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CopyBoss is verhuisd! 

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

Sintjohannesga 



De Rabobank is een bank met een iden. Het 
idee dat je samen sterk bentDe Rabobank 
heeft als geen ander een tradide van 
samenwerken en bouwen aan relaties. He: 
is een bank vin mensen vckir mensen. 
Da: rnerla u al snel in he: persoon- 
Elise contact Elke Rabobank 
staat midden in de samen- 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in he: bedrijfs- 
(even, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leek ook als het niet 
om baniuuken gaat Kort- 
OM, we yin een bank die 
net zo thuis is in de buurt alsu. 

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

Rabobank 
Rotsterhaule 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 

Pr. W. Alexanderstraat 86 
8501 ME Joure 

Tel. 0513-415090 
Fax: 0513-412313 

Mobiel: 06-53173764 

PMUM50111 

WWW.IMb-nlikf rfflall.111  
info.rilmh-akkerrnan.n1  

Mob: 06-21 88 14 18  

Mechanisatiebedrijf 
Strrek36  Postbus  2 
8464 NC Sint Johasuresga 
Tel:0513-551288 / 551239 

VOORSPRONG 
DOOR 

INNOVATIE 

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 

Akkerman 

1

6 KRAAK 
11\ Installatielechniek 

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

Waterlander 
haarden & kachels 

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

Boerestreek 1 
8463 TH Rotsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 C011ikeilL  

• Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

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

Naa"pi4e4"- 	Ate  4a4n,a,e4", €4", 41",a1e4-t.! 

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

Gedreven, aktief en betaalbaar! 
Laat ons bewijzen uw woning binnen 

4 maanden te verkopen 
Provisie bij verkoop 0,50% 

Geen resultaat, geen kosten! 
Gratis advertenties! 

Tel. 0514 533 548 
info@animo.nu  www.animo.nu  
Gert Jan Schokker en Greta van Hes 
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Sportpark "De Grie" 
Sintjohannesga 

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

Bankrekening 

- 55 17 
- 55 17 

88 
85  

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

Redactieadres  
Ringfeart 6 

33 07 05 695 

8464 PD Sintjohannesga  

Verspreiding 
Diverse vrijwilligers D.W.P. 

Clubblad  
It  Wite Pealtsje wordt 
verspreidt onder de leden, 
donateurs, sponsoren van de 
voetbalvereniging D.W.P. 

Drukwerk: CopyBoss H'veen 
Oplage 400 boekjes 

Kopie: heb je een computer 
dan graag aanleveren op 
via  e-mail  naar: 
i.kniipstra@planet.nl   

ClUB LA ,§K IT WITE PEALTS1 E  

Jaargang 8, nummer 4 
april / mei 2005 

VAN DE tr,J.ED CTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

In dit clubblad weer 
veel informatie over 
wat er allemaal is 
gebeurd, foto's van 
een geheel 
ingesneeuw 
sportpark De Grie, 
foto's van diverse 
teams en de 
vorderingen van de 
verbouw_ Ook weer de traditionele 
activiteitenagenda, speciale aandacht voor de 
komende verloting en met het damesteam gaan we 
terug in de tijd. Traditioneel is het vaste 
terugkerende verslag van de C junioren, Jan 
Venema krijgt de complimenten en is een voorbeeld 
voor de andere leiders. 

Veel leesplezier redactie  It  Wite Pealtsje 

VOETBALVERENIGING 
D.W.P. 

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

Uiterste inleverdatum eind mei 
distributie clubblad halverwege juni 



Van de voorzitter 
Bij het verschijnen 
van dit "VVite 

Pealtsje" is de competitie 2004/2005 al 
bijna gespeeld. Voor DWP een 
bijzonder seizoen. Het eerste elftal 
promoveerde afgelopen seizoen naar de 
3 klasse. Handhaven was dit seizoen 
het streven. Door de overwinningen op 
Heeg en Sc. Joure en het gelijke spel 
tegen Balk en met nog drie wedstrijden 
te spelen (thuis tegen Bolswardia en 
Mulier en uit naar Scharnegoutum) zal dit zeker lukken. 

Aan de "oudere" bewoners van Sintjohannesga, 
Rottum en Rotsterhaule en omstreken. 

In samenwerking met biljartclub OTK zijn wij op zoek 
naar biljarters, die op middag een balletje willen rollen. 
De bedoeling is dit op woensdagmiddag te doen, 
uiteraard in competitieverband. 
De speeltijd is van 13.00 uur tot 17.30 uur en er 
kunnen minimaal 8 en maximaal 16 spelers aan 
meedoen. Er wordt gespeeld op een biljart (bouwjaar 
2004) van 2.30 bij 1.15 de speelstijl is "libre". 
Ingaande seizoen 2005/2005 (van september t/m april) 
Lacht deze sport u toe, meld u dan snel aan (neem vriend of kennis mee) 
Opgave voor 1 juli 2005, dit kan bij: café van der Zwaag, 0513-551210 
Voorzitter OTK: P. Venema, 06-15184343 

Zoals een ieder kan zien vordert de verbouwing van ons complex. Het is de 
bedoeling dat met ingang van het seizoen 2005/2006 alles klaar is. Met 
vernieuwde sanitaire ruimtes, een grotere keuken, betere opslagcapaciteit 
voor emballage en een computerruimte/kantoor is de verbouwing dan 
afgerond. 

Op 21 mei weer onze familiedag. Met 's morgens activiteiten voor de jeugd 
en 's middags het mix-toernooi wordt het seizoen dan afgesloten. 
Tevens zal op deze middag de trekking van de verloting plaatsvinden. 

Verder zijn wij voornemens het bestuur te versterken. De werkzaamheden 
van de secretaris nemen dermate toe dat hulp nodig is. Leden die hier iets 
voor voelen, gaarne melden bij de secretaris. 

Meie wy us eefkes foarstelle..? 

Wy binne in dUnsgroep, nam me: "Onder de linden" 
en wy dOnsje al hast in jier yn jim doarp Rottum. Net  
elkenien yn Rottum en omkriten sil Us kenne en ek 
net elkenien wit dat wy mei 15 pearkes yn de áldens 
fan sa'n 55 ( oan de lege kant skatten ) om de 
fjirtjin dagen Freeds fan 15 oant 18 oere ta mei in 
soad wille dUnsje yn jim moaie doarpshUs...Ek witte 
jim net dat wy in nije dOns dUnsje, nammentlik de 
Rottumer polka! Koartwei sein, wy fermeitsje Us ta 
de teannen Ut mei de Ingelske wals-, de tango-, de 
foxtrot en ferskate álde dUnsen...Net elkenien  by  Us ken samar alle dOnsen 
dUnsje, mar dat hoecht ek net,  it  giet yn  it  foarste plak om  it  
"gezellig samenzijn "en foaral; bewege, wy wolle de spieren sUpel hálde 
Wy drinke op'e tiid in bakje en as jim wat  oars  drinke wolle, der steane hiel 
aardige frijwilligers klear om jim te betsjinjen, dat witte jim ek wol. 

Wy hálde yn prinsipe  it  oantal graach op 15 16 
pearkes, mar ynkoarten ( sykte , spitich ) is der 
wol wer plak foar oanfolling. 
Yn de  simmer  hawwe wy wolris in byprogramma. 
Sa sille wy 12 Maaie de Fryske marren oer en wy 
ite ek wolris meielkoar, altyd bearegesellich ! 
Wolle jim ris mei Us  prate,  skilje dan ris mei Us,  it  
tillefoannUmer is: 
0513- 624499 , A.G.Hof Lanenburg 10 - 8441 
G.P.  it  Hearrenfean. 
(foarsitter dOnsgroep "Onder de Linden" 

Koninginnedag 30 april 

Eelke Westra 

F pupillentoernoot. 
- 	Aanvang 10.00 uur 
A juniorentoernecpi 

Aanvang 13.00 uur 

Zaterdag 21 mei 
D.W.P. familiedag 

Programma wordt nader bekend gemaakt 



VOETBALLIEFDE IS: 
't zover schoppen dot je de veteranen op je sloffen 
haalt, 

een drang. die zich nooit en te nimmer laae beteu-
gelen, 

je 'Geliefde' zo hard mogelijk te trappen. 

geld niet als het belangrijkste te zien,  

sportier  te stann ten opzichte van de spelregele, 

een kracht die de mooiste dromen onder alle om-
standigheden levendig houdt. 

nooit de meed te laten zakken, 

nis  eon  leeuw te vechten voor de eer, 

in damesvoetbal meer te zien dan enkel mooie benen,  

eon  vuur dot pas oplaait bij de gratie von een mas-
eale  supporting,  

te zorgen dat je er de ballen van afweet, 

't mooier te zien dan het in feite al is. 

jets, waarvan j  zaterdagmiddags baalt, 

vergissingen van opkome.•i talent door de vingers 
te zien, 

hem onder geen voorwaarde te storen tijdens de 
voetbaluitslagen, 

een bezieling die grootse verwac htingen als plum-
puddingen In elkaar doet zakken, 

te accepteren dat 'n penalty nou eenmaal 'n straf-
e:chop is, 

hem te troosten als ze verloren hebben, 

een fanatisme dot alle andere sporten overstijgt, 

je door niets te laten weerhouden  on  je klub te 

zien spelen, 

te blijven beseffen dat 't maar een spel is, 

soms een sluiks middel om je deel te bereiken, 

hem zijn kinderlijk enthousiasme te gunnen, 

nooit te zeggen:"ik zie er geen been meer in". 

je kop te verwedden om geen bal door le laten, 

volkomen achter hem te staan, 

de aanhankelijkheid van jouw klub in allee uit te 

dragen, 

een vurige veldsport die huisknmers licht ontvlam-

beer maakt, 

'n gigantisch gevecht om de tronen van vreugde 
of verdriet. 

de toeschouwers het nodige showelement te schen- 

niet te lachen om zijn blunders, 

geen moment een bal net rust te kunnen laten, 

je zelfe niet  dour dc  grootste tegenstander te 

laten intimideren, 

grenzeloos te trainen, 

de pijn in zijn buik net hem mee te voelen, 

de droom die zich van elke jonge voetballer mees-
ter maakt, 

ook al blind, 

je zo in te zetten of de hele wereld er vanaf 
hangt, 

liefde op 't eerste gezicht, 

iets dat soms pijn doet, 

de junioren de beschaving van de spelregels bij be _ 

brengen, 

tijdens de wedstrijden aangeboden alkoholische 
dranken af te wijzen, 

ook onder moeilijke omstandigheden beleefd te 
blijven, 

de takt, waarmee het spel van de oude aan de nieu-
we generatie wordt doorgegeven. 

een tik die je je hele leven lang blijft begeeste-
ren, 

de naam van je klub boven  ones  verheffen. 

't Is voorwaar geen lollig baantje  
earl  't lijntje te moeten staan 
in je voetbalshirt en voetbalschoenen 
en je voetbalbroekje aan. 

Als je  dear  staat kou te lijden, 
staat te bibb'ren als een riet, 
terwijl je al de andere spelers 
den zo heerlijk trappen ziet. 

Als de één je shirt komt vragen. 
'n ander weer je voetbalschoen, 
'n derde vraagt je voetbalbroekje, 
nou wat zou je daarmee doen ? 

Geven, geven ja natuurlijk, 
want het is toch voor de goede zaak,  
on  net jouw voetbalschoenen 
schopt 'n ander dan mar rook. 

Vraag je soms om mee te spelen: 
"heb nog maar een week geduld, 
dat er niemand ziek werden, 
is toch heus niet onze schuld". 

Je contributie komt men halen, 
daar zijn zij als de kippen bij, 
de kleding meet je zelf betalen 
maar voetballen is er heus niet bij. 

Ja, zo sta je elke zaterdag, 
aan 't lijntje, keer op keer, 
te snakken om eens mee te spelen 
en je voetbalhart doet zeer. 

'k Smeek je, leden der kommissie, 
die het elftal samenstelt. 
laat me toch ook eens een keer spelen 
zet me ook eens in het veld. 

'k Ucloor je heilig, 'k zal mijn best doen, 
werken zal ik als ecn paard 
en als de heren komen kijken, 
'k wed, dat hun een licht opgaat. 

KLACHT VAN EEN WISSELSPELER 

It  Wite Pealtsje 20 jaar terug  
In het allereerste 0 nummer in mei 1985 stond op bladzijde 7 

Van de bestuurstafel  
Van de bestuurstafel is het volgende te melden. 

• Wietze Toering is er enige 
maanden uit geweest en zal 
trachten zo langzamerhand weer 
het werkproces op te starten 
alsmede de taken binnen D.W.P. 
Gelukkig is alles goed afgelopen. 

• Voor het opmaken van de 
bezetting achter de bar in de 
kantine zoeken we iemand die de 
bemensing en diensten regelt. 
Nadere informatie bij Herman. 

• Het actiecomité hebben ervoor 
gezorgd dat er een verloting op touw werd gezet, alle seniorenleden van 
D.W.P. hebben een boekje met 50 loten gekregen met het verzoek deze 
aan de man te brengen. De opbrengst is geheel voor de verbouw van het 
complex. Trekking 21 mei tijdens de afsluitende D.W.P.-familiedag, in de 
laatste weken hiervoor zullen de overgebleven loten nog huis-aan-huis 
worden verkocht. Meedoen is de moeite waard want er zijn vele prijzen te 
winnen die de plaatselijke middenstand spontaan ter beschikking stelde. 
(prijzenlijst zie elders in het clubblad) 

• Gesproken is er ook over het invoeren van een nieuwe vorm van 
incasseren van de contributie, boekingen e.d. Vanaf volgend seizoen zal 
alles geautomatiseerd worden bijgehouden, omgekeken wordt naar een 
programma die alles het beste kan verwerken. Nadere informatie volgt in 

het komende (laatste) clubblad van het seizoen. 
• Henk van Hes wordt volgend seizoen 

hoofdtrainer bij de zondagsclub Mildam. 
• Besloten is dat de activiteiten van de D.W.P.-

familiedag op zaterdag 21 mei as. dit jaar 
beperkt (zonder feestavond) zullen worden 
gehouden. Na deze zaterdag zal direct worden 
begonnen met de afbraak van de wc's, keuken  
etc.  Vrijwilligers (zie elders clubblad) kunnen 
zich aanmelden op de lijst in de hal voor 
allerhande werkzaamheden. 

• Discussie geeft nog altijd het schoonmaken van 
de kleedboxen, de senioren geven de schuld 
aan de jeugd, de jeugd geeft de schuld aan de 
senioren. Al met al een heel gedoe, wel is 
duidelijk dat iedereen wel eens een beurt 
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Als elftal/speler van de maand hebben wij deze maand gekozen voor 
D.W.P. 4, dit stond voor ons als een  peal  boven water. Hier kon-
den wij niet omheen, omdat dit elftal als "enigste" van de gehele 
vereniging kampioen werd in de 5 e klas F.V.B. Namens de redaktie 
en bestuur willen wij op deze manier leider Gauke Srouwer en zijn 
spelers van harte feliciteren met dit behaalde resultaat. PROE=ICIAT2 

de Redaktie 

Foto: boven van 1, naar r. Geuke Brouwer,  an  Lageveen, Henk de 
Vries, Sjoerd Haringsma, Tjitsa van der [dal, Joke van Hes,Jan Haven. 

onder: Bauka E. de Jong, Melis Visser, Rudie Vis, Eauke de 
Jong,  Bennie  van  Has,  Gerard Bosma en Wietze baring. 
ontbreken: Minne Modderman, Johannes Poepjes en Arjen v.d. Schaar. 

Zie voor het verslag op pagina 9. 

overslaat. Het is triest maar besloten is dat 
het bestuur zo nu en dan zelf controleert en 
de  !eiders  aanspreekt wanneer het 
achterlaten van de kleedboxen te wensen 
overlaat. 

▪ Wat betreft het indelen van de spelers voor 
volgend seizoen en de opgave aan de 
KNVB welke teams we het nieuwe seizoen 
hebben moeten we dit al in een vroegtijdig 
stadium doen. Spelers worden verzocht dit 
kenbaar te maken aan de leiders ook de jeugdleiders worden verzocht wat 
ze volgend seizoen gaan doen. Afmeldingen lidmaatschap ALTIJD via 
secretaris. 

▪ Jelle de Boer verrichtte door de week hand en spandiensten maar kan dit 
om gezondheidsredenen niet continue meer doen. Gezocht wordt naar 
iemand die kleine klusjes op het complex wil verrichten. (bijvoorbeeld: het 
legen van de afvalemmers, opruimen rommel  etc. etc.)  Opgave bij Herman 

- Jan Knijpstra heeft aangegeven dat hij alle werkzaamheden die hij in de 
loop der jaren op zich heeft genomen niet meer aan te kunnen. Alle 
werkzaamheden zijn geïnventariseerd en als bestuur is besloten dat we op 
zoek moeten naar een nieuwe secretaris. Er kan een splitsing worden 
gemaakt. Onderhoud website, maken programmaboekje, maken clubblad, 
bijhouden fotobestand en andere kleine onderdelen wat Jan nu ook al doet 
blijft hij doen. Vooral voor de administratieve taken wat een secretaris 
moet doen wordt iemand anders gezocht. (contactpersoon, maken 
verslag, uitzetten vergadering e.d.) Nadere informatie bij Jan Knijpstra. 

• Gemeente is aangesproken op de situatie en het onderhoud bij de ingang 
van ons complex, toegezegd is dan één en ander zal worden aangepakt. 

- Zoals iedereen kan zien is er door Fiberworld  by  een antenne-installatie 
geplaatst op de achterste lichtmast. Als bestuur van D.W.P. hebben wij 
toestemming gegeven tot plaatsing. Van gemeentewege hebben we een 
schrijven ontvangen dit dat niet kan zonder vergunning. Onderzocht zal 
worden de mogelijkheden tot legalisatie. Natuurlijk hopen we op een 
positief besluit zodat ook het complex van D.W.P. op deze manier kan 
worden aangesloten op internet. 

Bestuur W,P. zoekt: 
• Nieuwe secretaris voor de vereniging 

• Klusjesman / -vrouw voor opruimen 
Iemand die de kantinebezetting regelt  

It  Wite Pealtsje 20 jaar terug  
Ook in het proefnummer van mei 1985 het allereerste Elftal 
van de Maand, D.W.P. 4 dat kampioen werd. (wie heeft 

misschien nog de originele foto??) 
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Welkom bij••......... 

Wordt lid 

voetbalverenigi 
D.W.P. 

Inlichtingen: 
senioren 	 Jan Knijpstra 

algemeen secretaris 
0513 - 55.20.07 

jeugd 
	

Arjen Veenstra 
jeugdcoördinator 
0513 - 55.15.15 

reclameborden/ 
advertenties 	: 	Wiepie Krist 
clubblad 	 actiecomité 

0513 - 55.19.54 

,I•rle,  rite P' vrienden van v.v. 
D.W.P. 	OW  ., ‘ 

RoLsterboule 	.: .. 
C , 	hYlb umn  'MD  

Bertus van Zwol Minne Modderman 

Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager  Elbert  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 

Hessel Knijpstra Café 't Kroegje - Heerenveen 

Wiebe van Es Hennie & Minne Modderman 

Eeike 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 Bij ker 

KOM VOETBALLEN 



Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga  

Rohe! 
Joure 

Haskerhorne 

Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Echten 

Joure 
Rottum 

Drachten 

RECLAMEBORDEN 2004/2005 

Bergsma Assurantiekantoor 	 Joure 
Holiday  Horeca BV 
	

Sint Nicolaasga 
GEBO BV 
	

Rotsterhaule 
Meermarkt B. van Zwol 

	
Rotsterhaule 

Garage Akkerman 	 Sintjohannesga 
Bouwbedrijf H. Veenstra 	 Oudehaske 
Technisch bedrijf Minnesma 	 Oudehaske 
Café van der Zwaag 	 Sintjohannesga 
Brattinga's Kleurencentrum 	 Joure 
Sportcentrum R. de Leeuw 	 Heerenveen 
Terpstra elektronica 	 Joure 
J. van der Veen kraanverhuur/grondverzet 

	
Sintjohannesga 

Klaas Vijn groente- en fruithandel 
	 Sintjohannesga 

Waterlander kachels en haarden 	 Rotsterhaule 
Woningstichting Haskerland 

	
Joure 

Heineken Nederland BV 
	

Grou 
Kerstma-Heida 	 Rotsterhaule 
Kraak Installatietechniek 

	
Rotsterhaule 

Modderman BV 
	 Rotsterhaule 

Akkerman rijwielen 	 Rotsterhaule 
Rabobank 
	 Rotsterhaule 

Drukkerij Hofstee 	 Oudehaske 
Administratiekantoor Oord 

	 Nieuwehorne 
Garage Jager 	 Sintjohannesga 
Wieger Ketellapper 	 Sintjohannesga 
Tuincentrum De Koning 	 Rohel 
Voegbedrijf Ten Boom 	 Ouwster Nijega 
Assurantiekantoor Ferwerda 	 Joure 
De Wrede Meubels 	 Joure 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 	Sint Nicolaasga 
Van der Wiel 
	

Drachten 
Bromfietshal 
	 Rotsterhaule 

Leen van Bavel 
	 Ouwsterhaule 

Loonbedrijf Gebr. de Vries 	 Rotstergaast 
West - Media 	 Heerenveen 
Kapsalon Trijnie 	 Ouwsterhaule 
Total de Boer 	 Scharsterbrug 
Boersma - Heerma Verzekeringen 	 Sint Nicolaasga 
Boersma Accountancy 	 Sint Nicolaasga 
Stal Miranda Hoeve 	 Haskerhorne 
Voegbedrijf S.V.S. 	 Joure 
Bouw- Aannemingsbedrijf Jan de Vries 	Sintjohannesga 
Installatiebedrijf H. Van der Wal 

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

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 

Paviljoen camping Tjeukemeer 
Bouwbedrijf Cornel 

Jonkman Transporten 

Boss Classics Mini specialist 
Gerrit de Jong 
Tankstation H. Bakker 

Metselbedrijf DUAN 
Motorhuis Esvana 
Handelsonderneming Elly Verwoed 

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

Eetcafé van der Zwaag 	Sintjohannesga 
Restaurant Koningshof 

	
Heerenveen 

Auto Joure b.v. 	 Joure 

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

Interesse voor ballensponsoring bel: 
Herman Roffel, C513 - 55 2C 12 
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Dan is het bestuur ook bezig om vanaf volgend seizoen een nieuwe 
kledinglijn voor de jeugd te introduceren. Nu 
zijn er drie gesponsorde jeugdelftallen die 
geheel kosteloos de beschikking krijgen over 
een compleet tenue en trainingspakken welke 
ook nog geheel op rekening van de vereniging 
worden gewassen en onderhouden. 
Daarnaast zijn de huidige tenues voor de 
kleinste jeugd niet meer in voorraad en te 
leveren zodat we een nieuwe richting op 
moeten om één geheel te houden. 
Gesproken is over dat we vanaf volgend 
seizoen een kleine kledingvergoeding in het 
leven roepen waarvoor de jeugdleden een 
compleet tenue tot hun beschikking krijgen. 
Voor de gesponsorde elftallen verandert er in 
die zin weinig alleen dat men een 
kledingtoelage moet betalen. Voor al de 
overige jeugdteams (en dat zijn er ongeveer 

een dikke 100 
jeugdleden) wordt 
een geheel nieuw 
tenue aangeschaft 
(D.W.P.-shirt, 
broekje en sokken allemaal inclusief logo). 
Over de definitieve uitvoering zal besloten 
worden in onze volgende vergadering maar 
zoals het nu lijkt zullen alle tenues meegegeven 
worden aan de jeugdleden. Tenue en broekje 
blijven eigendom van de vereniging en de 
sokken zullen éénmalig gratis worden verstrekt. 
De bestelling is geplaatst bij sporthuis Glas uit 

Joure. Nader bericht volgt. 

• Tot slot wensen we alle elftallen nog veel succes in de resterende 
wedstrijden. 

Gezzochl 
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 meetrainen, je bent van harte welkom. 

Voor informatie kun je ook bellen naar: 
Sjoerd van der Molen (0513-551253)  



VOETBALVERENIGING  D. WP. ROTSTERHAULE 

VEP 0 11 1111-VG  Iij I t.b.v. V.V. DAMP. (Interieur nieuwbouw) 

Hoofdprijs: 
2e Prijs 	: 
3e Prijs 
4e Prijs 	: 

Batavus dames- of herenrijwiel 
Dekbed (2 pers.) 
Ballonvaart 
Autoradio cd-speler 

Verder vele luxe artikelen! 

Aantal loten 5000 - prijs per lot f. 1,00 

Trekkina zaterdag 21 mei 2005 in de D.W.P. kantine. 

Goedgekeurd door B. & W. van Skarsterlán d.d. 18 febr. 2005 nr. 000912 

Zie voor sponsors: www.vvdwp.n1 

Nieuws van het actiecomité  

We hebben een nieuw lid in ons midden. We heten Mieke 
Hoks van harte welkom. Mieke heeft de taken van Aaltje Schokker overgenomen. 
Herman Roffel heeft aangegeven aan het einde van dit seizoen te willen stoppen. 
Wij betreuren dit ten zeerste. Het actiecomité heeft Jan Venema benaderd om de 
taak van Herman over te nemen. Hopelijk kunnen wij Jan volgend seizoen in ons 
midden verwelkomen. 

De verloting is al een paar weken bezig. Er zijn al diverse boekjes weer ingeleverd. 
Leden v.v. DWP lever a.u.b. de boekjes tijdig in bij: 

Herman Roffel of Ype Bijker. 

De jaarlijkse koekactie zal ondanks de verloting toch gewoon doorgaan. 
Deze zal worden gehouden op maandag 25 april a.s. 
Uiteraard rekenen wij weer op de medewerking van diverse vrijwilligers om te rijden 
met de jeugdige verkopers. De verkoopprijs van de koeken bedraagt € 1,00, 

Actiecomité D.W.P. 

Bestuur D.W.P. bedankt alle leden voor de verkoop 
van de loten maar vooral de plaatselijke middenstand 
die spontaan alle prijzen gratis ter beschikking stelde. 

(zie elders in het clubblad de prijslijst) 

bWP b2 - Giethoorn b2 16 april '05. 
Om half elf zou de aftrap zijn tegen Giethoorn. Maar de spelers 

van d2 waren ruimschoots op tijd omdat dit wel eens een spannende wedstrijd kon 
worden. Niet alleen omdat in het vorige duel een spannende strijd werd gestreden, 
maar ook omdat de jongens van Giethoorn zich de vorige keer zeer slechte verliezers 
toonden. Een tegenslag voor ons was dat onze vaste keeper Herman ziek was. Dus 
moest Sven op doel wat hij zeer goed deed_ Na een verdiende voorsprong van 1-0 
gemaakt door een zeer sterk spelende Anton, kwam Giethoorn terug tot 1-1. 
Gelukkig maakte onze onverwoestbare Selma 2-1 en konden we een beetje gerust om 
thee. In de tweede helft werd dankzij goed verdediging werk van Jaring, Gertjan en 
Anton een leuke strijd geleverd. Vanuit een corner genomen door linke maakte Anton 
met een kopbal 3-1. Ook Douwe die steeds beter in de wedstrijd kwam kreeg een dot 
van een kans maar ging net naast. Een handsbal van Jaring leverde een vrije trap voor 
Giethoorn welke er in een keer in ging 3-2_ Gemeld moet worden dat Freerk (altijd 
goed gebekt en gemutst) deze wedstrijd zich het snot voor de ogen heeft gewerkt. 
In de laatste minuten knalde Jaring een bal naar voren richting Rinke welke er vanuit 
een onmogelijke hoek 4-2 maakte. be scheidsrechter die speciaal voor dit duel was 
aangesteld vloot na 60 speelminuten af waarna iedereen kon douchen. 
Roelof speelde deze week met D1 mee en heeft daar een prachtig doelpunt gemaakt. 
Mindert en Jelle 

Wedstrijd van de week 



Terug in de tijd met D.W.P.  
Al jaren heeft de voetbalvereniging D.W.P. een 
dameselftal, de dames horen er helmaal bij en staan hun 

mannetje zowel op het veld ais in de kantine. Een goede zaak is dat ook het 
meisjesvoetbal in de lift zit, een mooie leerschool voor later. Vroeger werden 
er meisjes een jaar ouder opgegeven want dan konden ze meedoen bij de 
dames. Hieronder het dameselftal van D.W.P. dat in het seizoen 1978-1979 
kampioen werd in de 2e  klas. In het seizoen 1983 — 1984 werd men nogmaals 
kampioen. 

Boven v.l.n.r.: Renskje Boek, Yke Noppert, Hanneke 
Hogenberg, Ruurdje Grondsma, Wieke Keulen, Jannie 
Huisman. 
Onder vl.n.r.: Uilke Gongrijp (leider), Tetje de Vries, 
Gonnie VVierckx, Atsje Pen, Leny Jager, Anneke de Jong, 
Sietze Drenth (trainer) 
Liggend: letske Hogenberg en Appie van Es 

Voetbalvereniging D.W.P. 

 

DOE MEE AAN DE VERLOTING VAN D.W.P. 

 

D.W.P. BEDANKT ONDERSTAANDE BEDRIJVEN VOOR HET 
SPONTAAN BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE PRIJZEN 

04«21119 ,CLOULE=11 prijzen 	 D.W.P.ioting D-.P• t.b.v. VCE LIMPOJIWIEW A 

Prijzen: Aangeboden door 
1' Dames of herenrijwiel Batavus  Future  t.w.v. €499,- Akkerman Rijwielen — Rotsterhaule 
2e  

—; .7. 

TweepersoonsTexels dekbed t.w.v. E 255,- GEBO Complete Woninginrichting — 
Rotsterhaule 

,allonvlucht voor 1 persoon t.w.v. € 170,— Voegbedrijf G. de Jong — Sintjohannesga 
4C  Sony  autoradio / cd speler + afn. front t.w.v. E 100,- Garage Bijker — Rotsterhaule 
5e  Vier waardebonnen t.w.v. € 180,— te besteden bij: De Bromfietshal — Rotsterhaule / 

Fietsenzaak De Oosthoek — Elburg  
Div.  kadobonnen & beautyproducten t.w.v. E 50,- Kapsalon Trijnie — Ouwsterhaule 
Blender t.w.v. € 30,— Meermarkt Bertus van Zwol — Rotsterhaule 
Assortiment planten t.w.v. E 30,— Tuincentrum De Koning —  Rohe!  
Koffiezetapparaat t.w.v. € 30,— E.P. Elektronica — Joure 
Levensmiddelenpakket t.w.v. E 25,— Jelles Versmarkt — Rotsterhaule 
Twee rollades t.w.v. €25,— Vleeshandel Kuipers/de Jong — Rotsterhaule 
Assortiment luxe koeken t.w.v. E 25,— Koekfabriek Modderman — Rotsterhaule 
Cadeaubon naar keuze t.w.v. € 50,— Boss Classics — Sintjohannesga 
Wanddecoratie (schilderij) t.w.v. € 25,-- Meubelstad Oudehaske — Oudehaske 
Assortiment auto onderhoudsmiddelen t.w.v. € 20,— Opeldealer Suzenaar — Heerenveen 
Diverse prijzen: enkele rugzakken, sporttas, paraplu 
en thermoskan t.w.v. € 30,— 

Regiobank — Oudehaske 

Grote miniatuur  Renault  Truck t.w.v. E 25,— Jager's Automobielbedrijf — Sintjohannesga 
Grote tas op wieltjes t.w.v. E 15,— Tymstra Expert — Joure 
Waardebon voor snacks, consumpties of slijterij t.w.v. 
€25,— 

Eetcafé van der Zwaag — Sintjohannesga 

Fiets onderhoudspakket t.w.v. E 30,— Mobielstad Oudehaske - Oudehaske 
Dinerbon t.w.v. €75,— De Koningshof— Heerenveen 
Set exclusieve vazen t.w.v. € 75,-- Het Rottum Huys — Rottum 
Sjaal en winterpakket voor de auto t.w.v. € 15,— Autobedrijf Van den Akker  Mazda  — 

Heerenveen 
Jeurmat t.w.v. € 10,— De Lapekoer — Joure 
Twee cadeaubonnen voor kleine 
schoonheidsbehandeling  

Kapsalon Anneke — Heerenveen 

Div.  prijzen: 2 paraplu's, 3 petten, en miniatuur auto Autobedrijf Valkema — Heerenveen 
Miniatuur tractor  Massey  Fergusson IVIechanisatiebedrijf Akkerman — 

Sintjohannesga 
Grote keramiek vaas  (deco)  Hovenierscentrum Weiland — Rottum 
Paar motorhandschoenen of een waardebon Motorhuis Esvana — Rottum 
Diverse kleine gebruiksartikelen t.w.v. € 50,— Leen van Bavel — Ouwsterhaule 
VVV-bon t.w.v. E 25,— Van Dijk Roggebrood — Sintjohannesga 
Diverse kleine gebruiksartikelen t.w.v. € 50,— Technisch bedrijf Minnesma — Oudehaske 
Muis voor de computer t.w.v. € 15,— Jissoft Computers — Sintjohannesga 
Sponsoring loten t.w.v. € 200,— Koekfabriek Wieger Ketellapper (Peijnenburg) 

- Sintjohannesga 

Trekking zaterdag 21 mei in de kantine 



19.45-20.45 
21.00-22.00 

19.30 

9.00— 17.00  
Dinsdag 	6 september 
Zaterdag 	14 januari 

5 juni 
Zaterdag 	 11 juni 
Zaterdag 	 25 juni 

15 augustus 
Zaterdag 	20 augustus 
Dinsdag 	23 augustus 
Zaterdag 	27 augustus 
Dinsdag 	30 augustus 
Zaterdag 	3 september 

Maandag 
Maandag 
Dinsdag 

Zaterdag 

Zaterdag 
Maandag 

Zaterdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

21 april Voorjaarsvergadering regio 3 
25 april Koekactie D.W.P. — "door en voor de jeugd" 
26 april Vergadering jeugd F3 t/m MP 

Vergadering D2 t/m A jun 
30 april Koninginnedagtoemooi D.W.P. —Al + Fl en F2 

Toernooi Wolvega D1, El, E2, MP1 
7 mei Toernooi Alckrum — D1, E2 
9 mei Gestart inzaaien van de oefenvelden 

Bestuursvergadering 
21 mei D.W.P. Familiedag Geugd + senioren) 
27 mei Toernooi ONT (Drachten) — MP1 
28 mei 9 dorpentoemooi — veld — programma via Arjen 

D.W.P. B1 — velden Sleat — aanvang 9.30 uur 
D.W.P. Cl — velden Renado — aanvang 9.30 uur 
D.W.P. D1 en D2 - velden V.V.I. — aanvang 9_30 uur 
D.W.P. El t/m E3 — velden CWO — aanvang 9.30 uur 
D.W.P. Fl — velden Renado — aanvang 9.30 uur 
D.W.P. F2 — velden Oudehaske — aanvang 9.30 uur 
D.W.P. F3 — velden F.F.S. — aanvang 9.30 uur 
Sluiting velden D.W.P. t/m 15 augustus 2005 
Toernooi Jubbega — Bl, Cl, D1, El, E2, F3 
Meisjes voetbaldag bij VVispolia (Terwispel) 
Opening velden D.W.P. 
le  bekerronde —wd 1 - D.W.P. 1 
le  bekerronde — wd 2 - D.W.P. 1 
le  bekerronde — wd 3 — D.W.P. 1 

bekerronde — wd 1 — 2e, dames, A, B, C. D, E, F 
Einde schoolvakanties 
le bekerronde — wd 2— 2e, dames, A, B, C. D, E, F 
le bekerronde — wd 3 — 2e, dames, A, B, C. D, E, F 
Zaal jeugd in Munnekeburen 

Lede,  sports  113.17.P. en liefhebbers surfen naar 
1J71.77D .73]  

webs9te van de voetbalvereniging D.W.P. 

Activiteitenkalender D.W.P.  Teamspirit door...... dr. Gerard  

"Cruijff...luister eens..." 

Het is alweer een aantal etmalen terug voordat ondergetekende iets van zich heeft 
laten horen, zo lang dat het niet op beide handen is na te tellen. Laat staan op 
drie... Wanneer men tegenwoordig spreekt over kritische succesfactoren in het 
hedendaagse eeuwenoude voetbalspel, staat de teamspirit hoog genoteerd op de 
ranglijst der succesfactoren. Een andere mogelijke uitleg is de inburgering van het 
koffiesyndroom.  

/eel  trainers en coaches streven ernaar om de teamspirit optimaal te maken zodat 
er een goede sfeer in de groep ontstaat. Opmerkelijk, naar mijn mening. Ik wou 
daar meer van weten dus joeg ik mijn speurneus door de zware kost der literatuur 
op zoek naar wetenswaardigheden over teamgeest. Al snel werd mijn aandacht 
gegrepen door een interessant stukje over teamgeest. Hierin werd verteld over een 
spirit.. .een geest: "het wezen van het niet-stoffelijke van de 
mens". Deze gewaarwording had de exclusieve gave om mensen 
bij elkaar te brengen. Tevens kon deze pipo drie wensen tot 
werkelijkheid omtoveren. Deze bijzondere clown had een blauwe 
neus, evenals de rest van zijn lichaam. Hij bracht een arme 
straatjongen samen met een kapitalistische prinses. Dat was het 
eerste wapenfeit van de zogenaamde teamgeest. De bron van 
deze exclusieve informatie? Donald  Duck  nr 34 uit 2003. 

De andere mogelijke uitleg voor succesfactoren in het spelletje is de inburgering 
van het koffiesyndroom. Welke traditie, welk onderbewustzijn of welk 
verslavingwekkend middel, dwingen balvoeters ertoe als ze in de kantine komen, 
een bakje leut aan te schaffen? Het is geen scheldwoord of een 
minderwaardigheid, maar laatst viel het me op. Wanneer de eerste stappen op het 
pittoreske terrein van sportpark "De Grie" zijn gezet, de volgende stappen door het 
nieuwbouwproject geslopen zijn en de laatste stappen door de hal, die zullen 
eindigen in de groen-witte kantine. Eenmaal daar aangekomen wordt binnen de 
eerste twee meters een "bakje" besteld en in ontvangst genomen. Tenminste, naar 
mijn mening wordt dit zo genoemd in de huidige badschuimmaatschappij. Ik wil niet 
gaan generaliseren, maar een hoog percentage van deze 
professionele hobbybeoefenaars, beginnen zo elke 
wedstrijd. 

Dus wat zijn nou de dingen waar een trainer of coach op 
moet letten en op moet hameren om zo tot betere prestaties 
te komen? Zorg voor een goede teamspirit en laat ze voor 
de verandering geen koffie nuttigen. Conclusie? Abonneer 
het gehele team op de Donald  Duck...  
Aldus, Gerard K 



Spelers van DWP in de aanval. (foto: Jan v.d. Werf) 1%  
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'Het gaat er om dat je lekker met elkaar aan het ballen bent' 

Sportiviteit voert boventoon tijdens negendorpentoernool 
JOURE - Het negendorpen-

toernooi, dat inmiddels al zo'n 
twintig jaar bestaat en altijd 
plaatsvond in de Doniahal te 
St. Nicolaasga, werd zaterdag 
voor de eerste keer gespeeld in 
sporthal de Stuit te Joure. Aan 
liet zaalvoetbaltoernooi namen 
namens de verenigingen Re-
nado, DWP, CVVO, Oude-
haske, Sleat, VVI, FFS en 
Langweer acht teams van de B-
junioren en twaalf teams van 
de C-junioren deel met als doel 
de winterstop te overbruggen 
en voetballers lekker in de zaal 
hun sport te laten beoefenen. 
'Winnaars en prijzen spelen tij-
dens de dag eigenlijk geen rol, 
de hoofddoelstelling is spor-
tiviteit en zo wordt er tijdens 
het toernooi ook gefloten. Het 
gaat er om dat je lekker met el-
kaar aan het ballen bent', 
vertelt medeorganisator M. 
Meester-v. Dijk. 'In plaats van 
een vaantje, dat veel spelers in-
middels een beetje kinderach-
tig vinden, kreeg iedereen dit 
jaar een pen met het logo van 
het negendorpentoernooi, deze 
keer in de kleuren rood-wit.' 

De winterstop geldt natuur-
lijk niet alleen voor de B- en C-
junioren. Op 12 februari speel-
den de D-junioren hun toer- 

nooi in de sporthal van Lang-
weer, de F-jes hadden deze op 
15 januari, terwijl de E-tjes op 
29 januari aan de beurt waren. 
Speciale categorie zijn de 'ka-
bouters' (kinderen tussen de  

vijf en zes jaar) die hun eigen 
poule hadden omdat ze nog 
niet officieel spelend KNVB-lid 
zijn. 

'Het is wel een hele .organi-
satie', beaamt Meester, 'maar  

als je het met elkaar doet, valt 
het wel mee. Namens de vereni-
gingen zitten er negen mensen 
in de commissie, die op hun 
beurt alles weer terugkoppelen 
naar hun eigen clubs.' 





ut sport  De teamsport specialist 

On Leverancier van spare- en promotiekleding 

J. Veldstraweg 35 
8513 CK Ou.wsterhaule 

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

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 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

v- 
IESVANA 

Sydtakke 1 Rottum 
0513-631429 

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

Financiering mogelijk 

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

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

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

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

STREEK 180- ROTSTERHAULE -TEL. 0513 -551310 

Siton 
411411,00111 

Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

Ontdek de weg naar uw  ii  
eigen 

Vakman 	/R- De0111-\\Iv rALBA! 

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

Technisch 
Klussenbedrijf 
1. Keizer 

J. Keizer 
Binnendijk 47 

8461 LG Rottum 
0513 - 62 39 10 

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND kwaIite 
met 

met 
voordeel, 

met 
service! 

Meerillarkt van Zwol 
Streek 131 

Rotsteriuude 
Tel. 0513 551494 
Fax 0513 552011 

De lenksakinkel in de buurt! 

Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

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

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf 7 stuk na te bestellen op ieder gewenst moment 

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

mers warden geheel in de stof verwerkt 

Leeuwarden. Kalverdijkie 77c, 8524 II Tel.: 058 2560515 

Internet: www.mutasport.rtl 	 verkoop2mutasport.nij 



Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

%\TEN BOOM  

Al fan 1912 "jf bakke se bij VAN DI 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruilof ten 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

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

Tevens VOOF uwAunche's,  plates,  snacks, 
salades of een lekker glaasje bier e.d. 

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

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
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 

{,,, r..1.--"-'(
‘.:Irn b il rgic?  

á, 	_____..........„._ 
De Fi f brug 

CroissanterieNlaaierie 
Dracht 1 - Tel.: 0513-615086 

Hans Buijs 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

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

voeg bed rijf  

Aleerwty - 5, 8507 CA Rabe! 
Tel. 0515- 55 13 51, Fax 0515- 55 11 66 

CAMPING 
TJEUKEMEER  

I L.J 0 Eiv  • Rustige familiecamping 
Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bij uitstek 
Bruiloften en partijen 

• Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 34, 85 
Telefoon (0513) 

15 CB Oldeouvver - Rohel 
55 1341,  

8463 NC  Rotsterhaule 

garagebedrijf 

R.BLIKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

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

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

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
• uithakken oud voegwerk 'restauraties 

Technisch bedrijf 	 

WIftlinnettna 
Schotel-

antennes IN5S41.11ND 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zelf doen 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C.V 

Technisch bedrijf W Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

4044.~ 
Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

ww e 

SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 
BLESDUKE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesdifke 
25 jaar! 	0 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 



Zaalvoetbal jeugdspelers  
D.W.P. El thn F3  

Valencia 	ParisSaintGermain PSV 	Maccabi Tel-Aviv Fenerbalw.e 

De afgelopen maanden december, januari en februari hebben de F en E 
pupillen weer halve competitie  CHAMPIONS  LEAGUE gespeeld. 
De F-jes hebben 4 tegen 4 gespeeld en de E-tjes 3 tegen 3. 
Uit geheel Europa waren ze er weer Grieken, Spanjaarden, Portugezen, 
Turken, Russen, Italianen, Engelsen en natuurlijk ons eigen PSV. Maar ook 
Oekraïne en Israël waren naar Sintjohannesga gekomen. 
Deze lustrum uitvoering in de te kleine gymzaal was t / m de laatste ronde weer 
heel erg spannend. Er is weer heel sportief geknokt door alle speler ,wel 
moeten we er om denken dat we de scheenbeschermers  voor doen want het 
kan wel eens gebeuren dat we de bal niet raken. 

Scheidsrechters: Pieter de Jong en Wiebe v/d Kamp 
Score: Arjen Veenstra 
Alle  !eiders  en ouders en boven genoemde personen bedankt voor jullie 
bijdrage. Hieronder ziet u nog een overzicht van de ploegen bij de F-jes. 

Met daaronder de gespeelde wedstrijden en de eindstand van dit jaar. 



Leon Veenstra  
Tobias  v/c1 Mei 

Mike Olde Agtenrhuis 
Marten Huisman 

Joost Ming 

Jeen Visser 	Thijmen Visser  Abe  Koopmans  Rowan  van Hes 
Nykie Waslander Ilse van Milgen  Douai  van Slageren Demo Akkerman  

Ewan  Yska 	Wilco  v/d Kamp Marco Hoonstra 	Sjoerd Bos  
Kevin  de Vries 	Erik Huninga Maarten Bands=  Arlen  v/d Tweel  

Wilco  Jager 	Arend Jansen 	Brando Linders Henk v/d Heide 

Uit de regionale dagbladen  

Winst in degradatieduel tegen Heeg komt op uitstekend moment 

DWP doorbreekt de tendens 

korte hoek van Niels Potma. In een 
met al te beste eerste helft was 
1-leeg het meest aan de bal, zocht 
het het diepst naar meer, maar 
kreeg het geen verandering in de 
stand. En dus kon DWP in de pau-
ze gaan nadenken. 

De ploeg van Westra kwam met 
een beter strijdplan de arena in. 

Beide teams hadden kansen voor, 
maar duidelijk was dat DWP ster-
ker was. Dat rèsulteerde halverwe-
ge in de voorsprong toen Anne 
Wierda een bal uit het achterland 
oppikte en schitterend in de tou-
Wen schoot: 2-1. 

'Natrappen' 	 • 
Niet lang daarna maakte Martin 

Sietzema er met een korte draai 
van buiten het strafschopgebied 3-1 
van. Het kwam DWP toe. ,,We heb-
ben drie keer achter elkaar gelijk 
gespeeld, deze Winst is dus heel be-
langrijk", sprak Westra. „Nog een 
paar punten, dan handhaven we 
ons." 

Voor Arjen Hoekstra, die zijn 

ploeggenoot Sebastiaan Elgersma 
nog uit het veld zag gestuurd 
wegens natrappen, liggen de kaar-
ten heel anders. ,,We hebben al va-
ker in deze situatie gezeten en het 
steeds gered, maar we zijn een keer 
aan de loeurt.We hadden het elkaar 
nog zo op het hart gedrukt: we 
moeten hier niet verliezen. Een ge-
lijkspel is dan nog wat, maar nu 
lopen ze toch een stukje bij  oils  
weg. En dat hebben we over ons 
zelf afgeroepen." 

DWP Haag 3-1 (1-1). 3.Anne Bijker 1-0.12. 
Niels Pots,., 1-1. 71. Anne Wierda 2-1. 70. 
Martin Sic.etna 3-1. Scheidsrechter Kraak 
(Oudesa W).  Gale  kaart Men de Jong en 
Niels  Poona  (Heeg) en Jan  Yoe  Hoitrop 
(DWP). Rood, Sebastian Elgersma (Heeg). 

Sint johannesga - De competitie heeft de fase bereikt waarin 
elk punt belangrijk is. DWP onderstreepte dat besef in de 
thuiswedstrijd tegen Heeg pas in de tweede helft. De ploeg 
van trainer Klaas Westra won eindelijk weer eens na een serie 
slechte resultaten. De zege op Heeg dompelde die ploeg in de 
strijd tegen degradatie in een vat vol onzekerheden. 

51000 BRUINSMA 

Westra beende al vroeg naar het 
kleedlokaal om zichzelf aan de 
thee te zetten. Sc vond het in de 
eerste helft een drama", mopperde 
de trainer. En dat, terwijl de thuis-
club zo snel op voorsprong was ge-
komen. Maar de 1-0 deed DWP 
geen goed. Sterker nog, het schud-
de Heeg wakker. De bezoekers 
speelden ook beslist niet de sterren  
near  beneden, maar kwamen al 
even snel langszij en waren in dat 
eerste deel het meest op zoek naar 
de voorsprong. 

DWP  Hoeg  3-1 
En dus was Westra een stuk be-

ter te spreken over het vertoonde 
spel na de rust, toen zijn ploeg af-
stand nam van Heeg. Zowel in de 
wedstrijd als op de ranglijst. „De 
eerste helft vond ik niet tiet niveau 
van de derde klasse, ook bij Heeg 
niet. Zij hadden het initiatief maar 
deden daar niets mee. In de tweede 
helft heeft DWP het echter perfect 
opgepikt en op grond daarvan heb-
ben we de winst verdiend." 

Het begon allemaal met een ra-
zendsnel genomen vrije trap van 
Anne Bijker. Daar was nog nie-
mend bij Heeg klaar voor, maar 
Bijker heeft kennelijk een hekel 
aan wachten en peerde de bal ge-
woon in de touwen.Tot groot onge-
noegen van Arjen Hoekstra, spits 

- bij de tegenpartij. 
• „le kunt wel in discussie gaan 
over direct of indirect, punt is dat 
we gewoon staan te slapen. Het is 
een heel vervelend trekje van 
Heeg. We weten het, we praten er-
over, maar we krijgen het er maar 
niet uit. En toch moet het want zo 
kan dit niet langer.We moeten met-
een bij de les zijn." 

Maar Heeg kreunde niet al te 
lang door. Binnen het kwartier 
stond het 1-1 door een treffer in de 

DWP'er Anne Wierda (r) ziet zijn schot geblokt worden door Heeg-speler Marc van Hiel (midden). Diens _ teamgenoot  Pea"  e aastr̀ a  melt  roe om bijstand re verlenen. 	 Foce ''00 

Arjen Ketellapper  
Rick  van Hes  

Ertl  Akkerman 

Thijs Hoekstra Rintje-Jelle Schreur 
Arjen Vaartjes Mark Bouwhuis 

Niels van Kken jerremy Veenstra 

Coach 
............ 

I 
_ 

4  — 

Roelof Hoks 
Rinse Mulder 
Jacob Berger 

Coach 
Anne Berger  

Coach 	Coach 
Pieter Ketellapper Klaasje Vaartjes 

Panathiriaikos 

Gerrit Z,ondervan 
Ferdi de Jong 
Bas Hogeling 

Volken Huisman 

Coach 	Coach 
Chris 0.Agterhuis Hannes de Vries 

Jordy van Drogen 
Wier-Dirk 

Matthijs Ming 
Richard Akkerman 

Mariélle Jager 

Coach 	Coach 	Coach 	Coach 
Arie Jansen 	Danielle  K 	Jaap van Hes Henry van Drogen 

4 dec-2004 PSV - 	Maccabi Tel-Aviv 9 - 7 
Fenerbahce - 	Arsenal 6 - 8 
Valencia - 	Paris Saint Germain 5 - 4 

22 jan-2005 PSV  - 	Fenerbahge 8 - 5 
Paris Saint Germain - 	Arsenal 9 - 13 
Maccabi Tel-Aviv - 	Valencia 10 -10 

5 feb-2005 Arsenal - 	PSV  16-6 
Maccabi Tel-Aviv - 	Paris Saint Germain 10 - 9 
Fenerbahc e - 	Valencia 7 - 7 

12  feb-2005 Valencia - 	PSV 4 -17 
Paris Saint Germain - 	Fenerbahce 9 - 9 
Arsenal - 	Maccabi Tel-Aviv 6 - 8 

19 feb-2005 PSV - 	Paris Saint Germain 12 - 4 
Fenerbahce - 	Maccabi Tel-Aviv 9 - 8 
Valencia - 	Arsenal 6 - 8 

Eindstand  
1:  PSV  5 4 0 1 12 52 - 36 (+16) 
2: Arsenal 5 3 1 1 10 43 - 29 (+14) 
3: Maccabi Tel-Aviv 5 3 0 2 9 42 - 39 (+ 3 ) 
4: Fenerbahe 5 1 2 2 5 36 - 40 ( - 4 	) 
5: Valencia 5 1 2 2 5 22 - 37 (-15) 
6: Paris Saint Germain 5 0 1 4 1 36 - 49 (-13)  

Hieronder ziet u nog een overzicht van de ploegen bij de F-jes. 
Met daaronder de gespeelde wedstrijden en de eindstand van dit jaar. 

AC Milan 	AS Monaco Olympique Lion Shaktar Donetsk CSKA  Moskou  

Klaas  Wietsma 
Albeit v/d  Meulen  
Ronnie Lageveen 

Coach 	Coach 
Henk v/d Meulen Bernard Hogeling 
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Het is weer fijn langs de lijn  

Aan de lijn, goed voor 
maar liefst 16 wedstrijden 

Vanaf de website van 
Oeverzwaluwen, tumult 
Rondom de goal van 
D.W.P. _ 

— 

Het werkt aanstekelijk, Petra loopt nu 
met een dikke buik, maar 	 Jannie, 
we hebben toch niks gemist??? 

z•:?'  

Pupillenscheidsrechter Sippe loopt inmiddels 
aardig beter, binnenkort weer terug op de velden_ 
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Maar net zo snel als de 
sneeuw is gekomen 
verdwijnt het ook weer 

Sportpark De Grie in een dikke pak sneeuw, nadat het trainingsveld sneeuwvrij 
werd gemaakt kon er toch een balletje worden getrapt. 



Jousterweg 9 
8506 BE Haskerhome 

teL 0513-418458 
fax. 0513-417467 

httP://wwkwiersmabanden_nl 
email: info@wiersmabanden.rd  

II 
BRIN KSMA 
Bat_ TEE EAO 

AURDBELI I ERING 4wGEVELEI 	lER 
4.-RECLAMEBORDEN 41.-BEVVEWIJZERING 

TSJUKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA 
EI 0513 - 432661 

1111111111111111111MILIIII 

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. 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

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

OF JE STOPT 
DE STEKKER ER IN! 

OORD COMPUTERS 

PASTORIE LAAN 25 - 8501 EW JOURE 
TELEFOON (0513) 41 65 46/41 20 21 
FAX (0513) 41 98 21 
www.noord-computers.ni  
info@noord-computers.nt 

Voor alle voorkomende klussen 

Onderhouds - schilder & 
timmerwerk 

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

f". 
carports afdakjes 

glas I zonwering 

Vraag vrijblijvend informatie of offerte aan 

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

ie z1 	et  His  
Sturen b 	 eklaskerland is kiezen voor 

Onze 	in en om  »ore,  zijn Perfect 
...argeitérnd oit'uw woonwensen: Daarin lopen we voorop. 

Maar het belangrijkste is.. dat n Meh op uw gemak voelt. 
in een goed huis, in een prettige omgeving. Thuis. 

Kwaliteit li wonen Wonen in  

e7.  

Woningstichting Haskerland 
De Merk 11.1oure 
Telefoon (0513)48 48 48 
www.wshjoure.n1 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
WSgikhhjflifl.,ifl5,4 Is lab<lhouder 	Zw+11.11nerc Woondlow. Huvructor  

Ard van der Vlugt  

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

gsm 06 5 3202 729 

BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 

^Wieger 
slitellapper 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

• Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord ! 

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



D.W.P. E3M(meisjes) 
Jan (leider/trainer), Salina, Nykie, AnneIlse, Jolt  (leider)  
Douni, Fenna, Bianca, Iris en lmmie. Ilse  ontbreekt 

Meisjes in actie tegen de jongens van Heerenveen, makkie zeiden de jongens van tevoren (04) 

Verbouwing complex D.W.P.  
Vrijwilligers gezocht 
Druk gewerkt wordt er aan de verbouw van het complex 

van D.W.P., bewust is er gekozen voor een klein groepje bouwvakkers. Het 
metselen e.d. is bijna achter de rug en één dezer dagen wordt de 
dakbedekking geplaatst zodat alles waterdicht is. Op 21 mei is de D.W.P.-
familiedag en direct daarna wordt er begonnen met de sloop van de wc's, 
keuken  etc. etc.  Om het complex komt een nieuwe bestrating. Dus er is 
genoeg werk aan de winkel. Graag willen we een beroep doen op vrijwilligers, 
dus degene die iets willen doen, van schilderen tot schuren, slopen, 
opruimen, opperen, noem maar op kan zich aanmelden op de lijst in de hal. 
Ook is het de bedoeling dat er rondom het complex nog het nodige kan 
worden gedaan, o.a. het plaatsen van de nog 5 betonnen bankjes. 



Terug in de tijd met D.W.P.  
Op 19 juni 10947 werd in de kantine van het werkkamp De 
VVite  Peal  de voetbalvereniging D.W.P. opgericht. 

-Rotsfèrhaule, Wonnood De Witte Paal 

de afronding hetgeen voor ons gunstig was maar 
zij kwamen wel erg simpel op voorsprong door 2 
pipo de clown goals om het maar met geert zijn 
woorden te zeggen. 
Na de rust kwamen we er ook niet echt aan te pas 
en door een ongelukkige eigen goal verlies je dan 
met 3-0 wat nog mee valt. 
De derde wedstrijd in een week tijd was tegen 
Oudehaske dit ia een van de sterkere teams in de 
competitie de uitwedstrijd werd ook al met 7-0 
verloren dus dit werd weer een moeilijke wedstrijd ompunten te pakken. 
Het strijdplan wat we hadden gemaakt viel tijdens de warming up al in duigen door 
een blessure zodat we alles weer moesten veranderen dit leek goed te gaan totdat 
de laatste man ook nog geblesseerd uitviel moest de andere halve kracht maar 
weer meedoen. De nieuwe laatste man deed het goed maar een klein foutje van de 
voorstopper werd gelijk afgestraft de ruststand was dus 0-i dit was gezien de 
wedstrijd terecht,na rust hadden we de wedstrijd redelijk onder controle er werden 
weinig kansen weggegeven ook kregen wij kansen op de gelijkmaker maar vanaf 
vijf meter voor de goal de lat raken is een hele kunst. 
Wij scoorden dus net niet daarna nog een uitval van Oudehaske en die scoren wel 
dus 0-2 achter, gezien de gehele wedstrijd hadden we recht op een punt maar ja 
daar heb je niks aan want je staat gewoon met lege handen. 
De derby tegen Renado is altijd een leuke wedstrijd omdat we daar gelijk waardig 
aan zijn dus kansen om punten te pakken maar ook nu weer een kleine tegenvaller 
door een afzegging van een speler op het laatste moment. 
Dus met 11 man moet het dan maar gebeuren de eerste 10minuten was Renado 
beter maar de verdediging zat weer goed in elkaar want er kwamen geen grote 
kansen uit voor de tegenstander daarna kwamen we beter in de wedstrijd en na 
een paar aanvallen van ons werd er gelukkig gescoord de wedstrijd ging hierna 
gelijk op kansen aan beide zijden maar geen goals tot vlak voor rust een 
hoekschop van ons netjes via de binnenkant van de paal binnen gekopt ruststand 
2-0. In de rust werd er gewaarschuwd dat ze erg sterk uit de box zouden komen en 
dat ze daar goed rekening mee moesten houden, ook kregen we nog wisselspeler 
van de B's zodat we nog een keer konden wisselen een goed genomen vrije trap 
kwam Renado toch op 2-1 en roken ze kans op meer maar een goede counter van 
bracht de 3-1 op het scorebord. Renado kreeg nog een paar hele goede kansen 
maar er werd maar een keer gescoord zodat we 3 punten thuis konden houden. 
Er werd goed gevoetbald en hard geknokt voor de punten we staan nu mooi in de 
middenmoot met 24 punten uit 18 wedstrijden dit willen we proberen zo te houden 
al zal dit nog moeilijk worden. 
De trainingen waar de opkomst altijd goed is word vaak heel fanatiek gespeeld zo 
zou het in elke wedstrijd moeten, maar tegen de wat grotere spelers zijn er die zich 
wat te gemakkelijk aan de kant laten zetten. 
Misschien word dit volgend seizoen wel beter als ze allemaal wat gegroeid 
zijn,maar als we het nu met elkaar en vooral voor elkaar doen dan komt het wel 
goed dit seizoen. 

Leiders Geert en Jan  

Nog maar net afgebroken en nu al geschiedenis. 



Voorjaarsnieuws D.W.P. Cl  

Na de winterstop is het moeilijk weer op gang te komen de trainingen waren al 
vroeg begonnen om zo goed mogelijk aan de tweede competitie helft te beginnen. 
In februari was er eerst nog het negendorpentoemooi in Joure in de eerste poule 
was er met een winstpartij en een gelijk spel en vier 
verliespartijen weinig te halen, in de tweede poulewas 
het een stuk beter daar wonnen we drie keer en 
speelden een keer gelijk we werden hier op doelsaldo 
tweede een goed resultaat. 
De veldcompetitie startte op 26 februari maar door de 
sneeuw gingen de eerste twee wedstrijden niet door 
dit was erg jammer want de eerste wedstrijd was nu 
tegen de koploper en dat in de eerste wedstrijd is niet 
erg leuk. De wedstrijd in Lemmer is altijd lastig want 
het is daar moeilijk om te winnen zo ook nu, het weer 
was ook niet best en de scheidsrechter had de brillenglazen ook nog beslagen en 
zo zag hij de handsbal niet waar uit gescoord werd en zag ook de vlagsignalen die 
van de kant van DWP kwamen niet. 

We stonden dus na een zucht en een scheet al met 3-0 achter hierna kwamen we 
sterk terug tot 3-2 maar daarna was het over,want tegen 11 spelers en een 
scheidsrechter kun je het gewoon weg niet winnen einduitslag was dan ook 13-2. 
Ze waren dan wel beter maar zo groot was het verschil nu ook weer niet een 

positief puntje is dat ze voor deze wedstrijd nog maar een doelpunt tegen hadden 
gekregen en wij toch 2 keer hebben weten te scoren. 
De volgende wedstrijd was tegen 
Oldeboom die moest worden gewonnen 
omdat de uitwedstrijd ook was gewonnen 
we begonnen dan erg fanatiek aan de 
wedstrijd wat kansen op leverde de 
ruststand was 2-0 dus rustig een bakje 
thee halen en er op aan dringen dat we 
er nog lang niet zijn. 
In de tweede helft kwam Oldeboorn nog 
terug tot 2-1 maar we maakten daarna 
snel de 3-1 en konden de punten thuis 
houden. 
De wedstrijd tegen de Tijnje zou een 
lastige worden want thuis verloren we met 
2-3 we waren er dan opgebrand om een punt mee naar huis te nemen we gingen 
goed van start maar na een aanval van de Tijnje werd het gelijk 1-0. 
Hierna waren we de weg een beetje kwijt verkeerde passes teveel lopen met de bal 
en altijd net een stapje te laat,in de rust werden de gezichten de zelfde kant 
opgedraaid en een kleine donder speech gehouden en dan maar hopen dat het 
resultaat heeft. 

In de tweede helft werd er beter gespeeld en werd er goed druk 
naar voren gezet daar kwamen wel veel kansen uit maar er werd 
niet gescoord, tot 10minuten voor tijd toen gingen we achter een op 
een spelen waardoor er nog meer druk voorin kwam en er eindelijk 
werd gescoord. 
Tijnje kwam nu iets meer voor de goal vandaan waardoor er een 
beetje meer ruimte kwam voor ons en we zelfs een tweede 
doelpunt maakten,vlak voor tijd kwamen we nog goed weg na een 
goed afstandschot op de lat konden 
we de punten gelukkig mee naar huis 

nemen. 
Het werd een druk weekje want op woensdag avond 
inhalen tegen Nieuwe Schoot dit was onze eerste 
wedstrijd tegen dit team dit moest een mooie wedstrijd 
worden want ze stonden niet ver boven ons op de 
ranglijst. 
Tijdens de warming up zagen we daar 14 fanatieke 
spelers van Nieuwe schoot bezig wat het ergste deed 
vermoeden die van ons deden het wat rustiger aan 
maar ja het was ook mooi weer. 
In de wedstrijd was het dan ook precies het zelfde zij 
waren de betere ploeg fysiek sterk en erg bal vaardig toch waren ze niet scherp in 
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4  dec-2004 AC Milan AS Monaco 14 -12 
Olympique Lion Shaktar Donetsk 11 -18 
CSKA  Moskou  Panathinaikos 10 -10 

22  jan-2005 Pannthinnikos Shaktar Donetsk 15 -13 
AC Milan Olympique Lion 13 -14 
AS Monaco CSKA  Moskou  10 - 2 

5  feb-2005 Shaktar Donetsk - 	AC Milan 15-15 
AS Monaco - 	Panathinaikos 12 -10 
Olympique Lion - 	CSKA  Moskou  21 - 6 

12 feb-2005 Panathinaikos Olympique Lion 13 -14 
Shaktar  Donetsk  AS Monaco 22 - 7 
CSKA Moskou AC Milan 15 -19 

19  feb-2005 Olympique Lion - 	AS Monaco 10-20 
AC Milan _ 	Panathinaikos 11 -13 
CSKA  Moskou - 	Shaktar Donetsk 10 -25 

Eindstand 

1: Shaktar Donetsk 5 3 1 1 10 93 - 	58 ( +35 ) 
2: AS Monaco 5 3 0 2 9 61 - 58 ( + 3 ) 
3: Olympique Lion 5 3 0 2 9 70 - 70 ( 0 	) 
4: AC Milan 5 2 1 2 7 72 - 69 ( + 3 ) 
5: Panathinaikos 5 2 1 2 7 61 - 60 ( + 1 ) 
6: CSKA  Moskou  5 0 1 4 1 43 - 85 ( -42 ) 
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