterhoule 	. 

— 

Bertus van Zwol Minne Modderman 

Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 

metselbedrijf DUAN - Joure Bauke Algera 

voegbedrijf Visser - Joure 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 & Gientje  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 & Lucie van Hes Wietze Toering 

Johan Kok Minke & Geert de Jong 

Atze Pieter van Stralen van dert Vlugt & Willems 
In / Exterieur Joure 

Drive in Show Lightningbolt Hendrik & Angela 

Oane Wierda Klaas Westra 

Patrick de Jong Mindert Mulder 

Eelco & Marco Visser Ype & Mariejette Bijker 

Winternieuws D.W.P. Cl  
Na een weekje rust hadden we een oefenwedstrijd tegen 
Delfstrahuizen dit was een mooie avondwedstrijd zij spelen 2e  

klas en dat was de eerste 20m1nuten goed te merken we kwamen er niet aan te 
pas, maar een goede counter van ons was goed voor de 0-1 wel kwamen ze kort 
voor rust nog op 1-1. Na de thee kwamen we goed 
uit startblokken want binnen 2 minuten stond het 
1-2 daarna was het een hele leuke wedstrijd waar 
kansen werden gemist vooral door Delfstrahuizen 
omdat hun spelers zeer zelfzuchtig waren. Maar 
halverwege de tweede helft scoorden ze toch nog 
2 keer we nog terug tot 4-3 en hadden zelfs de 
gelijk maker nog op schoen maar werd net gemist 
toch een leuke en leerzame wedstrijd maar 
jammer van het verlies. 
De eerste competitie wedstrijd was tegen 
Oudehaske dit is een van de betere teams dus we 

waren zij beter waren gewaarschuwd eerste hel
en maakten 2 doelpunten dat was ook de rust 	(41-11  

ft   

stand, we dachten dan ook dat er voor ons nog 
wat viel te halen maar dit pakte toch net iets anders uit wij waren overal net twee 
stappen te laat zodat zij nog 4 keer scoorden en wij met wat kleine kansjes de bal 
er niet in konden krijgen helaas een 6-0 verlies. 
De volgende wedstrijd was een speciale wedstrijd tegen een oude bekende 
RenadoANI deze hadden we in de beker ook al eens ontmoet en toen verloren we 
met 2-0 dus we moesten wat recht zetten en ook zit er familie van een van de 
spelers bij de tegenstander dus een goede motivatie om te winnen . 
We begonnen dan ook sterk aan de wedstrijd wat leidde tot een snelle 0-1 daarna 

werden we wat gemakkelijk en kregen we snel een goal 
tegen, daarna kwamen we weer wat beter in de wedstrijd 
wat voor de rust nog 2 goals opleverde een van ons en 
een eigen goal van Renado dus ruststand van 1-3, na 
rust kwamen zij sterk uit de kleedkamer mede omdat er 
een nieuwe speler in stond die ongeveer 20minuten mee 
speelde en toen snel weg moest om met een ander elftal 
mee te spelen. 
Zij maakten in die 20minuten wel de 2-3 toen deze 
speler dan ook was gewisseld werden wij weer wat 
sterker en maakten de 2-4 en dachten dat de buit binnen 
was maar zij kwamen nog terug tot 3-4 dus was het nog 
even nagelbijten aan de kant maar we wonnen het 
uiteindelijk wel dus eindelijk weer eens 3punten. 

Na drie uitwedstrijden eindelijk weer eens een thuis wedstrijd en wel tegen de 
nummer laatst dus lagen er weer kansen op punten voor ons,dus gemotiveerd aan 
de wedstrijd beginnen is dan nummer lmaar dat wil bij wel eens mis gaan. 



Dit vaak al te zien in de warming up hoe de spelers er mee bezig zijn zo nu ook 
was dit niet erg goed dus vlak voor het begin 
van de wedstrijd in de box nog proberen nog 
wat scherpte er in te krijgen, maar dat lukte 
niet erg want je speelt tegen de nummer laatst 
en dat win je zo maar even van. 
De eerste helft was van onze kant niet erg 
goed ook omdat er paar spelers niet op de 
voor hun vertrouwde plek stonden beide 
teams kregen kansen maar scoorden niet dus 
moest het na de thee maar gebeuren, na een 
kleine omzetting in het team na de rust waren 
we iets sterker aan de kant dachten we 
degene die het eerst scoort kan wel eens de 
winnaar worden. 
Het duurde dan ook tot halverwege de tweede 
helft tot er gescoord werd, dit was gelukkig 

een doelpunt voor ons hierna kwam er een beetje ruimte voor onze spitsen zodat 
we nog drie keer konden scoren ook de tegenstander had kansen om goals te 
maken maar de verdediging en keeper voorkwamen dit dus een lekkere thuis 
overwinning van 4-0. 
Na deze overwinning zijn we een leuke middenmoter geworden en dat willen we zo 
proberen te houden. We willen nu van iedereen proberen te winnen die onder ons 
staan zo kwam eerst Tijnje op bezoek dit was de eerste wedstrijd tegen de Tijnje dit 
waren grote spelers, vergeleken bij ons. 
Zij waren fysiek veel sterker dan ons dus was het geloof in goede afloop bij onze 
spelers dan ook ver te zoeken, wij waren de eerste helft dan ook veel te lief voor de 
tegenstander veel duels werden dan ook verloren. 
In de eerste helft kwamen we 0-2 
achter dus dit viel nog mee, in de rust 
wat wonder thee en een stevig 
gesprekje met de heren en dan moet 
toch nog kunnen. 
Maar het liep helaas anders zij 
scoorden nog een keer wij hadden wel 
kansen maar werden niet benut, tot 
tien minuten voor tijd toen we toch nog 
een goal maakten en ze er weer in 
begonnen te geloven. 
We kwamen terug tot 2-3 en hadden 
nog gelijk kunnen maken maar dat 
lukte net niet, jammer dat onze eerste 
goal wat laat viel nu was de wedstrijd 
eigenlijk vijf minuten te kort om nog 
punt te halen. 

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 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 

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

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 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 



Kleur mee en kom bij D.W.P.  Ook Woudsend in de volgende wedstrijd staat onder ons en dus moet er 
gewonnen worden de eerste wedstrijd thuis was moeilijk maar werd wel gewonnen 
dus vol goede moed werd afgereisd naar woudsend. 
De wedstrijd ging gelijk op tot halverwege de eerste helft toen kregen wij de betere 

kansen en wij maakten de goal we 
wilden voor rust nog een maken de 
kansen waren er wel maar zoals zo 
vaak valt hij dan aan de andere kant nu 
ook dus, wat geklungel achterin 
maakten zij vlak voor rust de 1-1. De 
tweede helft begon Woudsend sterk 
goede kansen maar geen doelpunten 
halverwege kwamen wij weer iets beter 
in de wedstrijd wat resulteerde in wat 
kansen en beter nog een doelpunt, 
hierna werd het spel wat harder met 
gevolg dar van beide teams een speler 
voor 5 minuten naar de kant werden 
gestuurd. 
We hadden het nu weer redelijk onder 
controle en wilden de 3punten mee naar 
huis nemen,nadat beide spelers weer in 
het veld waren gekomen ging die van Woudsend nog een keer stevig in de fout 
deze kon nu gelijk vertrekken en douchen en wij konden het nu lekker uitspelen en 
de 3punten mee nemen. 
De laatste wedstrijd was tegen Read  Swart  de nummer 2 op de ranglijst dit word 
een moeilijke wedstrijd omdat we uit met 7-0 hadden verloren en dat wilden we 
eigenlijk niet weer. Ze begonnen dan ook zeer fel aan de wedstrijd wat tot een klein 
overwicht van DWP leidde klein en grote kansen werden niet afgemaakt, maar 
zoals zovaak maakten zij de 0-1 wel een heel lullige goal maar ja hij telt wel. 
Dan moest het maar in de tweede helft gebeuren ze begonnen weer zeer goed 
maar Read  Swart  had de zaakjes nu beter op orde,er was nu geen onderschatting 
meer al kregen we toch nog wel een paar goede kansen maar zij maakten de 0-2 
en de0-3 snel achter elkaar waardoor bij ons de kopjes naar beneden gingen. 
Toch na een minuut of 10 werden de laatste restjes energie aangesproken en werd 

er goed gevoetbald toch kregen 
we nog een doelpunt tegen maar 
we maakten er zelf ook nog 
eentje dus een 1-4 verlies 
jammer want er werd goed 
gespeeld, misschien wel de 
beste wedstrijd van de eerste 
competitie helft. 
We staan mooi in de middenmoot 
wat boven verwachting is met 15 
punten uit 12 wedstrijden en 20 
doelpunten voor en 41 tegen wel 



Het clubblad van sc Joure "De Spil" lees ik regelmatig, de 
laatste keer een interview met "oud-DWP-er" Geert 

Dijkstra, het verleden is altijd mooi en vooral de resultaten, het groene hart 
van Geert blijkt nog te bestaan (D.W.P. of Joure). Toch hebben wij als 
voordeel dat WIJ de foto's van vroeger nog hebben, vandaar Geert als dank 
voor het positieve interview een foto van JOUW succesteam. Jammer 
genoeg kwam ik een lichting later zodat wij alles meestal verloren omdat we 
altijd te hoog waren ingedeeld. Om thuis de vrede te bewaren beloof ik nu in 
het volgende clubblad een foto van het damesteam van vroeger te plaatsen, 
beloven en nooit plaatsen dat kan niet. Veel kijkplezier en herinneringen aan 
vroeger. JanK. 

Herinnert u zich deze nog???  

Boven: vInr: Rein Krikke, Pieter Oenema, Wouter Jellesma, Geert Dijkstra, 
Piet Schippers, Jan Hol,  Apple  Bijlsma. 
Onder vInr: Siebe Poepjes, Jan Dijkstra, Menno Visser, Johannes Heeringa,  
Bennie  Knobbe, Gosse Visser 
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is het jammer dat Jelmer stopt met voetballen omdat hij er geen zin meer in heeft, 
extra vuurwerk heeft dit jaar ook niet geholpen maar hij kan altijd weer terug komen 
als hij het voetbal mist. 
We zijn redelijk tevreden want kan altijd beter en dan vooral de trainingen daar 
moet beter worden geluisterd naar de trainer als dat kan dan word het voor 
iedereen een leuke tweede competitie helft. Dan moeten we kunnen eindigen waar 
we nu ook staan mooi in de middenmoot. 

Leiders Geert en Jan 
Ingezonden 

2005  

Het jaar 2005 is weer begonnen en we kunnen weer terug kijken op een goed 
voetbal jaar, er waren vele momenten om nooit weer te vergeten. 
Voor sommige teams weer wat minder, maar de inzet was zeker daar. 

Wat wij met zijn allen als spelers en supporters zeker niet moeten vergeten 
want dit moment was waar, het 1e  promoveerde naar de derde klasse A. 
Waar ook weer zoals altijd alle trouwe supporters hebben gezeten op hun 
trouwe plekje al daar. 

Dus spelers en supporters, we kunnen het, samen aan het werk, 
iedereen heeft dit in het jaar 2004 gezien. 
Wij staan als spelers en supporters samen sterk! 

De voetbalclub DWP kan daarom het jaar 2005 tegemoet zien als een goed 
jaar, als spelers en supporters staan we samen sterk, 
Dus twijfel niet, met zijn allen staan wij weer daar. 
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