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J. Keizer 
Binnendijk 47 

8461 LG Rottum 
0513 - 62 39 10 

Technisch 
Klussenbedrijf 
J. Keizer 

"s. 

MEE~RKT 
SCOORT! 

D e teamsport specialist 

De  Leverancier  von sport- en prom-otlekteding  

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

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

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

mers warden ge/wel in de stof verwerkt. 

Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

met vlees, salades en een 
professionele gasbarbecue, ook 

diepvries vleespakketten 
Informeer naar onze 

mogelijkheden I 

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

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

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 

Ontdek de weg naar uw  ii  
eigen !_een van Ba Vakman 	vel 

ADIO TV WASMACHINE 

I. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

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

Financiering mogelijk 

Leeuwarden, galverdlikje 77c, 8820 .1J Tel.: 058 2660315 

Internet: tvieuv.mutosport.n1 	E-mail: verkoop@motasporL.nt  

Siton Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SIOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  J. Veldstraweg 35 
8513 CK Ouwsterhaule 

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

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

De Bromfietshal 
CsL ei•G Cle1~1,  G.et‘L 

~end- 
(.14-acuteee‘-t 

Tel. 0513-551117/ fax 0513-551021 

- 

Meer 
Markt 

met 
kwaliteit, 

met 
voordeel, 

met 
service! 

MeerAlarkt van Zwol 
Streek 131 

Rotsterhattle 
Tel. 0513 551494 
Fax 0513 552011 

De leukste-Winkel in de buurt! 

Tel 0513-631429 
k 	  
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Voetbalvereniging D.W.P. 
Sportpark "de Grie" 
Sintjohannesga 

Verenigingscode  BB-BC--25V 
be Grie 30 
8464 PA Sintjohannesga 
Tel. 0513 - 55 17.88 
b.g.g. 0513 - 55 17 85  

bankrekening 
v.v. D.W.P. 33 07 07 590 
Actiecomité 33 07 05 695 

Redactieadres 
Ringfeart 6 
8464 Pb Sintjohannesge 

Verspreiding 
Diverse vrijwilligers D.W.P. 

Clubblad  
It  Wi-te Pealtsje 
Verspreidt onder de leden, 
Donateurs, sponsors van de 
voetbalvereniging D.W.P. 

Drukwerk  Copy  Boss H'veen 
Oplage: 400 boekjes 

Kopie 
Graag aanleveren via  e-mail  
j.knijpstraeplanet.n1 

Op de voorkant zien we 
het enigste jeugdploegje van 
DWP dat in de najaars-
competitie kampioen werd, en 
hoe lees het in het clubblad. 

er toch een paar 
	zitten 	 - 

topscoorders tussen, 
grandioos. Reden genoeg om 
op de voorpagina te komen. 
Deze keer voor onder de 
kerstboom weer voor elk wat 
wils. Wanner je met het clubbblad begint is het elke 

Van de 
redaktle-  	Hier 
tafel 

Clubblad  It  Wite Pealtsje 
Jaargang 9, nummer 2 

december 2005 - februari 2006 

keer weer, zou ik wel een 
boekje vol krijgen maar aan 
het einde van de rit, na een 
paar late avonden zwoegen 
is het elke keer weer teveel 
en moeten sommige 
artikelen even in de 
wachtrij. Zo ook het artikel 

van Wietze Zwart, maar dit keer is hij aan de beurt. 
Wederom een leuk clubblad met 
boordevol informatie over D.W.P. 
op en rondom de velden. 
Al met al D.W.P. leeft zeg maar 
bruist in Sint  Jilt,  allemaal namens 
geheel D.W.P. plezierige 
feestdagen toegewenst en een 
zeer sportief maar vooral gezond 
2006. 

Jan Kni jpstra  

Uiterste inleverdatum volgende kopie le  week maart 
Verspreiding clubblad halverwege maart 



Accommodatie 
Sportcomplex 55.17.88 

55.17.85 

DIEGENE DIE ZICH NIET VOOR DE VOLLE 200 PROCENT 
INZET WORDT BIJ OE RUST GEWISSELD. BEGREPEN? 
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Inzet. 

PIT IS  PE  MEEST BELABBERDE EERSTE HELFT  PIE  
IK OOIT GEZIEN WEB. 

' 

KNAP GEZEGP PAT DIEGENE DIE UN WET HEEFT 
INGESPANNEN Bij  PE  RUST VERVANGEN ZAL BORDEN, 

WIE ZAL 
DAT ZIJN? 

Eelke Westra 	 41.59.11 
be Boei jer 2, 8501 RM Joure 	 06-51330541 
Afina Lageveen 	 55.19.94 
be Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 
Gerrit Aalbers 
Kadijk 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 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 
Arjen Veenstra 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Technische Zaken (senioren 
t/m A junioren) 
Jeugdzaken 

Algemeen coördinator / 
ledenadministratie 

Jeugdcommissie 
Voorzitter 

Secretaris 

Jeugdcoördinator 

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 

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

december 2005 

Sportpark be Grie' 
be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 

Algemeen  
e-mail  
webside 
verenigingscode 

vvdwp@planet.n1  
www.vvdwp.n1  
BB-BC-25V 

Consul  
Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie Jan Kni jpstra 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

55.12.76 

55.20.07 
06-22263492 

Redactie clubblad 



41.63.13 

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 

Informatie nieuwe leden 
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 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Jan Kni jpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	55.20.07 
j.knijpstra@planet.n1 	 06-22263492  

Kantine 
Anneke Lageveen 
HJ Groenstraat 30, 8464 NK Sintjohannesga 	55.17.79 

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

Actiecomité 
Secretaris Wiepie Krist 

be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 	 55.19.54 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Advertenties clubblad 

06-48700821 

55.19.54 

55.19.89 

55.19.54  

Contributie _ 
be contributie zal vanaf het begin van het nieuwe seizoen via incasso worden gend, daarnaast 
is voor de gehele jeugd een kledingtoelage verplicht. In de contributie is de afdracht aan de 
KNVB reeds verdisconteerd. Voor verdere informatie: Gerrit Anlbers, penningmeester 
Senioren 	 € 27,00 per kwartaal 	€ 108,00 per jaar 
Dames - A junioren 	€ 18,50 per kwartaal 	€ 74,00 per jaar 

junioren, meisjes t/m F 	€13,50 per kwartaal 	-€ 54,00 per jaar 
pupillen 
Kledingtoelage jeugd 	€ 10,00 per jaar 



3.000 toeschouwers en 500 eters ver-
wacht. Ook even aandacht voor drie men-
sen met een stadionverbod. UEFA Cup 
voetbal, daar doe je het voor... 

Het aftelle,,n 
Op de wedstrijddag zelf vindt om 10.00 
uur het veiligheidsoverleg plaats in de 
Rabobankzaal. Aanwezig zijn de veilig-
heidscoördinator van  so  Heerenveen, 
afgevaardigden namens de directie, een 
delegatie van PC Banik, liet  arbitrate  
kwartet uit Engeland, de stadioncomman-
dent van de politie, brandweer en GGD 
en de UEFA-gedelegeerde. De laatste. 
mr. Pat  Quigley  uit Ierland, leidt op 
gemoedelijke wijze het overleg in het 
Engels. De scheidsrechter voor van-
avond, de Engelsman Andrew d'Urso. 
stelt zijn assistenten voor.  Mr.  Pat  
Quigley  legt uit en vraagt naar allerlei 
zaken die voor een goed verloop van de 
wedstrijd van belang zijn. Wat te doen als 
het licht plotseling uitvalt? Henk 
Hoekstra, directeur financiële zaken bij 
sc Heerenveen, zegt van dit soort zaken 
weinig verstand te hebben. Hij stelt de 
UEFA-gedelegeerde gerust door op te 
merken dat er voldoende sigarettenaan-
stekers in het stadion voorhanden zullen 
zijn.. De laatste wijst expliciet op de 
gevolgen van racistische opmerkingen 
vanuit het publiek. Tenslotte dankt hij cc 
Heerenveen voor de keurige schriftelijke 
voorbereiding op papier. 

Een avond op pad met 
Wietze Zwart 
Het  Abe  Lenstra Stadion is vanavond 
voor het publiek geopend vanaf 19.45 
uur. Zoals afgesproken ontmoet ik Wietze 
bij de receptie. Keurig in het pak en voor-
zien van de nodige verbindingsapparatuur. 
Laatste nieuws Wietze? 
'Twee Baniksupporters zijn opgepakt 
wegens het brengen van de Hitlergroet 

en sommigen zochten enige steun tegen 
lantaarnpalen wegens overmatig alcohol-
gebruik', zegt hij. Vervolgens lopen we 
door de gracht naar het bezoekersvak. 

TWEE BANIKSUPPORTERS 
LIJN ORGEPAKT WEGENS 
HET BRENGEN VAN DE 
HITLERGROET 

Wietze', klinkt het vanavond diverse 
malen. Vaak hoort hij het niet, want 
voortdurend is hij in gesprek met  (Tiede. 
workers.  Zijn sleutelloper opent alle deu-
ren en hekken in het stadion. In het afge-
sloten gedeelte buiten het stadion vindt 
de intensieve fouillering plaats door een 
25 tel medewerkers van  Phoenix 
Security.  Via een viertal draaihekken 
komen de bezoekers uit  Ostrava  den voor 
een binnen. Het gaat er gemoedelijk aan 
toe. De visitage roept geen enkel verzet 
op. Meegebrachte spandoeken worden 
gecontroleerd. Eenmaal op de trap roept, 
een enkeling: 'PC Banice! PC Barbel' NII 
is de stemming nog goed... In beslag 
genomen spullen liggen onder de opgang 
bij elkaar: twee rugzakken. twee flessen 
wijn en wat blikjes bier. Niet opvallend 
veel. Na afloop van de wedstrijd zijn ze 
terug ce verkrijgen. Geen enkele verwach-
te vuurpijl! Dan meldt zich, enigszins 
struikelend door het draaihek, de volgen-
de Baniksupporter. Gereed voor coritro-
le? Zover komt het echter niet. Volkomen 
wezenloos wordt hij overgeleverd aan de 
ME. 'Deze man is  zó  dronken, voer hem 
'naar af', yang ik op. 

DEZE MAN IS ZO 
DRONKEN. VOER HEM 
MAAR AF 

Vervolgens nemen we een kijkje in de 
meldkamer van politie Heerenveen, de 
videokamer waar support.ersbevvegingen 

worden gecontroleerd en de eigen cen-
trale post waar het portolooriverkeer in 
het stadion wordt geregeld. Het is mij 
allang duidelijk: 'Als wij geen portofoon 
hadden, was het niet best'. bekent 
Wietze. 
Het immense stewardhorne vuur een 
paar broodjes, de restaurants, diverse 
ruirntes van de Ondernemerssocieteit. de 
EHBO-kamer, de spelersopgang, het veld. 
Met de dienstkaart gaat het stadion deze 
avond overal voor mij open. 

MET DE DIENSTKAART 
GAAT HET STADION DEZE 
AVOND OVERAL VOOR 
MIJ OPEN 

Bijzonder om dit con keer mee te maken 
Ik raak steeds meer onder de indruk van 
tiet leger dienstdoend personeel dat bij 
zo'n wedstrijd betrokken is. Op het eind 
van de avond nemen we afscheid. Het is 
al laat. 'Poerbést!' antwoordt Wietze op 
mijn vraag wat voor gevoel hij aan deze 
avond overhoudt. De verwachte proble-
men zijn immers uitgebleven. Een meeval-
ler: slechts vijf á zes aanhoudingen voor 
diverse activiteiten, twee á drie suppor-
ters van de gasten de toegang ontzegd 
wegens overmatig alcoholgebruik en éen 
vernield stoeltje. Dader bekend. Hij moet 
meteen alrekenen, maar zoals wel vaker, 
van een kale kip kun je met plukken. 
Solidariteit in de bus  revert  vervolgens 
het benodigde bedrag op, waarna ook 
deze laatste bus in de duisternis ver-
dwijnt. 
Een andere meevaller' is natuurlijk de 
eclatante 5-0 overwinning op de 
Tsjechen. 	gaan dit seizoen nog min- 
stens tweemaal Europa in. Het bleet nog 
lang gezellig in het  Abe  Lenstra Stadion. 

Gerrit Hol 

Van de bestuurstafel  
* Vanuit het jeugdbestuur kwam de vraag of Cl ook een klasse 
lager konden worden ingedeeld? Afina heeft met de KNVB 

gebeld en dit is echter niet mogelijk. 
* be ingang van het complex zal door de gemeente worden opgeknapt ( hekken) 
* Aanvraag naar Stichting Westermar is goedgekeurd. 
Zij hebben 3000 euro gegeven mbt de verbouwing. Op 
vrijdag 11 november is het bestuur van Stichting 
Westermar langs geweest. be complimenten aan de 
club, het zag er keurig netjes uit. Een voorbeeld voor 
vele andere clubs. 
* be container is geplaatst door Van der Wiel, 
Drachten i.o.v. Sietse Drenth. 
* Uit de statuten blijkt dat alle leden aanwezig mogen 
zijn tijdens de algemene ledenvergadering. Leden tot 
18 jaar hebben één stem en vanaf 18 jaar telt je stem voor drie. 
* Eelke Westra heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen als voorzitter. 
* be retour gestuurde machtigingen m.b.t. automatisch betalen valt tegen. Bij niet 
automatische betaling, kan er  lx  per jaar per acceptgiro worden betaald. 
* Hanos en Heineken hebben al twee keer de prijzen verhoogd, echter is dit nooit 

doorberekend in in de kantineprijzen. Er wordt besloten 
om per januari 2006 de prijzen te verhogen. 
* Hoofdtrainer Klaas Westra stopt na dit seizoen. 
* Nu het 1' en 2 elftal niet meer op dezelfde avond 
trainen, is het minder druk in de kantine. Het gaat ten 
koste van de sfeer en omzet. Het probleem is duidelijk, 
echter kan het voor dit seizoen niet  enders.  bit i.v.m. de 
A junioren die door Klaas Westra worden getraind op de 
dinsdag en donderdag. Klaas kan daarna het 1' elftal 

trainen. Voor het nieuwe seizoen zal er een oplossing worden gevonden. 
* Meisjes Cl 7 tal zal een elftal worden. 
* Er komt een D 7ta1 en F 7ta1 bij, dit i.v.m. nieuwe jeugdleden. 
* Bij aanmelden van nieuwe leden altijd de machtiging tot automatisch betalen laten 
tekenen.* Er is controle geweest m.b.t. brandveiligheid, er moeten brandblussers, 
blusdekens en noodverlichting m.b.t. de vluchtroute worden geplaatst. Ook zullen de 
terras-deuren moeten worden aangepast. 
* F2 en D2 zijn opgegeven als kampioenen voor het Sportgala Skarsterlan. 
* Arjen Veenstra heeft de verwarming in kantine en kleedboxen gecontroleerd en 
opnieuw ingesteld. 
* Het Oud en Nieuw feest zal naar alle waarschijnlijkheid doorgaan. Vrijwilligers 
bedanktilill 



*ISDN aansluiting is door de KPN gemaakt, door 
blikseminslag afgelopen zomer was deze verstoord. 
* Eric Schuitemaker wordt de nieuwe hoofdtrainer 
voor het nieuwe seizoen. 
* be aluminium goaltjes op het B veld moeten vast, 
het is gevaarlijk zo. 
Hier graag aandacht voor van de leiders van de jeugd! 
Er komen nieuwe sloten en sleutels voor. 
* Na gebruik van de kleedboxen, trainen en 
wedstrijden, deze netjes achterlaten. Het is een 
kleine moeite en wel zo netjes voor de nakomende 
teams. 
*In maart zal er een cursus worden gegeven voor de 
jeugd van 14 tot 19 jaar m.b.t. jeugdscheidsrechter. 
*In de week van 19 december zal er voor het laatst getraind 

Wietze Toering stopt na dit seizoen als jeugdvoorzitter. 
* Er zal een aanvraag naar de gemeente gaan voor uitbreiding 
van de velden, dit i.v.m. het toenemend aantal leden. 

Tot safier! 
Groet afina 

kunnen worden. 

Zaterdag 7 januari a.s. 
Van 16.00 - 18.00 uur 

N ieuwjaarsinstuif  
Kantine 
D.W.P. 

Heerenveendelegatie op souvenirjacht in Tsjechié. 

dion. Tegenwoordig heeft hij er een pro-
fessionele dagtaak aan en staat daarom 
op de loonlijst bij sc Heerenveen en 
Sportstad. 

Stewardorganisatie sc Heerenveen 
Overheidsblauw zie je zelden in het sta-
dion.  Vow'  de veiligheid en controle in en 
rondom het  Abe  Lenstra Stadion is de 
thuisclub verantwoordelijk. Om alles in 
goede banen te laten verlopen maakt sc 
Heerenveen gebruik van een legertje ste-
wards. Dat word je overigens maar niet 
zo. Van onbesproken gedrag zijn, is al 
een eerste vereiste en daarvoor word je 
vooraf door de politie gescreend. Het 
moet gezegd, de stewardorganisatie bij 
sc Heerenveen staat als een huis. 

DE STEVVARDORGANISATIE 
BIJ  SC  HEERENVEEN 
STAAT ALS EEN HUIS 

Van de steward wordt verwacht dat hij of 
zij vanuit gastheerschap van sc 
Heerenveen invulling geeft aan de begelei-
ding van eigen supporters en de gasten.  
Oat  klinkt mooi. In de praktijk komt het 
erop neer dat een tactische en vriendelij-
ke benadering van de supporter en de 
gast heel belangrijk is. De steward huudt 
het gedrag van supporters in de gaten, 
controleert geldige parkeerkaarten en 
toegangsbewijzen. Daarbij moet hij repre-
sentatief zijn, een goede fysieke gesteld-
heid hebben  an rid!  gin  lad'  irinu (voetbal)sei-
zoenen beschikbaar zijn. Het zijn slechts 
een paar punten uit het functieprofiel van 
de steward van sc Heerenveen. 
Momenteel zijn zo'n 320 stewards bij de 
Feansters bij een thuiswedstrijd actief. 
zowel in als buiten het stadion. Dat zullen 
er in de toekomst bij de uitbreiding van 
het stadion nog meer worden. In de ste-
wardorganisatie is Jan Wind manager 
Veiligheid en Publiekszaken. Wietze Zwart 
is verantwoordelijk voor de stewardcoer-
dinatie. 

Bedrijfshulpverlening 
Daar waar mensen werken dient aan-
dacht te warden geschonken aan hun vei-
ligheid. Daarom is sinds 1994 bedrijfs-
hulpverlening verplicht voor elk bedrijf 
met het doel leed te beperken en in veel 
gevallen grote schade te voorkomen. 
Voor sc Heerenveen dus alle reden om 
die bedrijfshulpverlening goed aan te pak-
ken. Het handelingsplan is samengevat in 
het calamiteiten- en ontruimingsplan. 

Hierin worden de taken beschreven van 
alle medewerkers die bij sc Heerenveen 
te maken hebben met orde en veiligheid. 
maar ook van gezondheid, welzijn en 
milieu. Als hoofd van de bedrijfshulpverle-
ning is hier voor Wietze Zwart een ver-
antwoordelijke taak weggelegd. Dat bete-
kent dat hij tijdens een wedstrijd in ver-
binding staat met de EHBO, de (G)enees-
kundige (1-1)ulpverlening bij (0)ngevallen en 
(R)ampen, de dienstdoende huisarts en 
politie en brandweer. 'Als je wat krijgt aan 
je hart, kun je dat maar het best hier krij-
gen', klinkt hij overtuigd. Inderdaad, er 
zijn mensen die dat reeds uit ervaring 
hebben ondervonden. 

De briefing 
Woensdag 28 september. aan de voor-
avond van een UEFA Cup wedstrijd. 
Terwijl op het veld de uitgebreide selectie 
van FC Banik  Ostrava  traint, vindt de 
briefing binnen plaats tussen vertegen-
woordigers ven beide clubs die met orde 

en veiligheid zijn belast. Jan Wind, 
manager veiligheid en VViecze Zwart zijn 
daar bij aanwezig. Verder de twaalf sec-
torhoofden, de ticketcocirdinator en ver-
tegenwoordigers van politie en EI-180. Op 
tafel ligt het wedstrijddraaiboek, een 
boekwerkje van dertien bladzijden. Wie 
wedstrijden van sc Heerenveen bezoekt, 
lijkt altijd in een gestroomlijnde organisa-
tie terecht te komen, maar ik raak onder  

de indruk van wat daar aan vooraf gaat. 
Onvoorstelbaar! 
Jan Wind geeft eerst een uiteenzetting 
van het verwachtingspatroon van deze 
voor sc Heerenveen zo belangrijke wed-
strijd. Op basis van Tsjechische gegevens 
zal het een wedstrijd worden met een 
gemiddeld tot verhoogd risico. Het 
spraakmakende gedrag van sommige 
Baniksupporters van afgelopen weekend 
bij de wedstrijd tegen Spartak Praag 
heeft de mensen hier extra scherp 
gemaakt. De inzet van politie zal daarom 
idem dito zijn. Op de wedstrijdavond zet 
zij niet alleen negentig man in, ook is er 
een peloton van 54 ME'ers. Verder is 
een arrestatieteam aanwezig. Stuk voor 
stuk zullen de gasten uit Tsjechié gefouil-
leerd worden. Van Banikzijde verwacht 
men ongeveer 700 bezoekers, die per 
vliegtuig, een zevental bussen en eigen 
vervoer zullen arriveren. Onder de sup-
porters is een honderdtal van de slechte 
categorie. Ter geruststelling geldt mis- 

schien dat Baniksupporters op eerdere 
buitenlandse reizen weinig problemen 
hebben veroorzaakt. 
Men gaat er verder vanuit dat veel 
Tsjechische supporters op de wedstrijd-
dag al om elf uur in Heerenveen aanwe-
zig zullen zijn. Reeds dan zal de nodige 
alcohol door hen genuttigd zijn. Nee, het 
wordt morgen een spannend dagje voor 
de verantwoordelijke mensen. Er worden 



Van de penningmeester 

Ondanks de aandacht die het 
bestuur van de leden heeft gevraagd voor de 
contributie betaling, iedereen heeft een persoonlijk 
schrijven ontvangen, blijken er nog veel leden te zijn 
die geen incasso machtiging hebben ingeleverd. 
Wellicht is het jullie ontgaan maar we willen er 
nogmaals op wi jzen dat dit voor de vereniging erg 
belangrijk is gezien de kosten die we moeten maken 
om de contributie te innen. 

Daarom heeft het bestuur besloten dat leden die 
geen machtiging hebben ingestuurd uitsluitend de 
contributie voor een heel jaar kunnen betalen met 
een toeslag van € 7,50 aan administratiekosten. 
Binnenkort zullen zij daarvoor een acceptgiro ontvangen voor het seizoen 2005-2006. 

Van de betalers via een incasso machtiging wordt normaliter per kwartaal de 
contributie van de rekening afgeschreven. 
Door de overdracht van de oude naar de nieuwe penningmeester en de invoering van 
automatisering is er enige vertraging ontstaan. Daardoor is pas kort geleden het 
eerste kwartaal, 1 juli tot 1 oktober van uw rekening afgeschreven. Het ligt in de 
bedoeling half december het tweede kwartaal, 1 oktober tot 1 januari, af te 

schrijven en begin januari het derde kwartaal. Vanaf dat 
moment loopt de zaak weer synchroon. 

Met ingang van het volgende seizoen zal standaard, voor 
betalers via acceptgiro, de contributie inclusief 
administratiekosten in de maand juli volledig moeten worden 
voldaan. Wij willen er wel op wijzen dat bij niet tijdige 
betaling men niet speelgerechtigd is. 

Nog steeds is het mogelijk om jullie op te geven als 
barvrijwilliger / ster, er zijn enkele nieuwelingen maar 
er kunnen nog enkelen bij. 

Opgave bij Herman of Anneke.  

Stewardco5rdinator Wietze Zwart:  

La r co) Lcm 	ETD 	`75:7 h  
kam DJBwnia 

rin hsrna azazTác5m --E2:1722  
Wietze Zwart stond erbij en keek er naar. Meer kon hij op dat moment niet doen, maar verbaasd was hij 
zeker.  Reality  tv van de zuiverste soort in de rust van de wedstrijd sc Heerenveen tegen Rode JC. 
Weliswaar moet John de Mol van de nieuwe voetbalzender Talpa het zo ongeveer voor ogen hebben gehad, 
maar verheffend? Nee, dat zeker niet! Scheidsrechter Koopman gaf voor het oog van de camera onbegrij-
pelijk veel ruimte aan de technische staf van  Rods  JC haar ongenoegen kenbaar te maken over de in hun 
ogen te veel bijgetrokken extra tijd, waardoor Ugur Yildirim namens de thuisclub nog net voor rust de 
belangrijke aansluitingstreffer kon scoren. 'Mogen wij nu doorlopen meneer Stevens?' vroeg Koopman ten-
slotte. 'Gaat uw gang', antwoordde de laatste. Het werd echter een teruglopen, want door de commotie 
was het arbitraire trio reeds een paar deuren te ver 	 

Wietze Zwart was inderdaad éen en al 
	

hij. Van je hobby je werk maken, mooier 	gesteld, ontkomt sc Heerenveen met Elan 
verbazing. De man die bij sc Heerenveen 	is er  Loch  niet?' Na de eerste promotie 	de opgelegde maatregelen vanuit Zeist 
belast is met Stewardzaken en B(edrijfs) 	van sc Heerenveen naar de eredivisie op 	en Den Haag. In de praktijk betekent dat 
Equip)  V(erlening) was vanaf het veld ach- 	woensdag 16 juni 1993 inelcIde hij zich 	o.a.  Oat  de club verantwoordelijk is voor 
ter het gezelschap aangelopen. 'Ja,  clot 	aan als vrijwilliger. In 1996 werd Zwart 

	
de handhaving van cle orde en veiligheid 

Koopman het zover liet komen hé. 	hoofdstewarcl en begeleidde o.a. suppor- 	in liet eigen stadium. Met de nieuwste 
Onbegrijpelijk!' 
	

tersgroepen bij uitwedstrijden. 	afspraken die zijn gemaakt, wordt gepru- 
De 43 jarige Zwart maakt heel wet uren 	Wietze Zwart had ongetwijfeld de tijd 

	
beard de politie-inzet nog verder terug le 

in dienst van sc Heerenveen, maar de 	mee. Het fenomeen supportersgeweld 
	

brengen. 
inwoner van Sint Johannesga maalt daar 	was er al. Hoewel haar cigen legioen in 	ik praat, met Zwart op zijn eigen werkka- 
beslist niet om. 'Ik voel me happy', zegt 

	
dat opzicht, vaak als voorbeeld wordt 	mer op de eerste verdieping in het sta- 



Al fan 1912 ôfbakke se bij VAN D 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

FREEGJE DERNEI 
as jojo bóleguod heije 

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruilof ten 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

0 
ot  

Streek 116 
8464  NH  St. Johannesga 	

‘sy 

tel. 0513551210.  

v.d. Zwaag 
Tevens voor UW lunches,  plates,  snacks, 

salades of een lekker glaasje bier 

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

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

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

%,TEN BOOM  
1)75,̀....kr4fir,"‘t 

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

burgie  

De 11opfdbrug 
CroissanterieNlaaierie  
Dracht 1 - Tel.: 0513-615086 

g-6 ffl 
aineecs c.11,ecialiteiten 

aestaapafit 
tWO-ege/ ue'Cti 	2/  

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

voegbedrijf  

CAMPING 
TJEUKEMEER  

,215,\/ILJO,,v  • Rustige familiecamping 
• Veilig zwemwater 
• Dé surfstek bij uitstek 
- Bruiloften en partijen 
•Vergadering of feest 
- Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 34, 85 
Telefoon (0513) 

15 CB Oldeouwer - Rohel 
55 1341,  

8463 NC  Rotsterhaule 

9-ct, 044-2 at4A 

6-aictliteitddeea «a= 

Akkerman 
Rijwielen 

tr /1171 

stji  

Aileerweg - 5, 8507 CA Rabe' 

Tel. 0515- 55 13 31, Fax 0515- 55 11 66 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

waisitairimw 

Technisch bedrijf 	 

WIJY/ 9  
Schotel- t.-( 

antennes INSr4114ND 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zelf doen 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was- 

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 7 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0573-677370 - Fax 677804 

garagebedrijf 

R.BIJKER 
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 

SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 
BLESDLIKE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesdijke 
25 par! 	°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 



K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

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

De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je sarnen sterk bent. 0e Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank van mensen w5Or mensen.  
Oat  merkt u al snel in het persoon- 
lijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen- 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijf:- 
leven. verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om banlczaken gaat. Kort- 
om, we zijn e•en bank die 
net zo thuis is in de buurt  als o.  

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 Sintjohann.esga tel. 0513 - 55 11 60 

MA z3~  — 
AUTBELhI 	I 9:IING 

rijtt RECLdAMEBORDEN 

GEVaBELETTERING 

k,.BEWEGWIJZERING 
TSMENIARWEI 8 SINT NICOLAASGA Ei 0513 - 432661 

ElivAlyvvv.brink 	elttërñgñl  II MI  

VOORSPRONG 
DOOR 

INNOVATIE 

Mechanisatiebedrijf 	MASSEY FCRIMISOM  

Streek  36 Post bus 2 	 wn .1 In 1,1,erm n.n1  
8464 NC Sint Jobanuesga 	 info a linh-nkherifinn.n1  
Tel:0513-551283 / 551239 	 Mob: 06-21 88 14 18  

Akkerman 	 
\/ \/- Alles voor 

iedere  sports  
specialist in verenigingsartikelen. 

SPOKTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

4:- Grote sortering sportprijzen (- Eigen graveerinrichting 

N 	 4,0041,e/h, e4", ,rh,cvie4",! 

[rip  ri gm CD  
MAKELAARS  

'' 	ANIMO  lkti (05.14) 533 54t1  

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

4 maanden te verkopen 
Provisie bij verkoop 0,500/c 

Geen resultaat, geen kosten! 
Gratis advertenties! 

Tel. 0514 533 548 
info@animo.nu  www.animo.nu  
Gert Jan Schokker en Greta van Hes 

II Installatietechniek 

C.V.-ketel vervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk Kadijk 9, 8463 VC Rotsterhaule  

telefoon  (0513) 55 19 65 



Activiteitenkalender D.W.P.  

zie eigen blz. Oefenschema 1e en 2€ en 
Jeugdactiviteiten 

Maandag 12 december Jeugdvergadering 19.45 
Maandag 19 december Bestuursvergadering 19.00 
Woensdag 21 december Vrijwilligersavond (op uitnodiging) 20.00 
Zaterdag 24 december Klaverjasmiddag 13.30 
Zat / zon 31 dec / 1 Jan Oud - en nieuw viering kantine 00.30 
Zaterdag 7 januari 2006 Nieuwjaarsinstuif kantine 16.00 
Zaterdag 14 januari 2006 Zaal jeugd in Munnekeburen 9.00-17.00 
Zaterdag 4 februari 2006 Aanvang competitie senioren 
Zaterdag 4 maart 2006 Aanvang competitie jeugd 
Zaterdag 13 mei 2006 Laatste competitieronde 
Zaterdag 20 mei 2006 D.W.P. familiedag 
Zaterdag 11 juni Servië Montenegro - Nederland 15.00 
Vrijdag 16 juni Nederland - Ivoorkust 18.00 
Woensdag 21 juni Nederland - Argentinië 16.00 

Zondag 9 juli 2006 Finale WK in Olymphiastadion te Berlijn 20.00 

Leden, supporters D.W.P. en liefhebbers surfen naar 
WWW.vuduuro. rn2  

de website van de voetbalvereniging D.W.P. 

Door de verbouw en al het extra bijkomende werk is de website van D.W.P. de 
afgelopen maanden enigszins verwaarloosd, via  programme  en standen - wedstrijden 
deze week en volgende week is er een koppeling naar de KNVB site zodat jullie altijd 
snel kunnen zien wat de wedstrijden zijn voor komende zaterdag. Geprobeerd zal 
worden in de winterstop het nodige te actualiseren. 
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Sc Joure speler Sjoerd Koopmans temidden van twee DWP-spelers. (foto: Martin 
de Jong) 
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Doelpunt, afestijn in derby Sc Jo .re-DWP 
JOURE - Het werd een waar 

doelpuntenfestijn zaterdag in 
de derby Sc.Joure-DWP. Maar 
liefst tien doelpunten kregen de 
toeschouwers voorgeschoteld. 
In de meeste gevallen mochten 
de  Jousters  juichen, wat de 
thuisploeg derhalve drie pun-
ten opleverde. Het scorebord 
toonde na ruim 90 minuten een 
wat ruim uitgevallen 7-3 over-
winning voor de  Jousters.  
Ruim uitgevallen, omdat de 
gasten het de thuisploeg bij vla-
gen best wel lastig maakten en 
omdat DWP meerdere malen op 
jacht ging naar de aansluitende 
treffer, waarna de  Jousters  
weer uitliepen. Pas bij een 6-3 
stand in de 80e minuut kon het 
thuisfront ontspannen ach-
terover leunen, omdat dat uite-
indelijk de nekslag betekende 
voor de bezoekers. 

De wedstrijd was van een ma-
tig niveau, maar kende een 
boeiend scoreverloop, waarbij 
met name de thuisploeg enkele 
malen op een gunstig moment 
wist te scoren. Al in de vierde 
minuut verraste Bernard Hui-
tema keeper Jan Dik Piersma 
door een vrije trap ineens bin-
nen te schieten. Opmerkelijk 
was dat de vrije trap vijf meter 
over de middellijn werd geno-
men. De wedstrijd ging vervol-
gens redelijk gelijk op, met 
kansen voor Geert Jan  Pals  en 
Rienk Koen aan  Jouster  zijde 
en 2x Marten Sietzema aan 
DWP kant. Doelpunten bleven 
echter uit tot de 35e minuut. 
Toen zorgde Leo de Jong met 
een afstandschot voor de 1-1, 
waarmee DWP loon naar wer-
ken kreeg. 

Vervolgens was het lot de  
Jousters  opnieuw gunstig ge-
zind. Nadat Geert Jan  Pals  uit 
een vrije trap van Bernard Hui-
tema dichtbij een nieuwe voor-
sprong was, zorgde diezelfde  

Huitema er in de 39e minuut 
voor, dat Pieter Joost Struik uit 
een gevaarlijke voorzet de 2-1 
voorsprong binnen kon schie-
ten. Het  Jouster  geluk was 
daarmee nog niet op, want twee 
minuten later kopte Geert Jan  
Pals  de 3-1 binnen uit een cor-
ner van Vincent Groeneveld. 

Nog in dezelfde minuut was 
DWP dichtbij de aansluitings-
treffer, toen René Hulzebosch 
mocht uithalen. René schoot 
echter over, maar de aanslui-
ting kwam alsnog voor de 
pauze tot stand. 
Scheidsrechter Walters uit 
Oude Pekela liet zich foppen 
door een aanvaller van DWP, 
die een aardig toneelstukje op-
voerde binnen de 16 meter. Hul-
zebosch had geen moeite met 
dit cadeautje en bezorgde DWP 
daarmee nog voor rust cle aan- 

sluitingstreffer. Pieter Joost 
Struik was in de blessuretijd 
nog bijna succesvol op aange-
ven van Bernard Huitema, 
maar kopte rakelings over. 

Direct na rust zat het de 
thuisploeg opnieuw mee. Al na 
één minuut scoorde André de 
Lange op schitterende wijze de 
4-2 op aangeven van Rienk 
Koen. DWP gaf de moed niet op 
en ging opnieuw op jacht naar 
de aansluitingstreffer. In de 
52e minuut was Hulzebosch 
daar dicht bij, maar André Zel-
denthuis redde ten koste van 
een corner. Toen Vincent Groe-
neveld in de 62e minuut kon 
uitbreken en André de Lange 
na ingrijpen van Piersma als-
nog de 5-2 kon binnenschieten, 
leek de strijd gestreden. Niets 
was echter minder waar. Toen  

Rienk Koen een 
inzet van Siet-
zema van  rich-
Ling  veranderde 
en daarmee zijn 
eigen keeper pas-
seerde (5-3) kre-
gen de gasten 
weer hoop op 
enig 	resultaat. 
Een minuut later 
was Wiebe Bijker 
heel dicht bij de 
aansluiting, 
maar 	Zeldent- 
huis wist de bal 
nog net over het 
doel te tikken. In 
de 80e minuut 
deelde Joure ten-
slotte de gena-
deklap uit. 

Lourens Me-
lein zorgde van-
uit een corner 
voor veel onrust 
voor het DWP 
doel. René de 
Jong leek vanaf 
de doellijn voor 
opruiming 	te 

gaan zorgen, maar schoot te-
gen de rug van Sjoerd Koop-
mans, waarna de bal alsnog in 
het DWP doel belandde (6-3). 
Voor DWP was de strijd gestre-
den, zeker toen Pieter Joost 
Struik twee minuten later op 
aangeven van Lourens ivielein 
de 7-3 binnenschoot.  Andre  de 
Lange. Lourens Melein en Mark 
Nicolai hadden de score in de 
slotfase nog verder kunnen uit-
breiden, maar alle drie waren ze 
ongelukkig in de afwerking. 
Dankzij de overwinning kruipt 
Joure dicht tegen de midden-
moot aan. 

Komend weekeinde speelt de 
ploeg thuis tegen nummer 
laatst, Wolvega; DWP ontvangt 
thuis Nijland, dat op de rang-
lijst stuivertje wisselde met Sc 
Joure. 
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sterker zouden zijn maar dit pakte  enders  uit omdat het midden veld wat zwakker werd. 
be  Jouster  roken hun kans en maakten gelijk wij kwamen nog wel op 2-3  maw  konden het 
weer niet vast houden en het werd 3-3 beiden hadden we nog kans op de winst maar er werd 
niet meer gescoord een terecht punt voor Joure en voor ons weer 2 verlies punten. 
Ook de concurrentie morste punten zodat we nog steeds vierde staan dit is de  pleats  waar we 
aan het eind van de competitie willen staan omdat dit voor ons het hoogst haalbare is. 
Vooral de wedstrijd tegen Joure was voor leiders geen goede wedstrijd omdat we te bang 
waren om te verliezen om de opstelling te veranderen maar ja al doende leert men, we toch 
nog erg tevreden over het verloop van de competitie omdat je met een erg jong team in de B 
speelt velen kunnen nog in de C spelen. 
We komen fysiek clan vaak veel tekort ongeveer tien meter per wedstrijd dit wordt 
gecompenseerd door veel werklust en slim te spelen en ook de team sfeer is goed wat ook erg 
belangrijk is. 
Als we zo doorgaan moet een vierde  plants  haalbaar zijn verder wensen wij dan ook iedereen 
fijne feestdagen toe en een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar toe. 

Leiders B1 	Jan & Jan 

Najaarscompetitie van Cl  
Teleurstellend kunnen we wel zeggen, en dat is nog zacht 
uitgedrukt. Met een te grote groep, 17 man!! Moesten we het 

maar waarmaken. Als het bestuur de jeugd indeling maakt hoop ik dat ze begrijpen 
dat de jeugd op voetbal zit om te voetballen en niet op de bank wil zitten. 
Ik denk dat ze zelf vroeger ook liever voetbalden dan dat ze op de bank zaten! 
Na eerst wat bekerwedstrijden te spelen, om wat in het ritme te komen, konden we 
op 10 September beginnen met de competitie. be eerste wedstrijd verloren we met 1-
3 op zich geen slechte wedstrijd. Om niet alle wedstrijden te gaan analyseren, geven 
we alleen de uitslagen. We verloren wedstrijden, sommige met dubbele cijfers, 13-4, 
13-0, 14-0, 8-0. Vervolgens speelden we wel leuk voetbal, maar verloren steeds; 5-2, 
5-3, 4-0. Vervolgens de laatste wedstrijd tegen SI)S verloren we met 4-3_ Dus we 
hadden 0 punten uit 9 wedstrijden. Men moet onderaan beginnen zeggen ze wel eens 
en dat doen we dus ook. 
Rest nog te vermelden dat Sven Mulder in de eerste wedstrijd een lelijke trap kreeg 
en daar nog steeds last van heeft. 
Beterschap gewenst Sven 
namens de jongens van 
Cl! We hopen op een 
betere voorjaars-
competitie 

be !eiders  Jannie  en 
Pieter. 

D.W.P. Familieberichten  
Hallo DWP 
Ik wil hierbij iedereen bedanken die mij gesteund heeft vanwege 
mijn medische ingreep. Alles is goed verlopen en ben afgelopen 

dinsdag weer thuis gekomen, de bedoeling is om nu weer op sterkte te komen voor de 
voorjaarsreeks. Het is altijd leuk dat je beterschapskaarten, telefoon en een joekel 
van een fruitmand van de leden en het bestuur krijgt dat is altijd weer iets wat je 
weer meer moed geeft. Allemaal van harte bedankt en tot kort. 

Met Hartelijke Groeten, 
Jeugdsecretaris, Jitske Mulder 

Op 14 november 2005 overleed op 59 jarige leeftijd, Willem van der Kamp, wij wensen 
Korrie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe voor de komende tijd. 

Dat vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar staat is duidelijk, Anne en Carolien 
kregen een zoon Leon en Roy een broertje. Fardau is de dochter van Jan en Kornelia. 
Gefeliciteerd. 

Tankfier en bait Sinne wy  mei  de Gene 

fan sí.s farnke 

Fardau Grytsje 

berne op 8 novimber 2005 
3210 gram en 50 sm 

t.eon 
Ik heb er nu een broertje bij. 
Een lief klein kindje dat ben jij. 

Om mee te spelen, om te knuffelen 
en  ages  mee te delen. 

nif Cibben 
Berne :It leafie 
Kostberarcr as goad 
In leaf lyts famke 
Oast ás taSerroud. 

geboren op 17 november 2005, 
hij weegt ,1780 gram en is 53 cm long. 

Anne, Carolien en Roy Haven 
Pr.Bernhardloon 27 

8501JC Joure 
(0513) ,113111 

3an Drentfi en 0Cornelia de Vries 

Liefite 27 
8464 PE Sinijofiannesga 

0513-485684 

'n babytje 
en hij beet_ 

ï_eon 



Winterprogramma jeugd 

week woens zat 
48 

7-dec 
3-dec 

lste X 	F en [trainen in de Gymhal 
49 10-dec lste X 	Champions  League F / E 

14-dec 2 de X 	F en E trainen in de Gymhal 
50 17-dec 2 de X 	Champions  League F / E 

21-dec 3 de X 	F en E trainen in de Gymhal 
51 24-dec vrij 

28-dec Vrij 
52 

4-jan 
31-dec Vrij 

vrij 
1 7-jan Negen Dorpen Doniahal Sint Nyk 	 9:00 — 17:00 uur 

( C2 , C3 , Cl, B2 en Dl) 
11-jan 4 de X 	F en E trainen in de Gymhal 

2 14-jan Zaal Munnekeburen, gehele DWP jeugd 	9:00 — 17:00 uur 
18-jan 5 de X 	F en E trainen in de Gymhal 

3 21-jan 3 de X 	Champions  League F I E 
25-jan 6 de X 	F en E trainen in de Gymhal 

4 Zaalwacht 28-jan Negen Dorpen Tsjillán Langwar 	 9:00 — 18:00 uur 
1-feb 7 de X 	F en E trainen in de Gymhal 

( El , E2 , E3, E4 en E5 ) 
5 4-feb 4 de X 	Champions  League F / E 

4-feb Negen Dorpen Doniahal Sint Nyk 	) 	13:00 — 16:00 uur 
8-feb 8 ste X 	F en E trainen in de Gymhal 

6 11-feb Negen Dorpen Tsjillán Langwar 	 9:00 — 18:00 uur 
15-feb 

7 18-feb Zaal Munnekeburen 	 9:00 — 17:00 uur 
22-feb 

8 25-feb le X Champions League F / E (Diploma's+Patat) 
1-mrt 

9 4-mrt 
Op Woensdag Trainingstijden 

F2 	16:00 - 16:30 	HERMAN 	 55.20.12 
Fl 	16:30 - 17:00 HENRY 	 55.22.05 
El 	17:00 - 17:30 JAN.V 	 55.19.89 
E2 	17:30 - 18:00 THEO 	 63.68.42 

E3m 	18:00 - 18:30 JAN.K / EGBERT 	 55.20.07  

liepen we tot een 11-1 voorsprong waarna Joure nog 2 keer scoorde einduitslag 11-3. 
Na een slap begin werd er goed gevoetbald en dit was zeker een mooie overwinning voor DWP 
en vol goede moet naar de volgende wedstrijd. 
be wedstrijd tegen Tonego zou wel eens erg lastig kunnen worden omdat twee spelers van ons 
met de Al mee moesten een van de spelers zette het team op 
scherp door te zeggen dat we zonder hem toch niet konden 
winnen. 
We begonnen dan ook erg sterk met goed positie spel en veel 
druk naar voren dit leverde een aantal kansen op waaruit twee 
maal werd gescoord en een verdiende ruststand van 2-0. 
Na rust kwamen de gasten sterk uit de kleedbox en 
probeerden de 2-1 te maken maar wij maakten eerst de 3-0 
omdat er meer ruimte voor onze spitsen was, toch maakten zij 
de 3-1 en werd het toch weer een beet je spannend maar na een  
pear  goed uitgevoerde counters wonnen we met 5-1 en hielden 
de punten gelukkig thuis. 
De doelstelling werd niet gehaald maar 9 punten uit 4 wedstrijden is geen slecht  resultant  en 
staan nu op een mooie vierde  plants.  
De wedstrijd tegen Bant wat enkele plaatsen onder ons stond werd beschouwd als een makkie 
en  GIs  men zo over een wedstrijd denkt word het erg gevaarlijk, dat er door de  !eiders  op 
gewezen werd dat Bant thuis moeilijk is te verslaan werd door de spelers in de wind geslagen. 
Vrijdagavond eerst even naar de pomp en dan zaterdag even Bant verslaan dit liep wel even  
enders  want ze begonnen erg slecht aan de wedstrijd met veel verkeerde passes dit leidde al 
snel tot een 1-0 achterstand we kwamen toch snel weer gelijk en hoopten dat het spel beter 
zou worden wat niet gebeurde vlak voor rust kwamen we weer achter 2-1 wat ook de 
ruststand was. 
In de rust werd gevraagd waar het goede spel van de vorige week was gebleven of dat men te 
veel last had van de pompbeentjes inde tweede helft werd het iets beter en kwamen zelfs 
met 2-3 voor maar konden dit niet vast houden zij maakten gelijk. 
We hadden beide nog kans op de overwinning maar de kansen werden niet benut dus een 3-3 
eindstand waar we gezien het spel mee konden leven maar eigenlijk heb je hier gewoon twee 
punten laten liggen jammer. 

be wedstrijd tegen Joure is van de zelfde orde als die tegen 
Bant nu was er een speler geblesseerd en eentje was er ziek 
wat met een brede selectie wel kon worden opgevangen. 
be wedstrijd begon 15 minuten later omdat de scheids niet 
kwam opdagen omdat hij de vorige avond te lang in de kroeg 
had gezeten en nu niet wakker werd, het was erg koud en dan 
duurt het wachten erg lang en er werd meegedeeld dat er van 
de B2 een speler was geleend wegens blessures. 
Joure begon erg sterk waar we het erg moeilijk mee hadden 
en wat een 1-0 stand op leverde hierna kregen wij ook wat 
kansen maar Joure was ook erg gevaarlijk toch kwamen we op 
een 1-2 ruststand wat voor ons erg mager was ten opzichte 
van de vorige wedstrijd in de rust werd de opstelling een 
beet je veranderd omdat we dachten dat we achter in wat 



Scheidsrechters: Mark Hulzebos 
Ype Jan Holtrop 
Geert Bos 

Score: Arjen Veenstra 
r• • 

Nog even iets van de B's 
be uitwedstrijd tegen de Kuinre werden we vooraf door  Dylan  
gewaarschuwd dat het wel eens een harde wedstrijd zou kunnen 

worden want vorig  jeer  hadden ze hier een klein beetje ruzie en dat er hard op man en bal 
gespeeld werd. Halverwege kwamen we op een 1-0 voorsprong toen werd het spel harder en 
omdat de scheidsrechter niet voor die overtredingen floot werd menig been geraakt zolang 
er maar niet teveel op gereageerd werd hielden wij het beste van het spel wat resulteerde in 
een mooie uitgespeelde aanval vlak voor rust in een 2-0 voorsprong. 
In de rust werd er op gehamerd om niet op de scheids of tegenspelers te reageren omdat het 
wel eens harder kon worden dit gebeurde ook, ze drongen sterk aan maar hadden geen geluk 
in de afronding wet een geluk voor ons was, ook wij kregen nog een aantal kansen en scoorden 
nog een keer zodat we 3-0 over de streep konden trekken. 
Er volgen nu vier thuiswedstrijden  wear  we eigenlijk 10 
punten wilden halen, de eerste wedstrijd tegen SVM was 
een gelijk opgaande wedstrijd moor wij trokken met 2 
doelpunten clan het langste eind de eerste 3 punten waren 
binnen. 
Volgende wedstrijd was tegen Delfstrahuizen die we in de 
beker ook al eens hadden gezien en met 17-0 verloren toen 
de gasten hun warming up deden, droop de arrogantie er 
vanaf dit was voor ons de kans om onze jongens nog meer te 
motieveren om ze goed aan te pakken. be opstelling 
gemankt en de tactiek nog een keer goed door genomen zo 
begonnen we sterk en werden de gasten afgebluft die dit 
niet hadden verwacht halverwege kwamen we verdient op 
een 1-0 voorsprong daarna werd de tegen stander sterker 
en kwamen voor rust nog op 1-1. 
In de rust werden de jongens gecomplimenteerd met het goede spel maar ook gewaarschuwd 
dat we er nog niet waren, in het begin kregen zij een hoekschop die door één van onze spelers 
goed werd ingekopt dus snel 1-2 achter. 
We kregen nog een cantol kansen maar konden geen goal meer maken zij scoorden nog 
eenmaal dus een 1-3 verlies maar zeker niet weggespeeld zoals de vorige keer, de eigen goal 
was het breekpunt in de wedstrijd omdat de tegenstander niet meer hoefde en niet zoveel op 

elkaar liep te zeuren op elkaar. 
be wedstrijd tegen hekkensluiter Joure moest den  
maw  weer punten op gaan leveren we begonnen erg 
slap  Gan  de wedstrijd die wel even gewonnen zou 
worden maar dit begon heel  enders  dan gedacht werd 
na een minuut of vijf kwamen we met 0-1 achter nu 
pas werden de mouwen opgestroopt en begon men te 
voetballen. 
Er werd gelukkig snel gelijk gemaakt ook kreeg Joure 
nog wat kansen maar scoorden niet wij maakten er 
zelf nog vier zodat de ruststand 5-1 was na rust 

CHAMPI,ONS 
	Zaalvoetbal jeugdspelers F2 t hn El 

L E AGU E 

Hallo jongens en coaches er is door mij voor de zesde keer een halve competitie  CHAMPIONS  
LEAGUE opgezet. Deze spelen we weer in de maanden december, januari en februari. Dit gebeurt in de 
gymzaal waar jullie ook trainen. 
Neem je sportkleding mee ook scheenbeschermers  tevens badslippers  en een handdoek voor na de 
wedstrijd. De bedoeling is dat je kijkt in wat voor ploeg je zit en onthoudt wie je coach is. 
Het is de bedoeling dat je max. 15 min van tevoren aanwezig bent en je meldt bij je coach, deze wacht je 
op in een van de 2 kleedkamers. Na de wedstrijd douchen en naar huis, er is geen ruimte om te blijven. 
Voorbeeld: PSV tegen Maccabi Tel-Aviv. De beide ploegen zijn 8:45 aanwezig. Beide ploegen gaan 

naar de linker kleedkamer dit is de kant van de Streek en in de hal speelt eerst genoemde  
ploeg (PSV) aan de kant van de kleedkamers. De eerst genoemde club speelt in het 
DWP shirt.  De ploegen die om 9:30 spelen om 9:15 bij de gymzaal en gaan in de rechter 
kleedkamer. De ploegen die om 10:00 spelen om 9:45 bij de gymzaal en naar de linker 
kleedkamer (dus om en om) 

Spelregels: Wees sportief 
Geen lichamelijk kontact 
Geen slidings 
F-jes spelen 4 tegen 4 
E-tjes spelen 4 tegen 4 

Doelpunt: Voor Fl-F2 en F3 als men over de middellijn is gegaan en dan de bank ra 
Voor E1-E2 en E3 als men de gele lijn is overgestoken en dan de bank raakt - 

PS. Heb je vragen dan hoor ik dit wel Arjen Veenstra tel. 551515 

10 December 2005 

9:00 - 9:25  PSV  
9:30 - 9:55 Fenerbak.c 

10:00 - 10:25 	Villarreal  
PAUZE  
10:30 - 10:55 Olympique Lion 
11:00 - 11:25 	Thun 
11:30 - 11:55 	Udinese 

17 December 2005  
9:00 - 9:25  PSV  
9:30 - 9:55 Man.United 

10:00 - 10:25 Rapid Wien  
PAUZE  
10:30 - 10:55 	Panathinailcos 
11:00 - 11:25 	Thun 
11:30 - 11:55 	Shalke 

A.V 

- Rapid Wien 
Arsenal 

- 	Man.United 

- 	Intcrnazionale 
- 	Shalke 
- 	Panathinaikos 

- FenerbahQe 
- 	Arsenal 

Villarreal 

- 	Internazionale 
- 	Olyrnpique Lion 
- 	Udi ncse 

Linker kleedkamer 
Rechter 
Linker 

Rechter Kleedkamer 
Linker 
Rechter 

Linker kleedkamer 
Rechter 
Linker 

Rechter Kleedkamer 
Linker 
Rechter 



9:00 - 	9:25 Arsenal - 	PSV  Linker kleedkamer 
9:30 - 	9:55 Rapid Wien - 	Man.United Rechter 

10:00 - 10:25 Fenerbahge  - 	Villarreal Linker 
PAUZE  
10:30 - 10:55 Intemazionale - 	Thun Rechter Kleedkamer 
11:00 - 11:25 Shalke - 	Panathinaikos Linker 
11:30 - 11:55 Olympique Lion - 	Udinese Rechter 

4 Februari 2006 

9:00 - 	9:25 Villarreal sv  Linker Ideedkamer 
9:30 - 	9:55 Man.United Fenerbahce Rechter 

10:00 - 10:25 Arsenal  Rapid Wien Linker 
PAUZE  
10:30 - 10:55 Intemazionale Shalke Rechter Kleedkamer 
11:00 - 11:25 Panathinaikos Olympique Lion Linker 
11:30 - 11:55 Udinese Thun Rechter 

25 Februari 2006 

9:00 - 	9:25  PSV  Man.United Linker kleedkamer 
9:30 - 	9:55 Fenerbahce Rapid Wien Rechter 

10:00 - 10:25 Villarreal  Arsenal Linker 
PAUZE  
10:30 - 10:55 Udinese Internazionale Linker Kleedkamer 
11:00 - 11:25 Thun Panathinaikos Rechter 
11:30 - 11:55 Olympique Lion  Shalke  Linker  

Rapid Wien 	Fenerbahce 

r. 
mako 

Villarreal 	Man.United Arsenal sv 

Arjen v/d Tweel 	Rowan  van Hes Erik Huttinga Jordy van Drogen Bemo Akkerman 	Tobias  v/d Mei 
Marten Huisman 	Tineke Schutte 	Ewan  Yska 	Maarten Bandstra Sipke Hoekstra 	Arend Jansen 

Erwin Roffel 	Joost Ming Richard Akkerman Atze v. Stralen 	Henk Heida 	Wilco  Jager 
Wessel 1Crilcke Brand° Linders Dennis  yid  Wal Hilde Hoekstra Aniek van Hes 	ILse Jonker 

Coach 	Coach 	Coach 	Coach 
	

Coach 	Coach 

Intemazionale Thun 	Olympique Lion 	Shalke Udinese 	Panathinaikos  

Marcel de Graaf 
Volken Huisman 

Rinze Mulder  
Iris Melein 

Lotte Koenen 

Coach 

Niels van Keeken 
Eric Akkerman 
Thijmen Visser 

Mike Olde Agterhuis 
Douni van Slageren 

Sven van Zijl 
Coach 

21 Janruari 2006 

OLYM PIQUE 
LYONNAIS 

Ronnie  Lageveen Men Vaartjes  Rick  van Hes Mark Bouwhuis 
Jacob Berger  Abe  koopmans Jean Visser Marco Hoonstra 

Leon Veenstra  Seger  Korteweg Matthijs Ming Wieger Dirk Bos 
Ronny  v/d Stelt  Wilco yid  Kamp Meánte Piet Portena  Salina  Knijpstra 

Fenna Stoelwinder Ilse van Milgen 	Immie de Jong 	Mariélle Jager 
Hester Falkena Remco de Graaf 

Coach Coach Coach Coach 
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Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 
KORT VN 

iir.,426~23,1~ 

wis.,,f,MVSCE17 

nOMMir =AP 
ROIL 

Huren hij.Woningstic.htinglifaskerland is kiezen voor 
kWAitéit.:Onze:woningen. in en om jou re, zijn perfect 
afgestemd op uw woonwensen:- Daarin lopen we voorop. 
11.1aár het belangrijkste a... dat u zich op uw gemak voelt. 
lneengoed huts, in een prettige omgeving. Thuis. 

[El .• 

g ágr 	. 
" 

'Kwalitenen. Wonert 1fl kwaliteit 
Woningstichting Haskerland 
De Merk 11, Joure 
Telefoon (0513) 48 48 48 
www.wshjoure.n1 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
VioningstIchtlne .skriland I, labelhouder van Kwallichnor. Woondiensten Huorsector 

Hier is nog ruimte voor 
Uw advertentie 

1  

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

BARDEN EN WIELEN VOOR: 

• PERSONENWAGENS 
BEDRUPS WAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhorne 
tel 0513-418458 http:11~wiersrnabanden.n1 
fax 0513-417467 email: info@wiersmabanden.n1  

47.̂ 
'1/4W.•  

.1aVieger Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

ktellapper 
• Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord 

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



H 	T  

INVESTEER NU EN BETAAL PAS IN 200fl 
vmás  naar  dc voonvzardrn 

„ 
. SELECT WINDOWS HJW, Tsj0kemarwei 20A,- "' - onze openingstijden: 	di yrn vr 10;00 -17:30 uur 

8521 NA 'Sint Nicolaasga, Tel 0513 43 44.22 
- 	• 	za 10:00 -16:00 uur _ 	- 

• _ . _ 

OF JE STOPT 
DE STEKKER ER IN! 

     

     

 

NOORD COMPUTERS 

     

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

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. 

vrienden van v.v. 	la'e site  peal  

Rotsterhoule 	' .. 
p.._,  , d' 	Club van 100 

.44-0 

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 Bokrna 

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 



Een andere opvallende 
verschijning is de container van 
"Van der Wiel" uit Drachten 
welke op ons complex is 
geplaatst. Het bestuur vond 
dat de opslag van Herman in 
het ballenhok wat te klein 
werd. Om het bollenmateriaal 
en de hesjes  etc. etc.  wat 
beter te kunnen opslaan is 
gekozen voor het plaatsen van 
een container. IN de persoon 
van Sietze Drenth werd één en 
ander geregeld. Helaas was de 

hoffotograaf van D.W.P. niet bij de 
plaatsing d.m.v. een zeer grote kraan 
aanwezig. be container van Hendrik 
Veenstra kan nu wel retour. 
Complimenten Sietze, een mooie zeer 
ruime container, netje nog weer in de 
verf gezet, zowel binnen als buiten. 
Hier kunnen we als vereniging zeer 
zeker mee uit de voeten. 

r_71:7L-CL-2,7 
1-31321.  ,712,  

k,  

be mannen van D.W.P. 3 na een 
verassende 0-4 overwinning op 
CVVO uit Lemmer welke op een 
tweede  pleats  staat. 
Reden voor een lekker 	 

PSV 	Rapid Wien 	Fenerbahe 	Arsenal 
_ • 	••;:r 

Villarreal 	Man.United 

Zaalvoetbal jeugdspelers F2 t itn El 

Hallo jongens en coaches zoals jullie misschien al hebben gehoord of gezien heeft Lotte Koenen 
zaterdag bij de eerste  CHAMPIONS  LEAGUE ronde een klein ongemakje gehad. De bank was 
wat sterker dan haar rechter grote teen. Ze zal even wat rustig aan moeten doen. 

Om verdere ongemakken zozeel mogelijk te beperken moeten we een paar regels maken. 

De leiders van de F-jes zijn aanwezig tijdens de 3 F -wedstrijden van 9:00 tot 10:25 
De leiders van de E-tjes zijn aanwezig tijdens de 3 E -wedstrijden van 10:30 tot 11:55 
De spelers zijn max. 15 min van tevoren aanwezig. 	( was al regel) 
De spelers blijven in de kleedkamer wachten tot een leider of iemand van de leiding hun haalt. 
Na de wedstrijd douchen en naar huis, er is geen ruimte om te blijven. ( was al regel) 

Als één van de ouders wil kijken naar hun zoon / dochter is dat prima. 
Maar kom dan alleen met de zoon / dochter voor andere personen is in deze kleine gymhal geen 
ruimte. 

Denk aan je scheenbeschermers  tevens badslippers  en een handdoek voor na de wedstrijd. 

Spelregels: Wees sportief 
	

Scheidsrechters: Mark Hulzebos 
Geen lichamelijk kontact 

	 Ype Jan Holtrop 
Geen slidings 
	 Geert Bos 

F-jes spelen 4 tegen 4 
	

Score: Arjen Veenstra 
E-tjes spelen 4 tegen 

Doelpunt: Voor F1-F2 en F3 als men over de middellijn is gegaan en dan de bank raakt 
Voor EI-E2 en E3 als men de gele lijn is overgestoken en dan de bank raakt 

PS. Heb je vragen dan hoor ik dit wel Arjen Veenstra tel. 551515 

Intemazionale Thun 	Olympique Lion 	Shalke Udinese 	Panathinaikos 

r;477:14,LIN  



Niet alleen Klaas Jan Huntelaar 
doet het nog goed bij de jeugd, 
ook  Abe  mag zich nog verheugen 
over jeugdige aandacht. 
Dat zal voorzitter Riemer goed 
doen. 

Spannende weken altijd voor Sinterklaas, tijdens 
DWP tegen Workum kwam Sinterklaas tegelijk aan 
in Sint nt, Amarins was er als Zwarte Piet op 
voorbereid, met mooie grote oorbellen nog wel en 
een echte Pietenmuts. Mooi voor DWP dat Workum 
ook voor Sinterklaas speelde (6-4). 

Tijdens de verbouw was hij eventjes uit beeld, stond 
het betonnen logo altijd vooraan op het complex door 
het nieuwe bord is hij enigszins verdrongen. 
Toch is er na topoverleg besloten het betonontwerp 
van Henk van Hes wederom een prominent plekje te 
geven. Bi j binnenkomst heet hij iedereen welkom. 

Ja, wie heeft ze gezien, de meisjes van de 
gemeente, en wel in de personen van Petra 
en Lisette (de vrouw van Arjen), heb je de 
uitslag gemist, even een mailtje naar 
Arjen, sjh.veenstra@planet.n1  

Overzicht van alle teams 

team 	klasse 	wed 	W 	G 

bij gewerkt tot 7 december 2005 

V 	Put Voor - Tegen 

Al 	2e  klasse E 11 4 1 6 13 36 - 	44 	7e plaats 
Bi 	3c  klasse C 10 4 4 2 16 34 - 22 	4e plaats 
Cl 	3e  klasse Al 9 0 0 9 0 13- 	69 	10e plaats 
MC1 le  klasse BE 9 4 1 4 13 30- 	31 	5e plaats 
DI 	2e  klasse AQ 9 2 1 6 7 19- 	37 	8e plaats 
El 	2e  klasse  AG  9 2 0 7 6 18- 	53 	9e plaa 
E2 	3e  klasse AM 9 1 1 7 4 17 - 	49 	9e plaats 
E3M 4e  klasse BE 9 3 1 5 10 37 - 	61 	7' plaats 
Fl 	3c  klasse AM 9 4 1 4 13 26 - 	19 	5' plaats 
F2 4c  klasse BL 9 9 0 0 27 104- 8 le plaats 

Jeugd 93 33 10 50 109 334 - 	393 
Gemiddeld 1,17 	punt per wedstrijd 
Doelpunten 3,6 	Voor en 4,2 Tegen 

team klasse wed W G V Put Voor - Tegen 
le 	3c  klasse A 12 5 3 4 18 28- 	31 	7e plaats 
2e 	3e  klasse B 10 3 2 5 11 14 - 	17 	8e plaats 
3e 	6e  klasse H 9 4 1 4 13 25 - 	33 	5e plaa 

Da l 5e  klasse F 11 8 2 1 26  55 - 	10 	2' plaats 

Senioren 42 20 8 14 68 122 - 91 

DWP Totaal wed W G V Put Voor - Tegen 
135 53 18 64 177 456 - 484 

Gemiddeld 1,31 	punt per wedstrijd 
Doelpunten 3,4 	Voor en 	3,6 	Tegen 
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Jan ten Hoeve zag 18 november jongstleden Abraham, dit ging natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij. Met dit feit ook even gekeken wie in 2005 meer 50 werd: Pieter 
Klaas de Jong (16 januari), Wiepie Krist (24 januari), Lammert Veen (17 augustus), 
Hans Bui js (30 september) en Geert Dijkstra (22 oktober). 
Dit voetbalseizoen in 2006 de volgenden: Menno Visser (24 mei) en Johannes 
Heeringa (11 juni) (de dag van Serv.  Mont.  -  Ned.  met groot scherm in de tuin???) 

Ook bij D.W.P. doen we aan "doe een 
wens", Ciska had ooit gezegd dat ze 
graag eens in aanmerking wilde komen 
voor "pupil van de week" (of was het 
alleen maar om met de mannen te 
douchen??). bat kon natuurlijk 
geregeld worden (niet het douchen) 
maar de pupil van de week. Stiekum 
werd ze vantevoren naar de wedstrijd 
gelokt, voetbalschoenen geregeld  etc.  
maar 	toen ging het mis, dit 
was teveel van het goede en Mindert 
kon met zijn extra meegenomen 
pupilbal weer naar huis. 

Kampioentje D.W.P. F2  

D_W.P. F2 - AKKUM F2 	 19-11-05 
Er werd al weken over gesproken en de spanning werd alleen maar groter en groter. 
Zaterdag 19 november 2005 de wedstrijd om het kampioenschap tussen de pupillen 
F2 van DWP en de pupillen F2 van Akkrum, allebei ongeslagen, allebei al les gewonnen 
met meestal forse uitslagen, dus met andere woorden een heuse voetbalkraker. 
be familie Jager had voor een prachtig spandoek gezorgd wat rond het veld werd 
gezet. Om 9.15 uur waren de  !eiders  al dik in paniek omdat onze rots in de branding 
Joost Roling nog niet was gesignaleerd, direct gebeld natuurlijk moor Joost was allang 
op het veld was het antwoord, gelukkig was dit zo. Wel!! van de meeste schrik 
bekomen namen we de opstelling nog even door zodat er eindelijk niks meer mis kon 
gaan. Nou dat hebben we geweten hoor, want we kwamen direct onder druk en konden 
de bal maar niet naar voren krijgen totdat Erwin Roffel de bal ongeveer op het 
midden van het veld oppikte en met een grandioze slalom van wel drie of vier 
tegenstanders de bal keurig en beheerst inschoot 1-0_  flange  tjonge wat een 
opluchting, iedereen was weer even rustig maar dit was maar weer van korte duur 
want Akkrum kwam opnieuw opzetten en ditmaal ging het wel mis want in een 



Even voorstellen 	 

Een nieuw reclamebord van Select Windows. 

gef rommel van veertien paar schoppende voetjes was het een speler van de gasten die 
de bal achter onze keeper Wessel Krikke kreeg. 1-1, het werd zelfs nog erger want 
nog geen drie minuten later was het weer Akkrum die nu wel via een keurige aanval op 
de zo felbegeerde voorsprong kwam 1-2. Even waren we aangeslagen maar door 
toedoen van de vele aanwezige ouders (dit geld ook voor Akkrum ) die hun longen bijna 
uit hun lijf schreeuwden gingen we toch wat meer naar 
voren spelen waardoor we de bal even voor onze goal 
weg konden houden, sterker nog  Wilco  Jager kreeg de 
bal voor zijn voeten en mikte deze met een vlammend 
schot in de kruising 2-2. 
Wat een opsteker, vooral ook omdat de scheids amper 
na de aftrap floot voor de pauze. Het was bijna muisstil 
in de kleedkamer, ik hoorde mijzelf zelfs praten wat 
eindelijk nog niet was voorgekomen in de afgelopen 
wedstrijden. We hebben onze jongens opgedragen om in 
ieder geval een paar spelers voorin te houden om ervoor te zorgen dat we de bal daar 
dan ook kwijt konden, dit pakte bijzonder goed uit want binnen de tien minuten 
scoorde  Wilco  Jager 3-2, 4-2 en de 5-2. zogezegd kat in bakkie, weer 
onderschatten we Akkrum voor hun veerkracht en vastberadenheid want doordat 
onze spelers wat te veel voorin hingen (dat was hun opdracht) kon Akkrum de 5-3 
aantekenen en later zelfs nog de 5-4. Nu kregen onze jongens ook nog eens de steun 
van twee schreeuwende  !eiders  die nu weer ontzettend zenuwachtig rond het veld 
liepen. Maar door de vermoeidheid van zowel D.W.P. als Akkrum was het beste van het 
spel er wel vanaf, dit kon je zien door de vele kleine overtredinkjes en het niet meer 
voluit gaan van de meeste spelertjes. Al met al kwam ons dat niet slecht uit want de 
tijd verstreek zonder dat er nog gescoord werd, dus de eindstand bleef 5-4 wat dus 
betekende dat b.  WP  F2 najaarskampioen is geworden. Proficiat jongens het was 
weer grote klasse. Onder het genot van patat en limonade hebben we nog even 
nagepraat met de  !eiders  van Akkrum die het net zo als wij een leuke, spannende en 
sportieve strijd vonden en dit lieten blijken met een bloemetje voor de aanvoerder 

(Wessel Krikke) en de  !eiders  van 
D.W.P. , met dit sportieve gebaar 
kun je toch zien dat het ook heel 
anders kan dan dat je soms hoort 
langs de Nederlandse velden. 
(hulde Akkrum  Lin  verder werd er 
afgesproken dat als de tijd het 
toelaat we in het nieuwe seizoen 
eens komen oefenen in en tegen 
Akkrum. 

Jullie  !eiders : Herman en Gjalt  

Select Windows HJW te Sint Nicolaasga is specialist in kunststof, hout en aluminium. 
Levert en monteert kozijnen, deuren, garagedeuren, schuifpuien, serres, carports, 
afdakjes, dakkapellen, dakvensters, zonwering, balkonbeglazing. Ook voor  Tech  Wood - 
een hout/kunststof product voor de tuin waar mensen zeer in geïnteresseerd zijn - 
kunt u bij ons terecht! 

Kom geheel vrijblijvend eens langs in de showroom aan de Tsjakemarwei 20A te Sint 
Nicolaasga. Geopend van dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00, zaterdag 10.00 - 16.00 
uur, of op afspraak. TeL 0513 434422 / 06 29022045. 
Zie ook www.selectwindowshjw.n1  

Hans bedankt voor het reclamebord langs het voetbalveld van D.W.P., hopelijk treffen 
de ballen van Niels hun doel en raken niet het bord van vader. 
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RECLAMEBORDEN 2005/2006 
Bergsma Assurantiekantoor 
Hanos  Holiday  Horeca BV 
GEBO BV 

Meermarkt B. van Zwol 
Mechanisatiebedrijf Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf Min nesma 
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 

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



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 Cornel 

Jonkman Transporten 

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

Metselbedrijf DUAN 
	

Joure 
Motorhuis Esvana 	 Rottum 
Anja Boender - sportmassage 	Rotsterhaule 

KOM VOETBALLEN 
Welkom bij•••••••..... 

Wordt lid 

voetbalvereniging 
D.W.P. 

Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga 

Rohel 
Joure 

Haskerhorne 

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

Voegbedrijf S.V.S. 	 Joure 

Jelle's Gemakswinkel 
	

Rotsterhaule 
Restaurant Koningshof 

	
Heerenveen 

Auto Joure b.v. 	 Joure 

Meermarkt Bertus van Zwol 
	

Rotsterhaule 
Voegbedrijf W. de Jong 	 Heerenveen 
Café 't Kroegje 	 Heerenveen 
Slump & Bos complete woninginrichting Drachtstercompagnie 

jeugd 

Inlichtingen: 

senioren Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 - 55.20.07 

: 	Arjen Veenstra 
jeugdcoördinator 
0513 - 55.15.15 

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

reclameborden/ 
advertenties 
clubblad 

Wiepie Krist 
actiecomité 
0513 - 55.19.54 



2x45 
Al 

max 3 dis. 
87/88 

Woudstra Hlibrand 

Meer,v/d Douwe 

Ho!trap Lolke Jan 

Boersma Frans 

Krikke Marc 

Meer,v/d Gosse-Jan 

Hoekstra Jelle 

Veenstra Jacob 

Hulzebos 	Mark 

Jager 	Willem 

Hoks 	 Hendrik 

Jong,de 	Jan 

Jager 	Bernard 

Jong,de 	Andres  

Velde,v/d  Age  Ellert 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

2x40 	max 3 dis. 

131 	89/90 

Meijer  Dylan  

Hoekstra Bart A. 

Laan,v/d Richard 

Vaartjes RIntje 

Bos Klaas 

Bos Roel 

Roffel Johan 
Meleln 
	Norbert  

Woudstra 	Bernd  

Buljs 	 Jos 

Jong,de 	Rlkus 

Wal,v/d 
	

Leo 

Venema 	Wijtze 

Bos 	 Jelmer 

Vaartjes 	Thijs 

2x35 	max 3 dis. 

Cl 	91/92 

Nieuwland  Harm  
Jong,de Marten 

Sletsma Wytse 

Hes,van Chris 

Wietsma Tjeerd 

Krikke Jurjen 

Jong,de Wout 

Ketellapper Marcel 

Veenstra Joran 

Veenstra Robbin 

Stoelwinder Arjen 

Veenstra Joerie 

Hoks 	 JarIng 

Mulder 
	Sven 

Hollrop 	Anton 

2x35 
MC1 

max 3 dis. 

90191/92 
Hoekstra Tenynke 

Jager Jenny 

Tuinier Gas/na 

Hogenberg  Aline  
Mulder Selma 

Dijkstra Wietske 

Dijkstra Ypie 

Meer,v/d 	Annet  

Comet 	Annelise 

Falkena 	Hester 
Boorde 	Bianca  

Koenen 	Lotte 
Tuinier 	Manje 

Stoetwinder 	Fenna 

2x25 
E3 

max 2 dis. 
93/94/95/96 

Meleln Iris 

Knijpstra  Salina  

Tuinier Gerda 

Jong,de Immle 

van Mr/gen Ilse 
Jager Ma rlëlle 

Jonker Ilse 

Slageren,van Douni 

Hes,van Aniek 

Hoekstra Hilde 

2x20 	geen dis. 

Fl 	97/98/99 

Kamp,v/d Wilco 

Hes,van Rowan 

Tweel,v/d Arjen 
Huttinga Erik 

Drogen,van Jordy  

Akkerman  Berno 

Mei,v/d Tobias 

2x20 	geen dis. 
F2 	97/98/99 

Schutten Tineke 

Huisman Marten 
Yska  Ewan  

Bandstra Maarten 

Hoekstra Slpke 

Jansen Arend 

Rbling Joost 
Jager  Wilco  

2x20 	geen dis. 
F3 	97/98/99 

Heide Henk 

Stralen,van Atze 

Akkerman Richard 

Roffel Erwin 
Linders Brando 

Krikke Wessel 

Wal .v/d Dennis 

5. 	
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2x30 	max 3 dis. 

D1 	93/94 

Diever  Rolf  

Veervan der  Lars  

Graaf,de Jeroen 

Vaartjes Roelof 

Mulder Douwe 

Stouwe,van der Gedjan 

Jonker Sido 

Hoekstra Freerk 

Krikke Rinke 

Postvan der Esger 
Heide Herman 

Meulen,v/d Albert 

Jong,de Ferdl 

2x30 	max 2 dis. 

D2 	93/94 

Jong,de Jelmer 

Schreur RIntje-Jelle 

Hoekstra Thijs 

Hogeling Bas 

Hoks Roelof 

Ketellapper Arjen 

Wietsma 	Klaas  

Hes,van 	 Rick  

Bouwhuls 	Mark 

Voorlopige nieuwe indeling Voorjaar 2006 

2)(25 	max 2 dis. 

El 	95/96 
2x25 	max 2 dis. 
E2 	95/96 

1 Vaartjes  Arlen  Zijtvan Sven 

2 Graaf,de Marcel Visser Jeen 

3 Lageveen  Ronnie  Visser Thijmen 

4 Keeken,van Niels Veenstra Leon 

5 Alcicerman Eric Korteweg  Seger  

6 Huisman Volken Bos Wieger Dirk 

7 Berger Jacob Stelt,van der  Ronny  

8 Koopmans  Abe  Rbling Matthijs 

9 Hoonstra Marco Portena Melnte Piet 
10  Mulder RInze Olde Agterhuis Mike 



Het wel en wee van een  
trainer bij D.W.P.  

Na twee seizoenen is de tijd om afscheid van elkaar te nemen, in de functionele 
relatie tot elkaar, wederom gekomen. Een jonge ambitieuze trainer kwam 2 seizoenen 
geleden bij D.W.P. voor een oriënterend gesprek met het bestuur. 
Meteen al na dit eerste gesprek kwam naar voren dat er een trainer was gekomen met 
een goede insteek t.o.v. het vak training, passend binnen de structuur van D.W.P. 
Zelf ook goed sportman geweest en de juiste papieren op zak kon dit de nieuwe 
trainer worden na het vertrek van Klaas Kuiper. 
be avond was nog niet verstreken of kort na het gesprek tussen Klaas en het bestuur 
was er al snel een gevoel bij het bestuur dat dit de nieuwe man moest worden. 
Binnen de bestaande hiërarchie, welke binnen D.W.P. heerst, kwamen er na de 
bekendmaking al snel verschillende 
(voor)oordelen, veel te jong, wat moet 
deze snotaap bij D.W.P., hij is jonger dan 
de spelers, het kon niet op. 
Het seizoen begon en na verschillende 
trainingen en wedstrijden klikte het toch 
goed tussen Klaas en de spelers. Het viel 
dus blijkbaar allemaal nogal mee en paste 
de jeugd dus wel degelijk bij de jeugd. 
Hoewel we natuurlijk graag op een zo 
hoog mogelijke positie willen eindigen was 
het resultaat bevredigend genoeg voor 
het eerste jaar. 
Na de zomer periode in dit seizoen staat 
het eerste op een 7' plaats wat redelijk 
te noemen is. Wel heeft Klaas Westra 
aangegeven dat hij een derde periode 
niet ziet zitten bij D.W.P. en wel om de 
volgende reden. 
Klaas heeft aangegeven dat hij zelf niet de gedachte heeft dat hij, voor nog een 
seizoen, een meerwaarde kan leveren in de resultaten van D.W.P. 
Dit is een duidelijke uiteenzetting van eigen gedachten die we dan als bestuur ook 
onderschrijven. Op het moment dat je als bestuur een dergelijke mededeling krijgt 
moet je al snel stappen gaan ondernemen. Voor je het weet is het al weer zover dat er 
weinig keuze in trainers is. 
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