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NOORD COMPUTERS 

PASTOR' ELAAN 25 - 8501 EW JOURE 
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Lekker en verantwoord 

Ard van der 'Vlugt  

Molensloot  4 
8502 TS Joure 

Tel. (0513) 55 18 40 
Fax (0513) 55 28 00 
Gsm 06 5320 2729  
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Hu4U'hij Wontngst  ht  ng Ilaskerland is kiezen voor 
kwaliteit. Ort:43Woningen, in en om Joure, zijn perfect 
afgestemd opuw woonwensen. Daarin lopen we voorop. 
Maar het belangrijkste is... dat u zich op uw gemak voelt. 
In een goed huis, in een prettige omgeving.  Timis.  

`Kwaliteit in wonen. Wonen in kwaliteit' 

Woningstichting Haskerland 
De Merk  IL  Joure 
Telefoon (0513) 48 48 48 

www.wshjoure.n1 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
Wonln,szichnn, Haskerland 0labelhouder van Kwalltelo.orc Woandlenagcn Ituursector  

BANDER  EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhorne 
tel 0513-418458 	littp://www.wiersfnabanden.n1 
fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabanden.n1  
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Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

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

BRINKSMA 1m-rim 13frit way 
SINT NICOLAASGA 
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^Wieger Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

7itellapper 
• Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

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

V.V.  it  DIN.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. 
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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 415 boekjes 

Kopie: heb je een computer 
dan graag aanleveren op 
via  e-mail  naar: 
j.knijpstra(&_planet.n1  

CLUBBLAD  IT WITE PEALTSJE  

Jaargang 9, nummer 1 
september I oktober 2005 

VAN DE REDACTIETAFEL 

Hallo lezers van het clubblad, 

Het seizoen is al weer geruim tijd bezig en nu 
pas een clubblad van D.W.P. 
Een nieuw seizoen en veel nieuwe verandering, 
binnen het bestuur zodat dit toch de nodige tijd 
vergt. Ook de verbouwing kostte ontzettend veel 
tijd en vele vrijwilligers waren afgelopen zomer 
actief. Al met al zaken die actueel spelen en dan 
blijft het maken van een clubblad soms iets 
achter. Hopelijk halen we het verloren terrein dit 
seizoen in want er is 
natuurlijk ontzettend veel 
te beleven op en rondom 
de voetbalvelden van 
D.W.P. Met om te 
beginnen het eerste 
clubblad van dit seizoen 
waarbij direct al een lijst 
met nieuwe indelingen binnen het bestuur en 
allerhande andere zaken die spelen. Wat wel 
duidelijk is dat D.W.P. leeft binnen Sint JCit, vele 
nieuwe aanmeldingen, vooral de meisjes gaan 
als een speer. 

Veel leesplezier 
redactie  
It  Wite Pealtsje 

behoorlijk veel tekst kan schrijven op zo'n klein rond viltje. Soms zit het mee, soms zit het 
tegen. 

6erard 

D.W.P.F2 start voortvarend in competitie 
be pupillen van F2 zijn de competitie voortreffelijk begonnen, als eerste wisten zij 
Oudehaske F2 met maar liefst 17-2 te verslaan, daarna was het de beurt  can  Oldeboorn F2 
(een 8-0 overwinning) om vervolgens Tijnje F2 met een nederlaag (15-0) naar huis te sturen, 
ook werd er gewonnen van F.F.S. Fl uit Vegelinsoord met maar liefst 16-0 en ook de laatste 
overwinning op LSC 1870 F7 uit Sneek (6-0) was niets op af te dingen. Met nog vier 
wedstrijden te 
gaan word er al 
steeds meer over 
een eventueel 
kampioenschap 
gesproken, maar 
er zijn nog een 
paar kapers op 
de kust zoals 
Joure F9 en 
Akkrum F2 die 
ook nog niet 
verloren hebben 
en er ook op los 
scoren. 
Akkrum F2 zullen 
we als laatste 
thuiswedstrijd 
tegenkomen 
zodat je er nu al 
wel van kunt uitgaan dat er sprake is van een echte topper. 
D.W.P. F2 is cis volgt samengesteld: zie foto 
bovenste rij van links naar rechts Atze van Stralen, Joost Rdling,  Wilco  Jager, 
Henk Heida en Richard Akkerman. Onderste rij van links naar rechts Sipke 
Hoekstra, Erwin Roffel, Wessel Krikke, Arend Jansen en Brando Linders. 
Doelpuntenmakers tot en met wedstrijd nr. 5 (alleen competitie) 
Wilco  Jager 	32 doelpunten 	Joost Rdling 

	13 doelpunten 
Erwin Roffel 	5 doelpunten 

	
Brand° Linders 
	

4 doelpunten 
Arend Jansen 	3 doelpunten 

	Henk Heida 	 3 doelpunten 
Wessel Krikke 	1 doelpunt 

	
Richard Akkerman 
	1 doelpunt 

Gespeeld 5 wed.: 15 pnt. Doelp.voor 62. doelp.tegen 2.  Pleats  op ranglijst: nr. 1. 
Ga zo door jongens en nog veel succes bij de laatste vier wedstrijden. 

Herman en Gjalt 
Inleveren in de kopiebus in de hal van de 

kantine of bij redactieadres 
Uiterste inleverdatum le week december 

distributie clubblad halverwege 
december 



Sportpark -De Grie 
be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 

vvdwp@planet.n1  

www.vvdwp.n1  
BB-BC-25V 

Eelke Westra 	 41.59.11 
De Boei jer 2, 8501 RM Joure 	 06-51330541 
Af ina Lageveen 	 55.19.94 
be Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 
Gerrit Aalbers 
Kadi jk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Heij 
Pr Willem Alexanderstr 90, 8501 ME Joure 
Minne Modderman 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 
Anne Knol 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Wietze Toering 
Kolklaan 12, 8441 AL Heerenveen 
Jan Kni jpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Wietze Toering 
Kolklaan 12, 8441 AL Heerenveen 
Jitske Mulder-Visia 
kingfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 
A r jen Veenstra 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 

Informatiepagina 
v.v. D.W.P. 2005-2006 

oktober 2005 

55.14.46 

06-48700821 
55.17.64 

06-15496899 
55.20.78 

06-51750499 
62.74.65 

55.20.07 
06-22263492 

62.74.65 

55.12.5- 

55.15.15. 
06-22790904 

Consul  
Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 55.12.76 

Accommodatie 
sportcomplex 

Algemeen  
e-mail  
webside 
verenigingscode 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 

Wedstrijdsecretariaat 

Technische Zaken 

Jeugdzaken 

Algemeen coördinator 

Jeugdcommissie 
Voorzitter 

Secretaris 

Jeugdcoördinator 

55.17.88 
55.17.85 

Soms zit het mee, soms zit het tegen  

Ik zit al een tijdje te roeren met het plastic lepeltje in mijn zwarte 
koffie. Gedachteloos stop ik hem in mijn mond zodat ik de laatste 
suikerrestjes ervan kan zuigen. Ik begin er zacht op te kauwen, totdat 

hij een licht walgelijke smaak verspreidt. Ik staar naar het bord wat boven de deur naar de 
keuken hangt. Er is de stand te zien, van het eerste 
en daarnaast van het tweede elftal. be kantine is 
bijna leeg. Alles gaat mis. 

Ik draai een kwartslag op de barkruk zodat mijn 
gezichtsveld is gericht op de groene grassprieten 
Jaarbuiten. Ik zie iemand zo totaal mis trappen, 
waardoor zijn voetbalschoen toch een lange tijd 
heeft gedacht te kunnen vliegen. Door dit 
humoristische moment beginnen mijn schouders 
lichtelijk op en neer te bewegen en gaan mijn 
mondhoeken in één rechte lijn naar mijn oren. Mis. 

Ik kijk op de klok die scheef boven de koelkast 
hangt. Nog een kwartier, dan moeten wij omkleden 
om clan te treden tegen de aartsrivaal op het 
voetbalveld. Ik kijk in mijn bekertje met koffie. Ik 
ontdek dat ik heb gemorst. Niet zozeer ergens op, 
maar langs de rand van het witte bekertje zoeken twee zwarte sliertjes hun weg naar 
beneden. Als twee slakken die een snelheidswedstrijd uitvechten. Ik kijk ernaar, de 
linkersliert heeft gewonnen. Hoewel ik onderweg toch een keer het bekertje extra scheef 
heb gehouden zodat het rechtersliertje bij kon komen. Door deze sportieve actie heb ik nu 
wel echt gemorst. Shit. 

Ondertussen zie ik teamgenoten ook binnenkomen. Ze zullen zich ook wel afvragen waarom ik 
in het hoekje zit. Dus vraag ik me dat zelf ook maar eens af. Ik ga bij mijzelf te rade waarom 
ik hier zit en niet bij mijn teamgenoten ga staan. Want mijn koffie is toch al verpest. Het 
bord met de stand heb ik al gezien. Dus mijn conclusie is dat ik maar moet verkassen. Als een 
volleerd turner die enkele weken aan de epo heeft gezeten, vlieg ik van de barkruk. Bij mijn 
zeer gewaardeerde teamspelers aangekomen wordt direct de toon gezet. Door een fout in de 
coördinatie val ik plat op mijn muil in de groep. Iedereen krijgt onmiddellijk de slappe lach en 
ze weten niet meer hoe ze van deze vreselijke lachbui moeten afkomen. Ondertussen ben ik 
alweer opgekrabbeld, ik frons even mijn wenkbrauwen en jeuk nog eens onder mijn knie omdat 
ik die toch behoorlijk geblesseerd heb. Verdraaid. 

Aanmelding nieuwe leden 
ledenadministratie Jan Knijpstra 

Ringfeart 6, 8464 PD Sintjohannesga 
55.20.07 

06-22263492  

Ik pak een pen uit mijn binnenzak en ga weer op de eerder verlaten barkruk zitten. Ik pak een 
viltje en schrijf: "Soms gaat alles mis, maar die dagen moet je ook eens hebben, dan kom je 
weer met beide benen op de grand! Tot zover de wijze les." Ik ben blij dat deze dag des fouts 
erop zit want je moet ze ook niet te vaak hebben. Dan dringt het tot me door dat ik toch 



Contributie 
be contributie zal vanaf het begin van het nieuwe seizoen via incasso worden geïnd, daarnaast 
is voor de gehele jeugd een kledingtoelage verplicht. In de contributie is de afdracht aan de 
KNVB reeds verdisconteerd. Voor verdere informatie: Gerrit Aalbers, penningmeester 
Senioren 	 € 27,00 per kwartaal 	€ 108,00 per jaar 
Dames - A junioren 	€ 18,50 per kwartaal 

	
€ 74,00 per jaar 

B junioren, meisjes t/m F 
	

€ 13,50 per kwartaal 
	

€ 54,00 per jaar 
pupillen 
Kledingtoelage jeugd 
	

€10,00 per jaar 

Bankrelaties 
v.v. D.W.P: 
actiecomité  

It Wite Pealtsje  

Verzorging 
Dinsdag / donderdag 
18.30 - 20.30 

bankrek.nr. 33.07.07.590 - (contributie e.d.) 
bankrek.nr. 33.07.05.695 - (reclameborden, 
balsponsors e.d.) 
bankrek.nr. 33.07.05.695 - (clubblad)  

Jacky Bakker 
Reigerstraat 37, 8446 HP Heerenveen 

41.63.13 

Inlichtingen 
Senioren 

Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

Afina Lageveen 	 55.19.94 
be Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 
Arjen Veenstra 	 55.15.15. 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 	06-22790904 
Wiepie Krist 	 55.19.54 
De Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Redactie clubblad 

Actiecomité 
secretaris 

Het is weer fijn langs de lijn  Jan Kni jpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	55.20.07 
j.kni jostra@planetni 
	

06-22263492 

Wiepie Krist 
De Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 	 55.19.54 

BELANGRIJKE WAARSCHUWING 111111  

Er zitten vrouwelijke hormonen in  Bavaria  !!! 
Afgelopen weekend zat ik met een paar maten in ons stamcafé wat te filosoferen. Op 
een gegeven ogenblik zei er iemand dat hij ergens gelezen had dat bier veel 
vrouwelijke hormonen bevat. Nadat we er eerst eens flink om hadden gelachen, 

besloten we toch dat we deze stelling maar eens proefondervindeli jk aan de 
werkelijkheid moesten toetsen. Vervolgens hebben we, uitsluitend en puur in het 
belang van de wetenschap natuurlijk, allen een stuk of 20 Bafkes gedronken. Aan het 
eind van het experiment hadden we effectief bewezen dat bier vol vrouwelijke 
hormonen zit: 
1. We waren allemaal dikker geworden. 
2. We hebben veel gepraat, zonder inhoudelijk eigenlijk iets te zeggen. 
3. We konden niet meer fatsoenlijk autorijden, laat staan parkeren. 
4. We konden in de verste verte niet meer logisch denken. 
5. We konden onmogelijk toegeven dat we ongelijk hadden, zelfs niet wanneer dat 
verduidelijk het geval was. 
6. Ieder ven ons dacht dat "zij" het middelpunt was van het universum. 
7. We hadden hoofdpijn en totaal geen zin meer in seks. 
8. Onze emoties waren niet of nauwelijks beheersbaar. 
9. We liepen voortdurend hand in hand of arm in arm, ter ondersteuning van elkaar. 
10. We moesten om het kwartier naar het toilet, en vaak allen tegelijk. 

In het  belong  van de wetenschap testen we volgende week of Dommels hetzelfde 
effect heeft ! 

Dit is een verhaal over vier mensen, genaamd: 

Allemaal, Iemand, Iedereen en Niemand. 

Er moest eens een belangrijk werk verricht worden en Allemaal was er zeker van dat 
Iemand het zou doen. Iedereen had het kunnen doen, maar Niemand deed het. 
Daarover werd Iedereen kwaad, want het was toch een taak van Allemaal. Allemaal 
dacht dat Iedereen het wel zou doen. Maar Niemand realiseerde zich dat Allemaal 
het niet zou doen. Het eind ven het lied je was dat Iedereen Iemand de schuld gaf, 
omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen 	 

Informatie _ _ 
Shirt-  en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Advertenties clubblad 

Herman de Heij 
Pr Willem Alexanderstr 90, 8501 ME Joure 
Wiepie Krist 
De Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 
Wiepie Krist 
De Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

06-48700821 

55.19.54 

55.19.89 

55.19.54  



jeugd 

senioren Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 - 55.20.07 

Arjen Veenstra 
jeugdcoördinator 
0513 - 55.15.15 

reclameborden/ 
advertenties 
clubblad 

Wiepie Krist 
actiecomité 
0513 - 55.19.54 

Welkombij•  •••••0000m 

Wordt lid 

voetbalvereniging 

D.W.P. 

Inlichtingen: 

apsOin. 
'..Anneke 

'Bouwbedrijf 
Camel B.V. 

joure 

YUCIV.71 

W. de 
Heerei 

iIo 
ES 
Rc 

KOM VOETBALLEN Van de voorzitter 

Voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen is op vrijdag 9 september 
j.l. de algemene ledenvergadering van onze vereniging gehouden. 

In een vlot lopende vergadering werden diverse zaken onze vereniging betreffende 
behandeld. Eén van de punten was het aftreden van onze penningmeester Jan de Vries. 
Na vijftien jaar het financiële reilen en zeilen van DWP te hebben geregeld vond Jan het 
welletjes. Wel blijft hij op de zaterdagen de uitslagen-
en standenborden verzorgen. Verder is door de algemene 
ledenvergadering goedkeuring verleend aan uitbreiding 
van het bestuur. Af ina Lageveen vervult vanaf nu de 
functie van secretaris. Jan Knijpstra houdt zich vanaf nu 
o.a. bezig met de ledenadministratie, clubblad, website, 
foto's, programmablad e.d. een soort algemeen 
coördinator. Opvallend is wel dat maar een gering aantal 
leden de moeite neemt deze vergadering te bezoeken. Dit 
is spijtig. Juist in deze vergadering wordt het reilen en 
zeilen van onze vereniging besproken en kan elk lid 
hierover zijn mening geven. 

Gerrit Aalbers, als oud-voorzitter niet onbekend bij onze 
vereniging, heeft zich beschikbaar gesteld en is benoemd 
als nieuwe penningmeester. Binnenkort zullen alle leden 
een brief van onze penningmeester ontvangen over de 
contributie, betaling boetes, kledingbijdrage e.d. 
be KNVB verplicht ons de boekhouding en financiële administratie verder te 
professionaliseren. Vandaar dat hiervoor nieuwe computerprogrammatuur is aangeschaft. 
Gevolg hiervan is dat wij gaan overstappen op een ander systeem van inning. 

Na een jaar hard werken door een aantal bedrijven en een groep vrijwilligers is met de 
onthulling van het logo en naambord van DWP door oud-bestuurslid Henk Visser, een einde 
gekomen aan een periode van bouwen, verbouwen en opknappen van ons complex. 
Gerealiseerd zijn o.a. een nieuwe toiletaccommodatie, een nieuwe keuken, grotere 
opslagruimte en nieuwe computerruimte. Tevens is het bestaande gebouw opgeknapt en is de 
bestrating voor de kantine aangepast. Dit feit is gevierd op 30 september met een drankje en 
een hapje in aanwezigheid van de vrijwilligers en bedrijven die hieraan meegeholpen hebben. 
Na de bekerwedstrijden is nu de competitie weer begonnen. Inmiddels zijn een vijftal 
wedstrijden gespeeld. be resultaten zijn over het algemeen hoopgevend. Het vlaggenschip van 
DWP kende een zeer goede start en staat op dit moment gedeeld op een eerste plaats in de 
derde klasse A. 

Verder wens ik een ieder binnen onze vereniging een sportief en gezond seizoen toe. Met al 
onze hierbij behulpzame vrijwilligers moet dit zeker lukken. 

Eelke Westra 



voegbedrijf  

CAMPING 
TJEUKEMEER 

p,\.1 LJ 0 E iv  • Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 

• DE surfstek bij uitstek 

• Bruiloften en partijen 

• Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaaltijden 

ti tun 
tPe  k,‘ 

oti^i  
Meerweg  - 5, 8507 CA Rohe! 
Tel. 0513 - 55 13 31, Fax 0515- 55 11 66 

s?,  

Technisch bedrijf 	 

-0/Yriniivesina 
vakkundig 

zelf doen 

INUIPAND 

Dak- en 
Zinkwerk 

Schotel- 
antennes 

Erkend
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

4.60 
6,e,,aiiee.ee4ieeed. 6.~ 

Akkerman 
Rijwelen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

IERA7rItZWLI.216 

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

tel 0513-551560• 

8463 NG Rotsterhaule  

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

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

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
• uithakken oud voegwerk -restauraties 

Meerweg 34, 8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 13 41, 

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

HEEREN  VEEN  • De Loads 8° Bedrijventerrein  Kanaal  • 8447 GP Heerenveen 
• TeL (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 

vrienden van v.v. 	!,f/e.  wife pea  

D.W.P. 	uwp), 
Rolsterhaule 	I. . 	

, 

ti» 

• 

itY d, 	 CgaBb U MP. 1 00 

,Pcro, 
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 

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 



Hemutech is een bedrijf wat is gestart in 2005 en is gespecialiseerd in 
het aanleggen en onderhouden van gas, water, elektra, dak-en zinkwerk. 
Dit gebeurt zowel op de particuliere als op de zakelijke markt. Het 
bedrijf is service- en klantgericht zodat er in overleg met u naar een 
goede en juiste oplossing wordt gezocht. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor advies en zelfbouwpakketten. 
Maak eens een afspraak. Telefoonnummer 06-30297743 

met vriendelijke groet 
Henk Mulder 

Even voorste erg.  

Hernutch 
Een nieuw bedrijf een nieuw reclamebord. 

mideasport teamsport specialist 

OPEL_ -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 

ORU  

IESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 

0513-631429 

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

Financiering mogelijk 

	J.  

41••0•• 

Siton 	 Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

De  Leverancier  van sport- en prom-otlekleding  

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

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf 7 stuk no te bestellen op ieder gewenst moment. 

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

mers worden geheel in de stof verwerkt. 

Leeuwarden. Kalverdllicje 77e. 8924 !I Tel.: 058 2680315 

Internet: www.mutasport.ni 	E-mail: verkoop@mutasport.n1  

kastanatfie, On)  montage echnriek 
Fkl'',csterrhaafie 	?:97/7,01,11-3 hemutech.conli 

De enige winkel die stopt voor uw deur met alle dagelijkse boodschappen, brood, 
groente- en fruit, zuivelprodukten en gebak van bakker  Brenner  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 



Anneke Bras-Albécla hoont dat haar kinderen onzroeien tot eerlijke en oprechte wereldburgers. 
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Groepsleerkracht Anneke Bras — Albeda 

'Je kq}it hier heerlijk fietsen en wandelen' 
Jarenlang was Anneke 

Bras-Albeda vrijwilliger 
in  kinder-  en jeugdkam-
pen. Nu zit ze nog in het 
bestuur van een stichting 
die dergelijke kampen 
organiseert. Het is met 
drie jonge kinderen wat 
lastiger geworden om 
vrijwilligerswerk te doen. 
Naast het runnen van de 
huishouding, werkt ze 
anderhalve dag per week 
als groepsleerkracht op 
basisschool 'De Trieme' in 
haar woonplaats. 

Waar en wanneer bent u gebo-
ren? 
In Hemelum op 13 februari 
1968 als Anneke Albada. Jong-
ste van 4 kinderen. Mijn vader 
had een winkel in boerenge-
reedschappen en huishoudelij-
ke artikelen, later ook kruide-
nierswaren. 
Wat is uw huidige functie? 
Naast manager van het huis-
houden ben ik groepsleer-
kracht op basisschool 'de Trie-
me' in Sintjohannesga. Dit doe 
ik anderhalve dag per week. 
Hoe lang woont u al in Sintjo-
hannesga? 
In Sintjohannesga woon ik nu 
6 jaar. Daarvoor woonde ik 
zo'n tien jaar in Den Haag. 
Wat was uw eerste baan? 
Vormingsleidster op instituut  
Ora  et Labora in Staphorst. 
Dat heb ik niet lang gedaan. 
Na 9 maanden ben ik naar Den 
Haag verhuisd en ben ik gaan 
werken op een basisschool in 
de Schilderswijk van Den 
Haag. 
Bent  it  verliefd, verloofd of 
getrouwd. Hecft u kinderen? 
Ik ben getrouwd met Pieter en 
heb 3 kinderen; Joël (5 jaar); 
Hannah (2 jaar ) en Elja (4 
maanden). 
Wat is uw grootste passie/hob-
by? 
Ik lieb niet echt een hobby. Ik 
vind veel dingen leuk en heb 
voor weinig dingen tijd. ik zing 
wel heel graag maar dat  

(fotê Harry Blokzijl) 

beperkt zich nog tot de huiska-
mer. Ik zit ook in het bestuur 
van een stichting die kampen 
organiseert. Jarenlang heb ik 
me ngezet als vrijwilliger in  
kinder-  en jeugd kampen. Dat 
is wat lastiger geworden met 
drie kleine kinderen thuis. 
Waar mogen ze n midden in de 
nacht voor wakker maken? 
Liever niet wakker maken, 
alleen als er iets met mijn kin-
deren is. 
Hoe ziet uw feestmenu er uit? 
Ik hou van Mexicaans eten. 
Tortilla's, taco's of  enchi-
lada's.  
Wat is uw grootste ergernis? 
Verdeling van het geld. De rij-
ken worden rijker en de armen 
worden armer. 
De beste plaat aller tijden? 
Er is ni,  •  -lit  een plaat die ik 
het alle 	a vind. 
Welke c_ eeft .0 als laatste 
gekocht? 
De nieuwste cd heb ik gekre- 

gen van een vriendin en is van 
de gospelgroep waar ik in zong 
toen ik in Voorburg woonde. 
Ze hebben nu net een nieuwe 
cd uitgebracht. 
Welk boek heeft u het laatst 
gelezen? 
Bittere thee van Corine Naran-
ji. Prachtig boek, mooi ver-
haal. 
Welke film heeft de meeste 
indruk op u gemaakt?  
Left Luggage  met Jeroen 
Krabbé. 
Wat was uw grootste miskoop? 
Zo'n groene gym bal, waar je 
ook op kan zitten. Het is niets 
voor mij. 
Wat is uw grootste ondeugd? 
Hoef ik er maar één te noemen? 
Ik heb soms te weinig geduld. 
Wat wilde  it  als kind graag 
worden? 
Dat varieerde van boer tot ver-
pleegster. 
Welk evenement in de regio 
spreekt u het meeste aan?  

ik ben niet zo'n evenementen 
bezoeker. Ik hou niet zo.van de 
massa. Maar de Turfstekers-
markt vind ik wel leuk. 
Wat mist u het Meest als u op 
vakantie bent? 
De gemakken van thuis. 
Waar kunt u het meeste van 
genieten in uw woonplaats? 
Het uitzicht en de stilte. 
Wat is de lelijkste plek in uw 
woonplaats? 
Het plaatsje achter onze keu-
ken, maar daar wordt aan 
gewerkt. 	. 
Wat is de mooiste plek in uw 
woonplaats? 
Er zijn veel mooie plekjes in 
Sintjohannesga, Je kunt hier 
heerlijk fietsen en wandelen. 
Welk gebouw in uw woon-
plaats mogen ze ogenblikkelijk 
afbreken? 
ik zou het niet weten. 
Welk gebouw moet is 	a 
gekoesterd? 
Het oude schoolhuis vind ik 

MEI IK JO 
WAT FREEGJE? 
erg mooi. 
Wat moeten ze draaien op tisv 
begrafenis? 
Er moet veel worden gezongen 
op mijn begrafenis, daarnaast 
mogen mijn nabestaancle zelf 
kiezen wat ze willen draaien. 
Dat waar zijn troost uit putten. 
Wat is het meest ontroerende 
moment dat ti tot nu toe heeft 
meegemaakt? 
De geboorte van mijn kinde-
ren. Vooral de eerste keer. 
Wat zou u doen met een mil-
joen? 
Een groter huis kopen en veel 
weggeven. 
U moet zes uur in een vliegtuig 
zitten. Wie neemt u mee en 
waarom? 
Mijn man. Lijkt me heerlijk om 
weer eens samen weg te gaan. 
Wat is uw favoriete vakantie-
land cq streek? 
Engeland. Ik zou ook graag 
weer een keer naar Canada 
willen, maar dan ook om fami-
lie te bezoeken. 
Wat mist u uw woonplaats? 
Een winkelcentrum. 
Voelt u zich veilig in uw woon-
plaats? 
Zeker, ik denk dat Al Qaeda, 
Sintjohannesga niet eens kent. 
U mag een dag lang de schat-
kist beheren. Waar trekt ti geld 
voor uit? 
De zorg en het onderwijs. 
Met wie zou u graag eens een 
dag willen ruilen? 
Ach ruilen, dat hoeft niet maar 
ik zou wel eens een dagje over  
Maxima's  schouder willen kij-
ken: 
Welk droom wilt  xi  nog realise-
ren? 
Ik wil graag nog eens met een 
camper door Canada trekken. 
En verder hoop ik in goede 
gezondheid mijn kinderen te 
zien opgroeien tot oprechte en 
eerlijke mensen. 



15 jaar penningmeester  

Beste leden en allen die DWP een warm hart toedragen, 

Na toch wel een overweging 
van enkele maanden heb ik besloten om na 15 jaar te 
stoppen. Ik heb het al die jaren met veel plezier 
gedaan. ik weet nog goed, dot de toenmalige 
voorzitter dhr C.Visser mij vroeg of ik 
penningmeester wilde warden. Ik was altijd al 
supporter, maar ik had zelf nooit gevoetbald. Dus 
dan denk je wat moeten ze nu met mij? 
Moor die Visser kon knap praten en heeft mij toch 
overgehaald dit te doen. Uiteraard na goed overleg 
met het thuisfront, want ik was net gestopt met een  
cinder  penningmeesterschap. Gedurende die 15 jaar 
als cententeller is er van alles gebeurd. We hebben 
bijgebouwd (achter) ,we hebben de gebouwen 
gekocht, we hebben het 50 jarig jubileum 
gevierd,we hebben sportieve ups en downs gehad en 
nu recentelijk de vernieuwing van entree e.d. Ik heb 
zelf een aantal voorzitters meegemaakt en was ook 
nog plm. een jaar plaatsvervangend voorzitter. 

Het laatste seizoen viel mij een beetje zwaar als penningmeester. Ik kon soms niet de moed 
opbrengen om na het werk met de administratie van D.W.P. te beginnen, daarom ook het 
besluit om te stoppen. Tevens begint de KNVB eisen te stellen aan de vorm van administratie, 

dit zou ik wel kunnen, moor had geen 
inspiratie om mij hier in te verdiepen. 

Natuurlijk zal men mij op 
zaterdagmiddag aantreffen op het 
voetbalveld. 
Tevens heeft het bestuur mij " 
ingehuurd" om na de wedstrijden de 
standenborden bij te werken. Dus ik 
blijf toch nog een heel klein beetje 
vrijwilliger. 

Tenslotte wens ik de nieuwe 
penningmeester Gerrit Aalbers veel 
succes toe met zijn werkzaamheden. 

Sietse Drenth 
Hij vindt dat het allemaal mooi is opgeknapt, hij vindt dat de tassen wel buiten kunnen 
blijven staan. Het is zonde van de witte muren in de hal. Vb tassenrek? 
Eelke geeft aan dat hier al over wordt nagedacht. 

Eelke bedankt Jan de Vries voor zijn inzet voor DWP de afgelopen 15 jaar. 
Jan was penningmeester, belde de clubs voor uitslagen en verzorgde de scoreborden. 
Dit laatste zal Jan blijven doen. 
Eelke biedt Jan een bos bloemen en een dinerbon voor de chinees aan. 
Jan bedankt! 
Jan de Vries wil zelf ook nog graag wat zeggen. 
Hij houdt niet van toespraken. In de 15 jaar heeft hij al een aantal voorzitters 
.,eegemaakt. Jan heeft vele verenigingen gehad ( behalve ponyclub en tennis), maar 
het voetbal heeft zijn hart gekregen. Het laatste jaar werd de motivatie en inspiratie 
minder. Ook vooral door de vele nieuwe regels van de KNVB mbt digitaliseren van 
financiën. Jan heeft er maanden over nagedacht wat te doen, maar heeft toch 
besloten om te stoppen. Hij wil alle leden bedanken voor het vertrouwen, dat hij 
zolang penningmeester mocht zijn. 
Jan heeft een gesprek met Gerrit Aalbers gehad en hij ziet het als een uitdaging. 
Gerrit gaf wel aan dat hij niet altijd bij DWP zal zijn. 

Sluiting 
Eelke Westra bedankt iedereen voor zijn of haar komst en wenst iedereen veel 
succes het aankomende seizoen. Eelke sluit om 21.50 uur de vergadering en biedt de 
aanwezigen nog een consumptie van de club aan. 

Tot saf ier! 
Afina Lageveen, secretaris DWP 
Sint Jansgea, september 2005 

Tevens wil ik hier graag neerschrijven, wat ik ook op de laatste ledenvergadering heb gezegd: 
Alle leden bedankt voor het vertrouwen gedurende 15 jaar. Jan de Vries 



Sá" •  
hem was er niets toegezegd. Gelukkig wil Gerrit Aalbers de taak van Jan de Vries 
overnemen als penningmeester. Bij deze Gerrit welkom terug! 
be leden geven  alien  toestemming voor het uitbreiden van het bestuur met 1 lid. 
Af ina Lageveen is de nieuwe secretaris, Jan Knijpstra gaat zich verdiepen in de 
ledenadministratie  etc.  

Van de (nieuwe) penningmeester 

Na een afwezigheid van enkele jaren is mij gevraagd om weer 

Rondvraag 
Sietse Drenth 
* Vraag aan Jan de Vries, of hij het 
scorebord wil blijven doen. Jan zal hier 
straks op in gaan. 
* Mankt zich zorgen over de toekomst 
mbt 3 elftallen, als jongens uit A en B 
selectie gaan, waar dan voetballen? Bij 
het 3' elftal? Daar spelen nu al 30 man. 
Eelke geeft aan dat we de jongens die 
afvallen toch zoveel mogelijk moeten 
laten voetballen in het 3e  elftal. We 
kunnen nu wel weer een 4e  elftal 
opgeven, maar dat is kritiek. Er wordt besloten om na de winterstop te gaan kijken of 
het eventueel weer kan om een 4e  elftal te laten voetballen. 
Jan Venema geeft aan om eerst iedereen van het 3' elftal maar eens te vragen of zij 
garant staan voor elke zaterdag voetbal, want sommige spelers zie je alleen maar 
zomers. 
* Er komen steeds meer meisjes voetballen, is  dear  de accommodatie wel voor? 
Eelke geeft  Gan  dat dat inderdaad een aandachtspunt is. Er wordt nu rekening 
gehouden met het inplannen van de wedstrijden en kleedboxen. 
* Het trainingsmateriaal wordt minder, vooral de hoedjes. 
Eelke geeft aan dat er nu een vergunning voor een container is aangevraagd, zodat het 
materiaal beter bij elkaar blijft. 

Jan Venema 
* be meeste teams staan te trainen in het zand op het trainingsveld en 
donderdags wordt er door de A selectie op het B veld getraind. Het veld waar wij dan 
zaterdags weer op kunnen spelen. 
Minne geeft aan dat dit bijna niet gebeurt, ook belt Klaas altijd met Minne hierover 
of het wel of niet kan. 
* Komt er nog een ballenvanger bij B veld? 
Dit wordt door de gemeente op de begroting gezet. Bij ruimte dit jaar en anders 
volgend jaar. Het toegangshek wordt voor 1 januari 2006 opgeknapt. 
* Communicatie - Jan vindt dat je weinig hoort over allerlei dingen. Vb trainer Al en 
Bl. Eelke geeft aan dat de communicatie mbt jeugd gaat via Wietze Toering en Arjen 
Veenstra. Bij hen kun je altijd terecht met vragen over de jeugd.  

zitting te nemen in het bestuur van DWP. 
be wens van het bestuur was dat ik de functie van penningmeester op mij zou nemen. 
Dit leek mij wel een leuke uitdaging. En nu na ruim 15 jaar heeft Jan de Vries het 
penningmeesterstokje aan mij overgedragen. 
Jan heeft altijd een goed financieel beleid gevoerd waarvan DWP jarenlang de 
vruchten heeft geplukt. Dat Jan de Vries als medewerker van de Rabobank in Sint 
Johannesga vanuit die functie een voordeel had om dit met zijn penningmeesterschap 
te combineren moge duidelijk zijn. Ik denk hierbij alleen maar aan het storten van de 
wekelijkse kantine opbrengsten het afhandelen van vrijwilligersvergoedingen of het 
betalen van facturen. Wel staat vast dat dit voor mij omslachtiger is. 
Het is een must dat ik veel meer gebruik wil en moet maken van de computer denk 
daarbij aan de boekhouding en internetbankieren, wat al weer veel geloop naar de 
Bank voorkomt. Om ook op het gebied van de KNVB eisen te kunnen blijven voldoen is 
het noodzakelijk dat boekhouding, contributie en ledenadministratie verder wordt 
geautomatiseerd. Als bestuur hebben we dan ook besloten dat contributie incasso 
zoveel mogelijk automatisch door middel van machtiging moet plaatsvinden. Hierover 
hebben jullie sinds kort allemaal bericht van gehad en wij als bestuur verwachten 
ieders medewerking. 

ik hoop deze uitdaging waar te kunnen maken of dat zoals bij Jan de Vries 15 jaar 
zal duren verwacht ik niet maar we zullen zien. 

(aanwezigen Jaarvergadering) Gerrit Aalbers  



Efkes foarstelle 	 
Ik zal mezelf allereerst even voorstellen, de meeste mensen 

_ kennen me dan wel, maar het is wel zo netjes. 
Mijn naam is Afina Lageveen en ben alweer 28 jaar. Ik woon sinds 2 jaar samen met 
Hendrik van Stralen op de Grie 31. Ja, dichterbij het voetbalveld kun je bijna niet 
wonen. Sinds 1999 werk ik in Drachten, voormalig 
Maartenswouden. Ik werk op de woongroep 
Nieuweweg 1, daar wonen 12 mensen met een 
ernstig verstandelijke beperking en sommigen van 
hen hebben daarnaast ook nog een visuele en 
lichamelijke beperking. Ik ben er begonnen als 
stagiaire, daarna als groepsbegeleidster en 
inmiddels alweer 3 jaar als zorgcotirdinator. 
Ik ga altijd met veel plezier naar mijn werk, met 
al mijn 12 cliënten heb ik een hechte band. Ook al 
weer enige jaren voetbal ik bij de dames van DWP, wat ik 
minder leuk als je verliest). Het is wel eens moeilijk te combineren met mijn 
onregelmatige diensten, maar ik ga er wel voor. We hebben een ontzettend leuk en 
gezellig team, door werk niet altijd voldoende dames op zaterdag, maar de nieuwe 
lichting komt er al aan. Dus voorlopig nog wel damesvoetbal bij DWP. 
Ja en hoe kom je dan in het bestuur terecht ')in  één van de clubbladen las ik Jan 
Knijpstra zijn oproep voor eventuele ondersteuning van zijn vvvvvveeeeeeeeeellffileeee 
taken. Ja, ik ben er wel achter, Jan kan geen Nee zeggen, dus ja in de loop der jaren 

\ 	
komt er steeds meer bij!! Ik hou wel van een uitdaging en om 

\, 

behulp van Sietse zijn papieren. Dit omdat deze verlopen zouden zijn. Volgens Sietse 
zijn zijn papieren niet verlopen. Hier zal dus weer gebruik van worden gemaakt. 
We zien dus in het totaalbeeld dat de opbrengsten naar beneden zijn gegaan. 

Verslag actiecomité 
Wiepie Krist komt met 2 duidelijke overzichten. 1 mbt opbrengsten en uitgaven 
algemeen en 1 overzicht mbt het clubblad. be opbrengsten bestonden uit 
reclameborden, wedstrijdballen, grote clubactie, koekactie. be opbrengsten mbt 
reklameborden zijn 700 euro lager dan vorig jaar, dit omdat er iets minder sponsors 
zijn of ze hebben nog niet betaald. 
be uitgaven bestaan uit: geld naar 
-lub, onderhoud materiaal en 

,Klameborden, ballen voor pupil van 
de week, attenties en aanschaf 
kleurenprinter voor clubblad. Vanuit 
actiecomité wordt aangegeven dat er 
weinig gebruik wordt gemaakt de 
fruitmanden, die de jeugd krijgt bij 
ziekte of blessure. Vaak wordt het 
niet aan en doorgegeven. Het is voor 
iedereen duidelijk op papier gezet en Wiepie legt het per post kort uit. Wiepie geeft 
aan dat er als suggestie is aangegeven om het geld wat aan de club wordt gegeven, dit 
in een "groot onderhoud post"te stoppen. 

Verslag kascommissie 
be kascommissie bestond dit jaar uit Arjen Krist en Sjirk Elzinga en als reserve 
Tetje de Vries. Arjen en Sjirk hebben de boeken bekeken en Arjen geeft een kort 
verslag. 
Arjen geeft aan dat alle financiële gegevens van zowel club als actiecomité er goed en 
duidelijk uit zien. 

:noeming kascommissie 
Als nieuwe kascommissie worden benoemd; Sjirk Elzinga en Tetje de Vries. Anne van 
der Zee biedt zich aan als reserve. Iedereen gaat hiermee akkoord en Arjen Krist 
wordt bedankt voor de verrichte controles. 

Bestuursverkiezing 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld bij Jan Knijpstra. 
Jan de Vries en Jan Knijpstra zijn beide aftredend. Jan de Vries stopt na 15 jaar 
penningmeester en Jan Knijpstra is herkiesbaar voor algemeen lid bestuur. 
Het is altijd moeilijk om een opvolger te vinden. Jan de Vries heeft 2 keer een 
gesprek met Mindert Mulder gehad. Deze gaf aan de uitdaging wel te willen aangaan, 
echter een paar weken geleden heeft Mindert het afgezegd. Volgens 

ontzettend leuk vind (soms 

weer eens iets nieuws te leren, vandaar mijn aanmelding bij 
het bestuur. Echter liepen de aanmeldingen niet storm, dus 
de keus was snel gemaakt. Ik heb inmiddels al een aantal 
bestuurs-vergaderingen bijgewoond en ja er zijn heel veel 
dingen nodig om de club draaiende de houden. Vele, vele 
regels vanuit de KNVB, aanvragen van subsidies, het zoeken 
van leiders, trainers, barvrijwilligers, probleemoplossend en 
natuurlijk de verbouwing en zo nog vele dingen, die je als 
voeltbalster of lid niet ziet. Mijn visie daarop is daardoor 
wel veranderd! Ik kom nog een hoop nieuwe dingen tegen, 

maar Jan Knijpstra is daarin mijn leermeester, want heeft het secretariaat 15 jaar 
goed gedaan. Ik heb daar bewondering voor. Zo langzaam aan dan leer ik het wel en als 
ik het gewoon even niet weet, dan vraag ik het wel. Ik vind leuk om iets voor DWP te 
kunnen betekenen. Tot zover mijn verhaal en bij vragen dan hoor ik dat graag! 
Vele groeten 
Af ina Lageveen, secretariaat 



Al en Bl speelden een complete competitie en de andere teams in poule verband. Er 
werd hevig gestreden maar echter geen kampioenen, soms net niet. Er werd door de 
jeugd meegedaan aan verschillende toernooien. Zelf werd er in de winterstop een 
competitie opgezet voor de E en F pupillen. Na de winterstop werd D2 kampioen, de 
andere teams eindigden in de middenmoot. be opkomst op de trainingen en 
wedstrijden waren groot. In december werden we opgeschrikt vanwege een zware 
operatie van onze jeugdvoorzitter Wietze Toering. Gelukkig gaat het nu weer beter 
met Wietze. 
Op koninginnedag een toernooi voor de F pupillen en 's middags voor Al. 
Voor het A toernooi 32 clubs afgebeld, waarvan er maar 4 mee wilden doen. 
Om 12.00 uur belde er nog een club af, erg jammer! 
be teams dus 2 keer tegen elkaar laten spelen. Desondanks was het een geslaagde 
dag. Het actiecomité sponsorde deze dag de prijzen en snoep/ chips voor de F 
pupillen, hartstikke bedankt! 
Een unieke prestatie leverde Al tijdens een toernooi. Zij moesten tegen 3 
hoofdklassers en 1 eerste klasser spelen. Zij wonnen deze alle 4 !!! 
Super gespeeld jongens! Ze gingen met 4 voetballen naar huis. 
Op 21 mei de jaarlijkse familiedag, 's ochtends voor de jeugd en 's middags voor de 
senioren. io• 
Henk van Hes willen we hartelijk bedanken voor diensten 
en veel succes bij Mildam. Echter nu dus op zoek naar 
een trainer voor Al. 
Verder iedereen hartelijk bedankt die tijd en energie in 
onze jeugd heeft gestoken. 

Er volgt een korte pauze, zodat Jan de Vries en Wiepie 
Krist ( penningmeester actiecomité) hun overzichten 
mbt opbrengsten en uitgaven kunnen uitdelen. 

Verslag penningmeester 
Jan heeft voor alle aanwezigen weer een duidelijk exploitatieoverzicht per I juli 2004 
gemaakt. Jan geeft zelf al aan dat er een foutje in staat mbt het jaar. 
2003 moet 2004 zijn. 
Verder zien we dat we 600 euro meer rente hebben als vorig jaar, maar dit komt door 
de bouwdepot rekening. Je ziet ook dat de kantine omzet 2000 euro minder is als 
vorig jaar. be ecotaxvergoeding is ook 400 euro minder. be rekening van de 
nutsbedrijven waren 1000 euro omhoog gegaan. 
Jan Venema geeft aan, dat misschien het water van de douches minder heet kan? 
Sippe Smeding zegt dat er vaak onnodig licht blijft branden. 
Huur is ook met 1000 euro omhoog gegaan. 
Sietze Drenth vraagt of de bijdrage van gemeente Skarsterlan nog intact is en of er 
nog gebruik gemaakt word van zijn papieren om deze vergoeding aan te kunnen vragen. 
Jan geeft  can  dat de bijdrage nog gegeven wordt, maar dat dat niet gebeurt met 

weuws va het ctiecornité 
Dit seizoen hebben we een nieuw lid in het actiecomité, nl. Jan 
Venema. Hij is bereid de taken die Herman Roffel altijd deed, 

over te nemen. Herman heeft de laatste jaren veel werk verricht in het actiecomité. 
Het benaderen van sponsoren voor nieuwe reclameborden en wedstrijdballen; prijzen 
voor de verloting enz. Niks was Herman te veel. Hier gold: De juiste man op de juiste 
plaats. Herman namens het actiecomité hiervoor nog heel veel dank. Jan Venema heel 
veel succes. 
We hadden ook een feestje in het actiecomité. Onze "ouwe vrijgezel" Ype Bijker is 
23 september jl. in het huwelijk getreden met Mariejette de Hei j. 
Na de verloting (voor de verbouwing) hebben we inmiddels al weer een actie gehad, nl. 
de Grote Clubactie. Alle 225 loten zijn verkocht ondanks de concurrentie van diverse 
andere verenigingen. Leden/bezoekers van v.v. DWP hiervoor onze dank. 
Komend najaar doen we het rustig aan met de acties. be volgende actie is voor het 
komende voorjaar: de traditionele koekactie. 
be trainingsballen zijn dit jaar ook weer door het actiecomité verzorgd. Voor de 
training zijn er vier kleine doeltjes aangeschaft. Trainers/leiders/spelers pas 
alstublieft goed op het materiaal want ballen, doeltjes, netten  etc.  zijn erg duur. 
Deze winter proberen we nog de trainingshesjes en trainingsmaterialen een wat beter 
plekje te geven. be hesjes zullen gedeeltelijk worden vervangen (jeugd en senioren 
een beetje gescheiden). Dit in goed overleg met Anne Knol. 

Voorzover de berichtgeving van het actiecomité. 



De grote verbouwing bijna ten einde  
Zoals de vaste bezoekers hebben gezien is  Giles  bijna klaar bij D.W.P. 
De eerste gasten zijn al in het nieuwe onderkomen ontvangen en we 
hebben alleen nog maar positieve klanken gehoord. 
Naast alles wat klaar is blijven er altijd kleinigheden over die maar 

moeilijk blijven om tot een goed einde te brengen. Waar we steeds uit dezelfde vijver van 
vrijwilligers hebben moeten vissen is een ieder al weer druk bezig bij D.W.P. op de 
voetbaldagen. Er blijven steeds dingen over die aangepakt moeten worden om te kunnen 
zeggen "nu is  Giles  klaar en kunnen we achterover gaan hangen". Dit blijft binnen elke 
vereniging natuurlijk een droom, want is het ene niet klaar is het nieuwe al weer aan de beurt. 
In de emballage ruimte is alles nog niet zoals we graag willen. Het plafond moet nog klaar en 
van een kleurtje worden voorzien. Ook is er in het elektrische systeem hier en daar nog een 
probleem welke op korte termijn opgelost zal worden door firma Minnesma. De belasting in 
het keuken gedeelte is zwaarder dan verwacht zodat Evert een extra groep zal toevoegen. 
Daarnaast zijn er hier en daar bij het hemelwater afvoer gedeelte wat probleempjes die 
vervangen dan wel aangepast moeten worden. Er zijn vast wel enkele waterdragers die dit 
gaan doen. De huisschilders Lageveen hebben ook bij de kleedboxen al menig laagje verf 
vervangen zodat  Giles  er weer pico bello uit begint te zien. Je komt ook dingen tegen die een 
gevolg zijn op verplaatsing van dingen door de verbouw. Er is een actie lijst waarop alles wat 
nog gedaan dient te worden staat. We hopen dat de laatste dingen snel 
kunnen worden gekrast. Wie zich geroepen voelt om wat voor de 
vereniging te betekenen kan zich altijd wenden tot 1 van de 
bestuursleden. Waar bij trainers/leiders/spe(e)I(st)ers de zenuwen al 
menigmaal door de kelen gieren is er voor het vrijwilligers korps nog vol 
op werk. 
Als dan van dit korps ook nog menigeen bij deze spelers/leiders/trainers 
hoort is de spoeling snel dun!! Voor de winter periode is er ook warmte 
nodig in de nieuwe vertrekken en Harry v/d Velde is al druk bezig om de 
radiatoren op te hangen om ze later aan te sluiten op de 
verwarmingsketel. Wij hopen dat de laatste vertrekken tijdig van warmte kunnen worden 
voorzien. Jan Lageveen is bezig met het maken van een stelling voor de sporttassen zodat 
deze niet meer binnen in de hal staan, maar in de daarvoor bestemde stelling. Als een ieder 
hier zoveel mogelijk gebruik van gaat maken is de aanblik bij de ingang ook van dien aard dat 
het goed is. In dit clubblad wat wederom op een voortreffelijke wijze is samengesteld door 
Jan Kni jpstra, vindt u een  scale  aan foto's welke in de bouw periode zijn gemaakt. 
Naast de persoonlijke foto's zijn er ook foto's door Jan gemaakt met een bewust karakter. Zo 
weten we ook waar de meeste leidingen/kabels lopen wat bij noodzaak voor oplossingen kan 
zorgen. Voor de meeste mensen op de foto's is het terug kijken naar een heftige periode 
welke meestal zaterdags met een hapje en een drank je werden afgesloten. Tijdens deze 
spaarzame momenten zijn er ook door Jan foto's gemaakt waar het plezier afstraalt. 
Deze momenten blijven in mijn geheugen om terug te kijken naar een geweldige samenwerking 
onder de vrijwilligers van ons D.W.P. 
Waar nodig zullen we de handen nog uit de mouwen moeten steken, maar ik wil een ieder 
hartelijk danken voor haar / zijn inbreng bij deze verbouw. 

Met een welgemeende groet, Anne Knol. 

Leider was Henry van Drogen met als assistent Douwe Dijkstra. Het elftal werd 
verdienstelijk 4' met 31 punten uit 20 wedstrijden. Voor het volgende seizoen wordt 
dit elftal het 3, maar men blijft op het zelfde niveau voetballen als nu. 
Dames 1 
Ook dit jaar weer onder leiding van Sjoerd van der Molen en Sake Mulder. Sake was 
tevens de trainer, wat niet altijd even gemakkelijk is. Sake emigreerde naar Nieuw 
Zeeland, maar heimwee bracht hem weer thuis. Anne Knol had inmiddels de trainingen 
overgenomen. Tot aan het einde van de competitie deed men mee voor het 
kampioenschap, wat net niet lukte. Jammer genoeg is het dameselftal ook kwetsbaar 
mbt voldoende speelsters. Ze eindigden op de 3'  plants  met 20 wedstrijden en totaal 
van 43 punten in de 5' klas. Duidelijk is wel dat de dames zeker bij DWP horen, gelet 

de gezelligheid die zij met zich meebrengen in de kantine. 
.g even kort over de verbouwing. Op bepaalde zaken zal iedereen wel zijn mening 
hebben, maar wat voorop staat is dat alle vrijwilligers kosteloos hebben meegewerkt 
en hier geen vergoeding voor hebben ontvangen. Al de vrijwilligers die hun steentje 
hebben bijgedragen, doen dat voor al de bijna 250 leden en niet voor henzelf! Anne 
Knol was de coördinator met hulp van Alex Hoks. Enorm veel werk is er verzet door 
diverse personen. Naast Anne, Alex en Henk van Hes toch een uitzondering voor 
familie Lageveen, wanneer we alle 
uren van Jan, Anneke, Wiebe en 
Af ina optellen moeten er nog heel 
wat trainingsuren worden 
gemaakt om dit te evenaren. 
Natuurlijk blijven er altijd 
zwartkijkers of personen die 
proberen om allerhande op-of 
aanmerkingen te plaatsen, maar 
al deze opmerkingen, van niet 
aanwezige vrijwilligers, zullen voor kennisgeving worden aangenomen. Net  als Anne 
Knol laatst zei; "we houden ons eigen schema aan en blijven positief en laten ons niet 
-ek maken door de negatieve opmerkingen". Het is gewoon jammer dat veel mensen 

Ieen de negatieve dingen kunnen benoemen ipv de positieve. Binnenkort volgt de 
officiële opening voor genodigden ( vrijwilligers). 
Tot slot wil ik iedereen bedanken, namens het bestuur, voor hun tijd en inbreng van 
het vorige seizoen. Ook heel veel succes en voetbalplezier toegewenst voor het 
aankomende seizoen. 

Jeugdverslag 
Het verslag is geschreven en wordt voorgelezen door Henk Mulder. 
De indelingen van de teams met leiders en trainers zijn weer ingedeeld. Het materiaal 
is weer opgeknapt door het actiecomité en uitgereikt aan desbetreffende teams. Het 
cantol jeugdspelers is vrijwel gelijk gebleven. 



Joure 
Rottum 
Rotsterhaule 

Metselbedrijf DUAN 
Motorhuis Esvana 
Anja Boender - sportmassage 

Rotsterhaule 
Joure 

Café 't Skoffeltsje 	 Heerenveen 
Vleesvee & vleeshandel M.S. de Jong - Kuipers 

Voegbedrijf S.V.S. 

Rotsterhaule 
Heerenveen 
Joure 

Jelle's Gemakswinkel 
Restaurant Koningshof 
Auto Joure b.v. 

Rotsterhaule 
Heerenveen 
Heerenveen 

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

Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga  

Rohe! 
Joure 

Haskerhorne 

BALSPONSORS 2005/2006 
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  Corn&  

Jonkman Transporten 

Boss Classics Mini specialist Sintjohannesga 
Gerrit de Jong 	 Oudehaske 
Tankstation H. Bakker 	Echten 

Interesse voor ballensponsoring bel: 
Jan Venema, 0513 - 55 19 89 

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. N1COLAASGA 

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

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

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

FREEGJE DERNEI 
as jo jo bóleguod heije  

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruiloften 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

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

Tevens voor-uvilunches,  plates,  snacks, 

salades of een lekker glaasje bier e.d. 

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

JD BOON  
Ek )  

W13.--V.F *-;••••"»,r;11-.."1.7fit '115 
EMIMM2 ErEggliirA 

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

4  (> , 	_..........!......., 
D 1  oofdbrug 
Croissanterie/VIaaierie 
Dracht 1 - Tel.: 0513-615086 

ffl 
aineets J7e c ia ite 

. aec.s.taurant 
,.(Yardreni 

Schans 11a 
8441 AB Heerenveen 
Eigenaar T.H. Wang 
telefoon 0513-651299 
telefax 0513-653162 



De Rabobank iS een bank met een idee_ Het 
idee dat je samen sterk bent De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank ván mensen wier mensen_ 
Dat merkt u al snel in het persoon- 
lijke contact. Elke Rabobank 
mat midden in de samen- 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijfs- 
leven. verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft ook als het niet 
om bankzaken gaat Kart- 
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is  lode  buurt als u. 

Rabobank 
Rotsterhaule 

We zijn net zo thuis in de buurt  GIs  

Rabobank 
Rotsterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

Akkerman  
Mechanisatiebedrijf 	MASSGY rrnausom 
Streek 36 Postbus 2 	 .linh-akkernian.n1  
8464  NC  Sint Johnnnesga 
	 in 1011 lin li-akherman.n1  

Tel:0513-551283 / 551239 
	

Mob: 06-21 88 14 18 

VOORSPRONG 
DOOR 

INNOVATIE 

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 

Hier is nog 
ruimte voor uw 

advertentie 

Bergsma Assurantiekantoor 
Hanos  Holiday  Horeca BV 
GEBO BV 

Meermarkt B. van Zwol 
Mechanisatiebedrijf Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf Minnesma 
Café van der Zwaag 
Brattinga's Kleurencentrum 
Sportcentrum R. de Leeuw 
E.P. Elektronica 
J. van der Veen kraanverhuur/grondverzet 
Waterlander kachels en haarden 
Woningstichting Haskerland 
Heineken Nederland BV 
Kerstma-Heida 
Kraak Installatietechniek 
Modderman BV 
Akkerman rijwielen 
Rabobank 
Drukkerij Hofstee 
Administratiekantoor Oord 
Jager's automobielbedrijf 
Wieger Ketellapper 
Tuincentrum De Koning 
Voegbedrijf Ten Boom 
Assurantiekantoor Ferwerda 
De Wrede Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 
Van der Wiel 
De Bromfietshal 
Leen van Bavel 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
West - Media 
Kapsalon Trijnie 
Total de Boer 
Boersma - Heerma Verzekeringen 
Boersma Accountancy 
Voegbedrijf S.V.S. 
Bouw- Aannemingsbedrijf Jan de Vries 
Installatiebedrijf H. Van der Wal 
Hemutech installatie- en montagetechniek 

Joure 
Heerenveen 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Sintjohannesga 
Oudehaske 
Oudehaske 
Sintjohannesga 
Joure 
Heerenveen 
Joure 
Sintjohannesga 
Rotsterhaule 
Joure 
Grou 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Oudehaske 
Nieuwehorne 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Rohel 
Ouwster Nijega 
Joure 
Joure 
Sint Nicolaasga 
Drachten 
Rotsterhaule 
Ouwsterhaule 
Rotstergaast 
Heerenveen 
Ouwsterhaule 
Scharsterbrug 
Sint Nicolaasga 
Sint Nicolaasga 
Joure 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 

RECLAMEBORDEN 2005/2006 

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



.r--- 

i 
	'1 Y:F.'1';111.':;-.1 	, 	, . '.. • , 

l' '1' VCIIPL1.'',.'S'CE:V.';.:i ' • '. 	1 i: _ 	- -', 

.' 	. !MIEN L,  Ulf': 	.. 	, 

Publiciteit is zeer belangrijk voor de club. Auke-Jan Snijder besteedt daar tijdens 
zijn programma bij OSKAR voldoende tijd aan. Eelke Westra schrijft verslagen van 
de wedstrijden van het 1' elftal. Deze worden in de  Jouster  Courant gepubliceerd. 
Anderhalf jaar geleden was Douni nog het 250ste  lid , nu staat de teller op 248. 

Kort overzicht per elftal: 
elftal 

Trainer was Klaas Westra uit Sneek, zijn eerste seizoen bij DWP. Leider was Geert 
de Jong en Mindert Mulder was grensrechter. 
Via Lemmer Lemmer Bentex,  Black  Boys en Delstrahuizen gingen we 
een ronde verder met de bekerwedstrijden. We begonnen de 
historische eerste competitie-wedstrijd in de 3e  klas goed, 
er werd met 2-0 gewonnen van CVVO uit Lemmer. Op 16 
oktober werd de bekerwedstrijd tegen 1' klas Flevo Boys 
met 
4-0 verloren, zodat we uit de beker lagen. Voor DWP waren 
er complimenten over de organisatie en ontvangst. 
Halverwege de competitie stonden we op de 7 pleats, de 
return tegen CVVO werd gestaakt en Lieuwe en Mindert 
kregen beide een langdurige schorsing. DWP hield kampioen 
Olde Veste uit Steenwijk tweemaal op een gelijkspel. Er werden prima wedstrijden 
gespeeld door onze jongens. Dit bracht ons op een 7' plaats met 29 punten uit 22 
wedstrijden. 

elftal 
Ook dit elftal kreeg trainen van Klaas Westra evenals op de donderdagen van Sietse 
Drenth, die tevens leider is. DWP 2 kwam uit in de reserve derde klasse B en eindigde 
op een keurige 5e  pleats.  Uit de 22 wedstrijden werden er 34 punten gehaald met 
maar liefst 60 doelpunten voor en 40 tegen. Het 2e  elftal is inmiddels een hecht 
groepje spelers geworden. Afwisselend ging men mee als reserve voor het le  elftal. 
5' elftal 
Na enkele wedstrijden bleek het niet haalbaar om elke week voldoende spelers bij 
elkaar te kunnen krijgen. Vaak werd aan Minne gevraagd tot het verplaatsen naar een 
doordeweekse dag, maar op een gegeven moment houdt het op. 
Als leider van dit elftal of bestuur kunnen we niet achter de spelers aan die liever 
zaterdags andere dingen belangrijker vinden dan voetballen met je 10 teamgenoten. 
Erg jammer, moor er werd besloten om DWP 3 uit de competitie te halen. Achteraf 
zijn er natuurlijk altijd verwijten te maken tegenover het bestuur, maar als iedereen 
garant stond voor elke zaterdag voetballen dan was dit bovenstaande probleem niet 
aan de orde geweest. 
4e elftal 
Na het uitvallen van het 3' elftal had het 4' elftal inmiddels genoeg spelers. 



Heropening sportcomplex  VV De Wite Peal 
Afina Lageveen 

 

SENTTJOHANNESGA - Feest 
was het vrijdagavond bij voet-
balvereniging De Wite  Peal  
(DWP) op sportpark De Grie in 
Sintjohannesga, waar de 
vernieuwde 	accommodatie 
werd heropend. De avond was 
bedoeld voor alle betrokkenen 
die hadden meegeholpen bij de 
uitvoering van de bouw. Na het 
openingswoord door voorzitter 
Eelke Westra, waarbij hij in-
haakte op het ontstaan en de 
ontwikkelingen bij DWP, be-
dankte hij de vrijwilligers die 
aan de verbouw hebben mee ge-
holpen. De twee oudste, oud- be-
stuursleden, Henk Visser en  
Harm  Sloothaak,  waxen  ge-
vraagd het vernieuwde complex 
officieel te openen. Omdat 
Sloothaak afwezig was, ont-
hulde de nu in Joure wonende 
Henk Visser daarna het door 
Jan Knijpstra ontworpen 
nieuwe DWP-logo, waarna de 
aanwezigen het complex beke-
ken. Bouwcoördinator Anne 
Knol sloot het officiële* gedeelte 
af met enkele passende anekdo-
tes. 

Aan deze verbouwing gaat 
een lange geschiedenis vooraf. 
Begin jaren '70 maakte de ge-
meente plannen voor eventuele 
uitbreiding van het dorp Sintjo-.  
hannesga. Men vond toen het 
voetbalveld van De Wite  Peal  
een geschikte locatie. Door deze 
plannen moest er een nieuw 
complex komen voor DWP, dat 
kwam naast het voormalige 
voetbalveld. Nadat er een jaar 
lang op het MAVO-terrein in 
Joure was gevoetbald, kon in 
1975 het nieuwe complex op De 
Drie in gebruik worden geno-
men. De gemeente was eerst 
niet van plan om er een kantine 
bij te bouwen uit oogpunt van 
concurrentie voor de plaatse-
lijke horeca. Er werd een pas-
sende oplossing gevonden en de 

- bouw van een kantine werd als-
nog gerealiseerd. 

Dat het de vereniging voor de 
wind ging, bleek in 1982 toen 
het sportcomplex werd uitge-
breid. Met vele vrijwilligers 
werd er een bestuurskamer bij-
gebouwd. Door toename van 
het ledenaantal werd in 1985 

een verzoek bij de gemeente in-
gediend voor uitbreiding van de 
velden, welk verzoek pas in 
1992 werd afgewezen. Ter com-
pensatie kwam er in. 1993 
verlichting op het tweede veld. 
In datzelfde jaar wer.den de 
kantine  on  bestuurskamer van 
de gemeente overgenomen en 
kwamen in eigen beheer. Ook 
werd achter de bestaande kleed-
kamers een multifunctionele 
ruimte gebouwd, opnieuw door 
vrijwilligers. Deze ruimte 
wordt gebruik als massage-
ruimte, opslag kleding alsmede 
de wasserij, die in eigen beheer 
wordt uitgevoerd. In 1997 gin-
gen ook de kleedkamers in ei-
gen beheer over. 

Het. gaat de vereniging dus 
voor de wind en inmiddels is 
het ledenaantal precies 250.. Er 
is vooral een toename van de 
jongste jeugd en ook het meis- • 
jesvoetbal is erg in trek. Na het 
sportcomplex bijna dertig jaar 
in gebruik te hebben, werd op-. 

nieuw tot verbouw besloten om-
dat vele .ruimtes sterk 
verouderd en te klein  waxen.  De 
wc's en keuken voldeden niet 
meer aan de eisen van deze tijd 
en werden volledig vernieuwd. 
Vanuit de KNVB komen ook 
steeds meer signalen dat men 
zaken verder wil automatise-
ren. Worden nu de uitslagen.  van de pupillen al geautomati-
seerd doorgezonden, zal dit nog 
verder worden • doorgevoerd. 
Om op al deze ontwikkelingen 
in te spelen werd ook nog een 
ka.ntoorgedeelté bij de be-
stuurskamer aangebouwd. 

In samenwerking met bouw-
bedrijf Veenstra uit Oudehaske 
werd het plan voor de verbou-
wing gemaakt. Om de finan-
ciële ruimte te vergroten moest 
een geldlening worden afgeslo-
ten bij. de plaatselijke bank en 
werd door het actiecomité een 
grote loterij georganiseerd. De 
prijzen werden spontaan be-
schikbaar gesteld door de  win- 

o--  - 

keliers en bedrijven uit het d, 
en omstreken. •Dit was 
enorm succes en leverde voox 
verbouwing € 5.000 op. \,\; 
den .de voorgaande verbouv, 
gen volledig gerealiseerd 3 
de hulp van vrijwilligers, 
deze verbouwing daar te gr 
voor. In samenwerking 
bouwbedrijf Veenstra, insta 
tiebedri,jf Minnesma, voeg 

• drijf G. de Jong, aannemen 
drijf Joost Visser, vloerdesk 
dige Piersma & van der 'V 
gebroeders Visser en een pl,  
vrijwilligers werd verbouw 
onderhoud van 	comr 
groots aangepakt. 

Tijdens het tunt oeizoer 
gestart met de eerste gTc 
werkzaamheden en gelijk nx 
DWP-familiedag eind mei w 
de verbouwing, die eal 
maanden duurde, voortge 
Het was een lange periode • 
hard •  werken, maar met 
vernieuwde  accommodate  
DWP voorlopig weer enkele 
ren vooruit. 

Het door Jan Knijpstra ontworpen nieuwe  MVP-logo wordt onthuld door oud-bestuurslid Henk 
Visser. (foto: Dick Verton) 

Hoofdsponsor voor het vijfde jaar was onderhouds-en voegbedrijf Geert de Jong uit 
Sint Johannesga. Tevens werd door Geert het eerste elftal in een nieuw tenue 
gestoken. 
Herman Roffel zorgde weer voor vele voetballen, vele bedrijven waren weer spontaan 
bereidt om een voetbal te sponsoren. Herman stopt hiermee na dit seizoen. be 

i• 	—. 	 reklameborden staan er allemaal ook keurig 
41.9^ 	 netjes bij. 

,Y 

-------;' Er is een nieuw bord gekomen voor de club van 
.../ .p 	 100, deze is inmiddels al vol. 

•.,...tci 	Iedereen die DWP alle goeds toewenst kan 
zich laten inschrijven voor 45 euro per jaar. 
Daarnaast ook veel dank aan de adverteerders 
van ons clubblad en programmaboekje van het 
eerste elftal. 
Al deze extra inkomsten zullen worden 

gebruikt om de club draaiende te houden. 
Kort nieuws: 
Jeugdvoorzitter Wietze Toering is enkele maanden uit de roulatie geweest, alles ging 
weer goed tot hij weer een terugslag kreeg. Gelukkig niet het hart maar al met al 
toch zeer vervelend voor Wietze. Gelukkig gaat het nu weer goed met Wietze. 
Periodiek aftredend zijn penningmeester Jan de Vries en secretaris Jan Knijpstra. 
Jan de Vries heeft aangegeven, na 15 jaar, te willen stoppen. 
Jan bedankt voor het penningmeesterschap de afgelopen 15 jaar! 
Op het allerlaatste moment is Gerrit Aalbers bereid gevonden om de nieuwe 
penningmeester van DWP te worden. Jan Knijpstra neemt ook afscheid als secretaris. 
Hij heeft door de jaren heen, ook 15 jaar, teveel werk op zich genomen, zodat hij er 
nogal eens in verzuipt. Afina Lageveen zal zijn taak als secretaris overnemen. Jan 
blijft in het bestuur en zal zich gaan richten op de ledenadministratie en de nog vele 
andere taken die in de loop der jaren ontstaan zijn. Het uitbreiden van het bestuur, 
met 1 persoon, zal door de ledenvergadering goedgekeurd moeten worden. 
Vanaf volgend seizoen zal een nieuwe vorm van incasseren van contributie, boekingen 

worden geïntroduceerd. be financiële administratie zal clan geautomatiseerd 
worden. Dit is vanuit de KNVB verplicht gesteld. 
Jelle de Boer verrichtte door de week de nodige hand - en spandiensten Jelle 
hiervoor bedankt, indien de gezondheid het toelaat springt hij nog bij, Jan Lageveen 
is bereid gevonden om hier een vervolg aan te geven. 
be gemeente is aangesproken op de situatie en het onderhoud bij de ingang van het 
complex. Er is toegezegd dat dit zal worden aangepakt. 
Voor het volgend seizoen is er een nieuwe kledinglijn aangeschaft voor de 
jeugdteams/ D pupillen t/m de F pupillen (DWP-shirt, broekje en sokken allemaal met 
DWP-logo) Het tenue blijft eigendom van de club. Er is een kleding-vergoeding 
vastgesteld van 10 euro per jaar. 

' 
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Op de donderdagavonden, volgens rooster, door Wiebe Roelof Lageveen, Nellie 
Yntema, Sake Mulder en Afina Lageveen. 
be vaste kantineploeg op zaterdagmorgen waren Tineke van Hes, Tetje de Vries, 
Gelske van der Wal, Ymkje van der Velde, Alie Krist en Tineke Zonderland. 
Na vele jaren stopte Tineke van Hes, zo ook Gelske en Ymkje. 
be zaterdagmiddagen/ -avonden werden verzorgd door Anneke Lageveen, Susan ten 
Boom. Sjirk Elsinga en Alie Krist hielpen ook regelmatig. 
Er is een computer aangeschaft, want vanuit de KNVB wordt het verplicht gesteld om 
de ledenadministratie te digitaliseren. 
Henk van Hes heeft wederom een vijftal bankjes gemaakt, die worden achter de goal 
op het hoofdveld geplaatst. 
Op koninginnedag werd het F pupillen en A junioren toernooi georganiseerd. Beide 
toernooien zijn prima verlopen. be A junioren speelden in zelfgemaakte shirts, deze 
waren bedoeld om Henk van Hes te bedanken voor zijn trainerschap. 
Henk is geslaagd  GIs  trainer coach  Ill  senioren en zal de nieuwe hoofdtrainer van 
zondagsvereniging Mildam worden. Henk blijft lid van DWP en zal hier zeer zeker nog 
vaak blijven komen. We konden dat al zien tijdens de verbouw, waar Henk veel tijd in 
heeft gestoken. Henk hartstikke bedankt voor alles. 
Op zaterdag 21 mei was er weer de DWP- familiedag. 's Ochtends begon de jeugd met 
gekostumeerd mixtoernooi en werd D2 als kampioen gehuldigd. 
's Middags was er het mixtoernooi voor senioren en dames en tussendoor vond de 
verloting  pleats.  Alle loten werden verkocht, zodat er 5000 euro binnenkwam voor de 
verbouwing. be prijzen zijn allen spontaan beschikbaar gesteld door de middenstand. 
Het gehele seizoen door zijn er veel omzettingen van wedstrijden. Minne Modderman 
steekt hier veel tijd in en alles wordt weer geregeld. Ook is 
het steeds moeilijker om voor zaterdagmorgen 
scheidsrechters te vinden. 
(vanaf 12 jaar mag je de kleinsten al fluiten) 
Het aantal jeugdleden is nog steeds stijgende. Een goede 
zaak dat DWP leeft. 
Vooral zien we steeds meer meisjes komen. Nu een C-
zevental en E3 meisjes. 
Een opmerkelijk resultaat behaalde het meisjesteam van 
de Trieme, met veel DWP -sters erin, ze behaalden de 
landelijke finale te Utrecht. 
Door Jan knijpstra werden weer vele foto's genomen voor 
het DWP-archief 
be kampioenen behaalden de krant. be teller van de website staat inmiddels al op 
ruim 15.000 bezoekers. Zodra het secretariaat is overgenomen en de financiële 
afwikkelingen weer op gang zijn, dan zal Jan de website actualiseren. 
Sponsoring kort: 
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Mededelingen 
Afbericht ontvangen van Anne Knol, Henk van Hes en Minne 
Modderman 1. 
Ingekomen brief met tweetal vragen van Lucie van Hes: 
* Contributiekorting ? - als meerdere gezinsleden lid van DWP 
zijn. 
* Het is onduidelijk waar ouders en of kinderen met eventuele vragen, op- of 
aanmerkingen voor de Jaarvergadering terecht kunnen. Wie is daarvoor het 
aanspreekpunt? 
Beide punten warden meegenomen naar de bestuursvergadering. Vandaar uit zullen de 
,ragen verder beantwoord warden. 

Verslag secretaris 
Jan Kni jpstra heeft weer een duidelijk en uitgebreid jaarverslag geschreven. 
Afina Lageveen leest het verslag voor. 
Het bestuur is gelijk gebleven aan het seizoen daarvoor. Elke 3 weken wordt er door 
het bestuur vergaderd. Bij eventuele problemen kan men altijd terecht bij een van de 
bestuursleden. 
Het clubblad wordt 4 keer per jaar uitgebracht en bestaat alweer 5 jaar. Er worden 
in totaal ruim 400 boekjes verspreid. Het clubblad wordt geheel alleen verzorgd door 
Jan Knijpstro. Ook wordt het programmaboekje van het eerste elftal door Jan 
gemaakt. Klaas Westra, hoofdtrainer, begint aan zijn tweede seizoen bij DWP. Zo ook  
Jacky  Bakker, die de geblesseerde spelers op dinsdag-en donderdagavond verzorgt. 
Herman de Hei j wast alle gesponsorde kleding uit en zorgt voor de belijning op de 
velden. be kleedboxen werden schoongemaakt door schoonmaakbedrijf de Haan. Met 

ingang van het nieuwe voetbalseizoen worden ze, nu bijna 
dagelijks, schoongemaakt door Jan Lageveen. 
be kantine en bestuurskamer wordt door Mieke Hoks en 
Albertje Roffel, op maandagmiddag, schoongemaakt. 
Het actiecomité, bestaande uit : Wiepie Krist, Anske de 
Jager, Herman Roffel, Ype Bi jker,Tineke van Hes, Tetje de 
Vries en Mieke Hoks, hebben ook weer voortreffelijk werk 
geleverd. be reclameborden staan keurig netjes bij en er 
werden weer vele balsponsors binnengehaald. Ook zorgt 
het actiecomité altijd voor een bal voor Pupil van de Week, 
tijdens thuiswedstrijden van het 1' elftal. 

Afscheid werd genomen van Herman Roffel en Tineke van Hes, ze deed jarenlang de 
kledingbeurs. Jan Venema is nieuw lid van het actiecomité. 
Ook dit jaar was er weer een rolladeparty voor al de vrijwilligers. Welgeteld bijna 
100! Bij voetbal of training, de kantine is vrijwel altijd open. Op dinsdagavonden werd 
door Jan Sloothaak, Durkje Venema, Ype  Biker  afwisselend achter de bar gestaan. 
be woensdagavonden altijd door Henk en Jitske Mulder. 
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Notulen Jaarvergadering 2005 
Notulen Jaarvergadering 2005 (seizoen 2004-2005) 
Vrijdag 9 september 2005, Kantine v.v. DWP 

Aanvang 20.00 uur 
Aanwezige leden : Wiepie Krist, Sippe Smeding, Tineke van Hes, Tetje de Vries, 
Wiebe Lageveen, Jan Venema, Anne van der Zee, Arjen Veenstra, Arjen Krist, Jan 
Ype Holtrop, Ype Bijker ( Skoalekers), René de Jong, Sietse Drenth, Jitske Mulder, 
Anneke Lageveen en Afina Lageveen 
Aanwezig bestuur: Eelke Westra, Jan Kni jpstra, Minne Modderman, Herman de Heij, 
Jan de Vries, Wietse Toering en Henk Mulder( jeugd) 

Opening 
Voorzitter Eelke Westra opent de vergadering en 
heet iedereen van harte welkom. Eelke blikt terug op 
het afgelopen voetbalseizoen. Voor het eerst in de 
geschiedenis van DWP, speelt het le elftal, 3' klas. 
Een seizoen met goede en minder goede prestaties. 
Dieptepunt was de uitwedstrijd tegen CVVO. 
be jongens wisten in de middenmoot te eindigen. 
Er is hard gewerkt door een ploegje vrijwilligers om 
het complex te verbouwen en er weer netjes uit te 	4-10 
laten zien. Het actiecomité heeft als financiële 
bijdrage hiervoor 5.000 euro geleverd. Dit is binnengehaald door een grote verloting 
te organiseren. Halverwege het seizoen is besloten voor bestuursuitbreiding, omdat 
Jan te veel werkzaamheden m.b.t. DWP heeft. Afina Lageveen heeft zich hiervoor 
aangemeld. 
We zien een gestaag dalend senioren ledental. 
Het contract met Klaas Westra is met een jaar verlengd. 
Het gehele jaar door is er weer van alles georganiseerd voor alle leden, van klein tot 

groot. Eelke wil iedereen er nog even aan herinneren dat 
er zaterdags voor 12.00 uur geen alcohol wordt 
geschonken. Dit geldt voor het hele complex. 
Verder nemen we afscheid van penningmester Jan de 
Vries en jeugdtrainer Henk van Hes, hij wordt 
hoofdtrainer bij Mildam. 

Notulen 
Jan Knijpstra leest de notulen van de vorige 
jaarvergadering voor, die plaatsvond op vrijdag 3 
september 2004. be notulen worden door alle 
aanwezigen zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
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IK HEE. JE ZIEN SPELEN EN IK DENK 
DAT IK slE KAN HELPEN. 

;13) rigovirm P120' van dc wk  
Wat is precies de bedoeling? 
ij alle thuiswedstrijden van het eerste elftal mag de 

pupil van de week de aftrap verrichten. be aanvang van de wedstrijd is altijd 
om 14.30 uur. Je moet dan om 13.45 
aanwezig zijn (liefst in voetbaltenue). Wi! 
je ook de wedstrijdbespreking volgen (voor 
de echten) dan een kwartiertje eerder. Je 
wordt opgevangen door Mindert Mulder, de 
assistent scheidsrechter van ons eerste 
elftal. Voor de wedstrijd kun je je 
verkleden in de kleedkamer met de echte 
spelers van het eerste elftal, je krijgt 
daarna een echte leren voetbal met de 
handtekeningen van alle spelers, leider en 
hoofdtrainer. Deze bal wordt je 
aangeboden door het actiecomité. Na de 
warming-up waar je aan mee mag doen kun 
je de eerste helft volgen vanuit de dug-out. 
We maken ook nog enkele mooie foto's 
voor jezelf en het archief van D.W.P. 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. Bi j verhindering dit zo spoedig mogelijk 
doorgeven aan Jan Knijpstra, tel. 55 20 07 

Concept indeling komend seizoen 	 
datum 	wedstrijd 

10 september 	- 5.V.M 
24 september 	D.W.P. - Bolswardia 
08 oktober 	D.W.P. Oeverzwaluwen 
15 oktober 	D.W.P. - fc Wolvega 
05 november 	D.W.P. - Nijland 
19 november 	D.W.P. - Workum 
10 december 	D.W.P. - Tonego 
04 februari 	D.W.P. - C.V.V.O. 
11 maart 	D.W.P. - Delfstrahuizen 
25 maart 	D.W.P. - sc Joure 
22 april 	D.W.P. - Bolsvvardia 

Naam spe(e)I(st)er  
Salina  Knijpstra & Marielle Jager 
Brand° Linders  Erwin Roffel 
Iris Melein & Aniek van Hes 
Henk Heida  
Seger  Korteweg 
Marcel de Graaf & Sipke Hoekstra 
Sido Jonker & Esger v.d. Post  
use  Jonker (5( Hilde Hoekstra  
Ronny  v.d. Stelt & Meinte-Piet Portena 
Atze van Stralen & Gerda Tuinier 
Tineke Schutten d‹ Wessel Krikke 



K. Waterlander  
haarden  kachels 

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

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

	1. 
WW 	ANIMO NlYkosjM53.4 44i 

Alles voor 
iedere  sports  

specialist in verenigingsartikelen. 

SPORTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

Naam.qpica&K 	alle 40.04/1,e4". e/t-t, 411,aite/1"1 

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 

I Installatietechniek 

 

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

  

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



Tel. 0513-551117 / fax 0513-551021  

De Bromfietshal 
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J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

• 
10,61~,Tnicel in de buurt' - - 

Meer 
Markt 

MeerMarkt van Zwol 
Streek 131 

Rotsterlzaule 
TeL 0513 551494 
Fax 0513 552011 

MEERMARKT 
SCOORT! 

met 
kwall5te5t, 

met 
voordeel, 

met 
servicel 

0513-552188 

Technisch 
Klussenbedrijf 
J. 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 

Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  J. Veldstraweg 35 
8513 CK. Ouwsterhaule 

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



Na rust proberen vol te houden en misschien kunnen we 
wel winnen we kwamen 3-2 voor en het werd 3-3 toch 
kwamen we nog een keer op voorsprong maar een paar 
minuten voor tijd kwamen ze toch weer langs zij op 4-
4 hierna nog een paar hachelijke momenten voor want 
zij raakten nog de paal en de lat. 
Een punt ging mee naar huis en we waren tevreden over 
de inzet van de spelers. 
be tweede wedstrijd was drie weken later, door 
afgelasting en een uit competitie terug getrokken team moesten we naar Espel, dit 
was de koploper met negen punten en 32 goals voor maar 2 tegen dus het ergste werd 
gevreesd. Dit team bestond uit veel 2e  jaar B's dus moesten we weer stevig aan de 
bak maar met bijna een complete selectie konden we redelijk stand houden. Strak in 
de dekking en hun vooral niet laten voetballen dat was ons strijdplan, halverwege de 
eerste helft kwamen we zelfs op voorsprong door een schot dat door de keeper 
verkeerd werd beoordeeld. 
In de tweede helft kwamen zij sterk terug en kregen hun verdiende gelijkmaker maar 
door een counter van ons kwamen nog een keer op voorsprong, maar ook nu konden we 
het niet vasthouden zodat we weer gelijk speelden maar met een gevoel dat we 
hadden gewonnen. 

be volgende wedstrijd was tegen de nieuwe koploper Urk met veel goals voor en maar 
weinig tegen dit waren stevig uit polderklei getrokken jongens die fysiek erg sterk 
waren. We zouden op dezelfde manier gout spelen als tegen Espel, dit ging in de 
eerste helft redelijk goed maar kregen een rommel goal tegen want ze liepen met vier 
man de bal over de lijn, be ruststand was 0-1 geen reden tot paniek want we hadden 
het gevoel dat we wel een punt konden pakken. 
Dit pakte anders uit want vlak na de thee kregen we de 0-2 tegen ook een goal met 
luchtje omdat de keeper werd gehinderd, maar hij zat wel, hierna werd het wat 
onvriendelijk van de bezoekers kant met wat natrappen en veel schelden op 
scheidsrechter en hun eigen leider. 
Na een half uur werd de eindstand door een counter bepaald op 0-3 jammer maar 
helaas, als er zoveel fysiek geweld aan te pas komt dan komen we een beetje tekort. 
Maar we hebben nu twee van de drie erg sterke tegenstanders gehad dus gaan we nog 
wel wat punten bij elkaar sprokkelen, en hoop op een plaatsje bij de eerste vijf. 
Er word in de wedstrijd met veel inzet en strijd gespeeld dat tot tevredenheid van de 
leiders de opkomst van de trainingen is bijna altijd 100% de inzet is goed maar de 
oortjes werken niet altijd, de sfeer is goed en het moet vooral leuk blijven. 

Ik hoop dat we zo door kunnen gaan en dat spelers niet te laat van de vrijdag feestjes 
thuis komen zodat de keel droog is voordat er gevoetbald is. 

Leiders D.W.P. B1 - Jan d< Jan 



„En dat terwijl ik gewoon een 
Limburgs jongetje uit Simpel-
veld ben", glimlacht hij. Het 
eerste minivoetbalshirtje dat 
Marc in zijn bezit kreeg, was 
dan ook van de Rotterdamse 
club. „Ik kreeg er eentje van 
Manchester  United  voor half 
geld bij. In '94 kostte zo'n out-
fitje 10 gulden nu 10 euro 95." 

Bijzonder trots is hij op een 
speciaal 	Feyenoord-shirt: 
„Kijk, een speciale nummer 
10, uitgegeven ter gelegenheid 
van de afscheidswedstrijd van 
Willem van Hanegem. ik wil 
trouwens even kwijt dat ik zijn 
commentaar op wedstrijden 
altijd fantastisch vind. In te-
genstelling tot dat van Cruyff, 
dat kan je beter ondertitelen. 
ik snap geen hout van wat die 
man allemaal roept." 

Waar haalt Marc zijn shirt-
jes allemaal vandaan? „Ik ga 
veel naar beurzen en er komt 
veel binnen via contacten op 
internet. Echt een zegen voor 

TILBURG, vrijdag 
Marc  Boo-man (39) heeft een afwijking, zo vertelt hij, die hij graag onder onze aandacht wil 

brengen. de Tilburger verzamelt mini-voetbaloutfits van clubs over de hele wereld. Ruim 1200 
stuks heeft hij er inmiddels. Dat schreeuwt natuurlijk om een leuke kiek, maar helaas hangt een 
deel van Marcs verzameling aan een donkere muur in het trapgat. „Ik weet wel wat, we klappen 
de bedbank wel uit, dan leggen we die.vol met shirtjes en ga ik daar middenin liggen", stelt hij 
voor. 

„Kijk, ik heb hier nog een 
doos vol met shirts van ama-
teurclubs", toont hij en samen 
met fotografe Marieke Duijs-
ters worden de kleurrijke 
shirtjes over het ligbed ver-
spreid. „Ja hoor jongen, ga jij 
maar lekker tussen de ama-
teurs liggen", grijnst Marieke. 

Wat moet een mens in vre-
desnaam met ruim 1200 mini-
voetbaloutfits? Marc Bogmans 
grijnst maar eens verlegen. 
„Het is in 1994 pas begonnen, 
toen het verzamelen van de  
miniskirts  zo'n beetje de piek 
had bereikt. In alle sportzaken 
in Nederland kon je zetoen ko-
pen. ik was eigenlijk van plan 
om originele, normaal formaat 
shirts te gaan kopen. Maar dat 
bleek onbetaalbaar." 

Bogman is van kleins af aan 
verknocht aan Feyenoord. 

mijn hobby. Tijdens de oorlog 
in Joegoslavië was er een jon-
gen in Belgrado die een shirtje 
voor me uit een gebombar-
deerde taxi heeft gegrist. Zelf 
heb ik op een autosloperij een 
keer m'n slag geslagen, en ik 
vraagiedereen die op vakantie 
gaat om goed vox mij rond te 

'Ik weet het, 
ben ee 

beetje 
doorgeslagen' 

kijken. Van Feyenoord krijg 
ik alles trouw opgestuurd. De 
grote clubs doen sowieso niet 
moeilijk. Het is  veal  erger om 
De Graafschap of  NEC  aan te 
schrijven. Kreeg ik alleen 
maar een kattebelletje terug: 
„Stop met je gebedel, we krij-
gen hier al genoeg brieven bin-
nen." 

Maar stoppen doet Marc • 
niet. „Ik weet het, ik ben een 
beetje doorgeslagen. Samen 
met drie anderen heb ik de 
grootste collectie van Neder-
land. Terwijl mijn ex nog zo 
zei: 'Stop nou maar met verza-
melen als je één deur vol hebt 
gehangen. Maar dat kan ik 
niet... 

door 	:>) n-‘ 
ERB( RRORSINK 

Ti/burger trotse bezitter van 
1200 mini-voetbaloutfits 

Het is weer fijn langs de lijn  
Nieuws van de B1 

Na de zomerstop is het weer tijd om te gaan voetballen eerst moest er een trainer 
gevonden worden dit zou iemand worden van buiten de club maar deze zei op het 
laatste moment af. Er moest nog even verder worden gezocht maar de beker 
wedstrijden stonden al snel op het programma dus zijn we zelf maar gaan trainen, de 
bekerwedstrijden zien we maar als oefenwedstrijden zwaar ingedeeld maar toch maar 
proberen. Eerst kwam NOK op bezoek dit waren grote kerels maar moedig gespeeld, 
maar met 2-5 verloren na een minuut of vijf ging Norbert door zijn enkel en moeten 

e hem een tijdje missen. Ook Wytze had een blessure dus de start was niet erg 
goed. be volgende wedstrijd was tegen Delfstrahuizen altijd lastig zij speelden vorig 
jaar 2 klasse gelukkig is Jelmer Bos weer gaan voetballen zodat we weer een extra 
speler hadden en ook nog twee van de C's geleend. 
be eerste 15 minuten ging het redelijk goed maar toen de eerste goal was gevallen 
was het prijs schieten voor Delfstrahuizen en werden we 
uiteindelijk met 17-0 naar huis gestuurd. be laatste 
bekerwedstrijd was tegen Oudehaske dit waren ook weer 
tweede  jeers  B-junioren dus weer erg lastig ze waren dan ook 
beter, maar met een rust stand van 0-2 waren we niet 
ontevreden in de tweede helft begonnen de heren van 
Oudehaske wat te mopperen op de scheidsrechter wat niet in 
goede aarde viel en na enige waarschuwingen ging één van de 
spelers dan ook te ver en werd van het veld gestuurd. 
be speler weigerde naar de kleedbox te gaan en gooide nog 
enige scheldwoorden naar de scheidsrechter zodat hij nog een 
rode kaart kreeg en de scheidsrechter de wedstrijd staakte na overleg met de 
aanvoerders werd besloten de wedstrijd te hervatten dit was voor geen voordeel 
want ze speelden met 10 man beter dan met 11 we verloren toch nog met 2-5 dus de 
Jekerwedstri jden maar gauw vergeten en gaan voor de competitie. 
be competitie indeling was een grote verrassing voor ons want als je aangeeft laag 
ingedeeld te willen worden dan hoop je dat je Delfstrahuizen niet tegen komt in de 
derde klasse, maar helaas werden ze er aan toegevoegd op de eerste competitie dag. 
be eerste wedstrijd in de competitie was tegen Olde Veste door personele problemen 
gingen er twee Cl spelers mee die hun wedstrijd al hadden gespeeld. 
Na het eerste fluitsignaal gingen we er fel tegen aan zodat de tegenstander die 
fysiek sterker waren niet in hun spel kwamen, we kregen een aantal kansen maar die 
werden niet benut. Halverwege de tweede helft werden zij wat beter en scoorden 
twee  meal  jammer maar mouwen omhoog en er vol voor gaan en vlak voor rust kwamen 
we verdient gelijk op 2-2 
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Twintig meter op schaatsen klunen, het was onderdeel van de  triathlon.  (eigen foto) 

Dorpen middelpunt van programma 'Rountsje om 'e Tsjerke 
SINTJOHANNESGA - De dor-

pen Sintjohannesga en Rotster-
hauls  waren 'vorige week do-
nderdagmiddag even het mid-
delpunt van het programma 
Rountsje om é Tsjerke van Om-
rop Fryslán. 
Karin Bies van Omrop Fryslán 
vertrok met 75 man voor een 
wandeling door de natuur van 
het Easterskar. Bij de groep 
wandelaars  waxen  de heren Jan 
Waslander en Albertus de Jong 
van de werkgroep historisch 
Sintjohannesga aanwezig om 
verslag te doen over het ont-
staan van het Easterskar en de  
historic  van Sintjohannesga en 
Rotsterhaule. 

De heren Jan Lageveen. en 
Jan Haven liepen mee als gids 
om de 75 wandelaars optimaal 
te kunnen laten genieten van 
de natuur van het Skar. Bij de 
vogelhut werd men opgewacht 
door Tom Jager van het Fryske 
Gea, die verslag deed van het 
unieke stukje natuur dat hier 
bezig is te ontstaan, waarbij me-
nig wandelaar een blik door de 
verrekijker wierp om een glimp 
op te vangen van de visarend 
die in het Easterskar gesigna-
leerd is. 

Als tweede verslaggever was  
Rene  Koster aanwezig. Hij 
hield interviews met enkele 
dorpsgenoten over hun bijzon-
dere hobby's, waarbij hij een be-
zoek bracht aan Lammert 
Mink, met een unieke verzame-
ling Friese liedboeken die de 
enige van Friesland is, en aan 
het solexmuseum van de fa-
milie Pen aan de Nieu.weweg, 
het papierwinkeltje van Wieke  

van der Tweel die de beste kwa-
liteit papier heeft om de mooiste 
kaarten mee te maken. Ook de 
dames Dieuwke Bijker en Jan-
nie de Vries trokken de aan-
dacht doordat ze een kraampje 
hadden gemaakt waarop ze hun 
hobby, het maken van quilts, 
uitgestald hadden. 

Tevens kreeg het dorp de op- 

dracht om voor het eind van de 
middag een soort triatlon te or-
ganiseren, waarbij er een af-
stand op een •solex moest wor-
den afgelegd, men 20 meter op 
schaatsen raoest klunen en 
moest volksdansen onder lei-
ding van volks.dansgroep SIRO, 
waarna men zo snel mogelijk 
een klap moest geven op de Kop 
van (Sint) Jut. De winnaars  

• werden getrakteerd op taai taai 
van bakkerij Modderman en op 
heerlijke stampot zomerzuur-
kool, die bereid was door Rei-
nier Koet. Het geheel werd op 
het plein van Café van der 
Zwang muzikaal ondersteund 
door Lammert Mink. Zo werd 
een zeer geslaagde middag af-
gesloten, die zeker herhaald 
mag worden. 
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Zaterdag 24 september 

Een gezellige dag die georganiseerd werd door be Reidkraach uit 

Sintjohannesga. 
s Morgens rommelmarkt en s middags allerlei leuke spelletjes voor de kinderen 

met als hoogtepunt het bezoek van Brian van den Bussche, de keeper van sc 
Heerenveen. Ongeveer om 2 uur arriveerde Brian met zijn vriendin. 
be jongens en meisjes stonden hem al op te wachten om met de beste keeper van 
Heerenveen op de foto te gaan, reden genoeg deze te plaatsen in  It  Wite 

Pealtsje. Van onze verslaggeefster Tineke van Hes. 
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