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FREEGJE DERNEI 
as jojo bóleguod heije 

-- 
PASTOR! ELAAN 25 - 8501 EW JOURE 
TELEFOON (0513) 41 65 46/41 20 21 
FAX (0513) 41 98 21 
www.noord-computers.n1 
info@noord-computers.nl  

v.v.  it Amp,  
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. 

ovelgty 
aartnra r 

café- slijterij - zaal  
vac'.  Zwaag 

het juiste adres voor: 
e vergaderingen en recepties 
o feesten en partijen 
o gezellig borrelen 
• salades en snacks (ook afhalen) 
e en nog veel meer 

Streek  116 
8464 NH Sintjohannesga 

Tel. 0513 — 55 12 10 

rkt. 
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 

Al fan 1912 6:f bakke  se  bij VAN DI 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA  

IT 0513 - 55 12 08 

k‘I'D BOOM 
VOE - 

1)3:345".4.41< 

IEZEI 

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

4  xplb LI rgio  

Dé oofcrug 
CroissanterieNlaaierie 
Dracht 1 -Tel.: 0513-615086 

ainee<s J1)ecialiteiten 
.  aestaarant 
glo&& 

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

onze ópeningstijden: 	di tim vr 10:00 - 17:30 uur 
za 10:00 -16:00 uur :§tIECT 	HJW TsTikerna ei '2-0A , 	rw 	, 

8521 NA Sint Nicolaasga, Tel. 05'13_ 43 44 22 
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INVESTEER NU EN BETAAL PAS IN 2007! 
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WK-schema voetbal zomer 2006 

Groep C 

Groep C 

Groep C 

Groep C 

Groep C 

Groep C 
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nIvoorkust 	zat 10 jun 21:00 Hamburg 

=Nederland 	zon 11 jun 15:00 Leipzig 

:"Ivoorkust 	vrij 16 jun 18:00 Stuttgart 

woe 21  jun  21:00 Frankfurt  

=Servië-Montenegro  woe  21 jun 21:00  Munchen  

Stadion: Zentralstadion, Leipzig 
Leipzig, capaciteit: 45000 

Argentinië <>-

Servië-Montenegro _ 
< > 

Nederland i= - <> 

Ivoorkust 11 - <> 

Nederland ..`=1 	--Argentinië <> 

Stadion:  Gottlieb Daimler  
Stadion, Stuttgart 
Het  Gottlieb Daimler  Stadion Stuttgart. Dit stadion is voor het 

7- 	WK voetbal voor meer dan 50 miljoen euro gerenoveerd. • 
Bij de vernieuwing zijn o.a. schermen van 115m2  opgehangen ,  
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Argentinië - 	1=Servië-Montenegro vrij 16 jun 15:00  Gelsenkirchen  
< > Voetbalvereniging D.W.P. 

Sportpark "de Grie" 
Sintjohannesga 

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

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

Redactieadres  
Ringfeart 6 
8464 PD Sintjohannesga  

Verspreiding 
Diverse vrijwilligers D.W.P. 

Clubblad  
It  Wite Pealtsje 
verspreidt onder de leden, 
Jonateurs, sponsors van de 
voetbalvereniging D.W.P. 

Drukwerk  Copy  Boss H'veen 
Oplage: 400 boekjes 

Kopie 
Graag aanleveren via  e-mail  
j.knijpstra@plariet.nl  

Van de 
redaktle- I 	
tafel 

Op de voorkant het technisch kader van de 
hoofdmacht van DWP, niet al te enthousiast om 
direct op de hoogte te gaan maar toch uiteindelijk 
drie keurige kopjes. Wederom een goedgevuld 
clubblad, met nieuws van de bestuurstafel, nieuwtjes 
van de afgelopen tijd en we gaan een paar keer terug 
in de tijd. Om alvast in de stemming te komen, 
volgend jaar 2007 bestaat DWP 60 jaar, tijd weer 
voor een feestweek en een reünie. Met Gerard 
Kerkstra hebben we er een nieuw redactielid bij, 
Gerard al bekend van zijn vast terugkerende rubriek, 
we horen hier vast meer van met de ervaring die hij 
nu oploopt bij de  LC.  Gerard alvast bedankt voor jouw 
toezegging. Nog enkele maanden en dan zit het 
seizoen er al weer op, volgend seizoen de spelerspas. 
Dus denken jullie aan het inleveren van een pasfoto? 
Veel leesplezier en nog succesvolle wedstrijden. 
Wat betreft de website van DWP kan worden verteld 
dat deze op zeer korte termijn weer zal worden 
geactualiseerd, de database was verplaatst waardoor 
we hier niet meer bij konden. 

Redactie  It Wite Pealtsje  

Uiterste inleverdatum volgende kopie half juni 
Verspreiding clubblad begin juli  

(elk 11 ton wegend), de grootste van Europa. Het stadion was 
orgineel als  Neckar-Stadion geopend, in 1933. Eerdere 
modernisaties waren er al eind 40-er jaren, begin 70-er jaren en 
begin 1990. Het stadion is het thuisstadion van VfB Stuttgart Het 
stadion heeft 54.500 plaatsen. 
Stadion:  Commerzbank-Arena, Frankfurt 
De  Commerzbank-Arena ligt in Frankfurt am  Main.  Het is eigenlijk 
van de grond af aan opnieuw opgebouwd. Voorheen was het het 
Waldstadion. In 2002 begon met met het grote project. Het stadion 
heeft een doorzichtig overdekt dak. De atmosfeer die er hangt is als 
in een cathedraal. Met de verbouwing was een bedrag gemoeid van 
64 miljoen euro. Het stadion is het thuisstadion van Eintracht Frankfurt. Het stadion heeft 52.000 
plaatsen. 

Clubblad  It  Wite Pealtsje 
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Accommodatie 
Sportcomplex 

Algemeen  
e-mail  
webside 
verenigingscode 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Technische Zaken (senioren 
t/m A junioren) 
Jeugdzaken 

Algemeen coördinator / 
ledenadministratie 

Jeugdcommissie _ 
Voorzitter 

Secretaris 

Jeugdcoördinator 

Consul  

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie 

Redactie clubblad 

IK HEB OE PEST IN! JE KIJKT ALLEEN 
NAAR VOETBALLEN EN JE DENKT 
ALLEEN MAAR AAN VOETBALLEN! 

ZATERDAG 

woarnm! 
Voorkeur... 

MAANDAG 

OAT  WAS DE DAG  OAT  DUITSLAND 
ITALIE VERSLOEG! 

IK BEN ER ZEKER VAN  OAT  JE ONZE TROUWDAG 
NIET MEER WEET! 

) 

MAAR 
NATULIRLIJK! 

DINSDAG 

DONDERDAG 

VRIJDAG 

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

maart 2006 

Sportpark "De Grie" 
be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 

yydwp@planetn1  
www.vvdwp.n1  
BB-BC-25V 

. 	_ 
Eelke Westra - weseel@zonnet.n1  
be Boeijer 2, 8501 RM Joure 
Afina Lageveen - afina.lageveen@planet.n1  
be Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 
Gerrit Aal bers- aerritaalbers@worldonline.nl  
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Heij 
Pr Willem Alexanderstr 90, 8501 ME Joure 
Minne Modderman - m.modderman@hetnetn1  
Streek 54, 8464 NI) Sintjohunnesga 
Anne Knol - anne.knol@planet.n1  
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Wietze Toering 
Kolklaan 12, 8441 AL Heerenveen 
Jan Knijpstra - j.knijpstra@planetn1  
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Wietze Toering 
Kolklaan 12, 8441 AL Heerenveen 
Jitske Mulder-Visia - mu1der73@planetn1  
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 
A rj en Veenstra - sjh.veenstra@planet.nl   
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 

Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Jan Knijpstra - j.knilpstra@planet nl  
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

55.17.88 
55.17.85 

41.59.11 
06-51330541 

55.19.94 

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 

55.12.55 

55.15.15. 
06-22790904 

55.12.76 

55.20.07 
06-22263492 



55.17.79 

• 

Anneke Lageveen - anneke.lageveen@planet.n1  
HJ Groenstraat 30, 8464 NK Sintjohannesga 

Wiepie Krist - alykristGfiberworld.n1  
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 	 55.19.54 

41.63.13  

v.v. D.W.P: 
Actiecomité 

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 

Af ina Lageveen - afina.lacieveen@planet.n1 	55.19.94 
be Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 
Arjen Veenstra - sjh.veenstra@planet.n1 	55.15.15. 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 	06-22790904 
Wiepie Krist - alykrist@fiberworld.n1 	55.19.54 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Bezorging clubblad  

code Straten Bezorg(st)er 
Aaltsje Schokker A Boerestreek, Rotsterhaule 

Kampweg 1, Rotsterhaule 
Streek, Rotsterhaule 
Streek, Sintjohannesga 
Yn 'e Doarpsfinne 

B Gaasterweg 1 
Hoge Dijk, Rotsterhaule 	 . 
Hoge Dijk, Sintjohannesga 
P011e 
Vierhuisterweg 

Klaasje Vaartjes 

C Kerkhoflaan 
Lichte 
Prinses Marijkeweg, Rotsterhaule 
Prinses Marijkeweg, Sintjohannesga 
Ringfeart 
Skoalekers 

Familie Bos 

D Kadijk 
Kampweg 
Kerkweg 
Nieuweweg 

Tineke van Hes 

E Rottum Rikus de Jong 
F Ouwsterhaule e.o 

Meerweg 
Wolvedyk 

Jurjen Krikke 

G Haskerhorne Jan Knijpstra 
H Heerenveen Pieter Ketellapper 

Jessica Elzinga- 
Lageveen 

I Oudehaske 
Scharsterbrug 
Sint Nicolaasga 

J Joure Eelke Westra 
K De Grie 

HJ Groenstraat 
MJ Hogeboomstraat 
Molenstelle 

Wiepie Krist 

R Rotstergaast Corette Reilling 
T Overige 

(Echtenerbrug, Lemmer, Sneek  etc.)  
Per TPG Post 

Jan Knijpstra - j.knijpstra@planet.nl 	55.20.07 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	06-22263492 

Herman de Heij 
Pr Willem Alexanderstr 90, 8501 ME Joure 
Wiepie Krist - alykrist@fiberworld.n1  
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 
Jan Venema - venema.j@hetnet.n1  
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 
Wiepie Krist - alykrist@fiberworld.n1  
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Kantine 

Actiecomité 
Secretaris 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 

,clameborden 

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 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 
Dames - A junioren 
B junioren, meisjes t/m F 
pupillen 
Kledingtoelage jeugd 

€ 27,00 per kwartaal 
€18,50 per kwartaal 
€13,50 per kwartaal 

f, 10,00 per jaar 

€ 108,00 per jaar 
€ 74,00 per jaar 
f. 54,00 per jaar 

Verrekend via contributie 

Bankrelaties 



Van de bestuurstafel  

* de jaarlijkse afdracht per lid aan de KNVB bedraagt: senioren € 9,62, junioren 
i; 7,43 en voor de pupillen € 5,26. Er is geen onderscheid gemaakt in spelende of niet 
spelende leden. 
* er wordt gekeken  near  de mogelijkheid tot aanleggen van radiatoren in de kantine, 
het is qua capaciteit van de kachel mogelijk en bespaart veel kosten. 
Echter zal het financieel ook mogelijk moeten zijn. 
* Voor vervanging van de voorzitters Eelke en Wietze zal worden gekeken of het 
intern kan worden opgelost. 
* Auke-Jan Snijder is na de winterstop de nieuwe trainer van de A-junioren, hij zal 
ook tijdens de wedstrijden aanwezig zijn als begeleider. be trainingen zullen weer op 
de maandag-en woensdagavond worden gegeven. be A- en B 	selectie gaat dan 
weer op de dinsdag en donderdag trainen. 
* Het 3€ elftal heeft op papier voldoende spelers, 
echter gaan ze vaak met maar een beperkte groep 
weg. Blijft een aandachtspunt. 
* Naar alle waarschijnlijkheid zal er dit jaar een 
ballenvanger tussen het B- en trainingsveld worden 
geplaatst door de gemeente. 
* Jan Knijpstra had nog een tegoedbon voor de 
advertentie clubblad van SPORTHUIS GLAS uit Joure. Jan heeft 
de drie meisjes van familie Tuinier nieuwe voetbalkleding, voetbal- en 
zaalschoenen en een voetbaltas gegeven. Door een brand is alles verloren gegaan. 
Mede dankzij de spontane medewerking van SPORTHUIS GLAS voor de extreme 
grote korting en diverse vrijwillige aanvullingen die zij hebben gedaan, in één woord 
GROTE KLASSE. 
* Vele positieve geluiden gehoord over de vrijwilligersavond. Deze was sinds enige 
jaren anders georganiseerd. In plaats van uitreiking van rollades werd eerder dit jaar 
gekozen voor om een vorm van lopend buffet aan te bieden. Anske de Jager en 

Anneke Lageveen zorgden voor al het lekkers. Anske en Anneke ontzettend 
bedankt hiervoor! 

* Ook vele onrustige geluiden over het niet doorgaan van 
het Oud- en Nieuw feest. Ja, helaas bij onvoldoende 

vrijwilligers kon het niet doorgaan. Dus mensen meld 
je alvast aan als vrijwilliger voor het oud en nieuw 
feest van 2006/2007. Bedenk wel, dat je tot rond 
7.00 uur in de ochtend bezig bent ( inclusief 

schoonmaak) 



HIEIERENVIEEN 

Terug in de tijd niet 	 
Johannes Visser (50) woonachtig in Harlingen en onderwijzer. 
De zoon van Henkie Visser, oudere broer van Wieger. Johannes 

was de eerste en enigste speler (keeper) die overging naar Sc Heerenveen. 

e status van  Abe  Lenstra zal hij nooit  ill)  
krijgen, maar in  :tieing  Elftal van de 
Eetiw van voetbalvereniging ((veren' 

'een staat Eddy  Bosnian  (foto rechts)  loch  
mar mooi naast  dc  Friese legende 
geposteerd. Na  Abe  ben ik denk ik een van 
de weinige spelers uit de eigen kweek die 
zo lang bij de club heat gespeeld', vertelt 
Busman. Van de vijftien jaar die hij 
rondliep in de wereld van liet betaalde 
voetbal, diende hij als centrale midden-
velder bijna nvaalf jaar de club van de 
pumpebkden. De roem die het profvoetbal 
met zich meebrengt  heels Bosnian noon  
begrepen. 'Ik kan maar niet snappen dat 
mensen mij op straat stonden aan te 
gapen, alleen inaar omdat ik aardig tegen  
Cell  bal kun schoppeti, zegt hij. 'Ik ga nu 
nog altijd kijken naar de thuiswedstrijden 
van  SC  Heerenveen en woult daar ook nog 
steeds veel aan vroeger herinnerd: 

Dat vroeger begon voor Bosman op zijn 
achtste jaar. (nets hij lid werd van Ilecrenveen. 
1 lij viel al snel op, sloeg de betaaldo jeugd 
over en belandde vanuit de A-junioren in 
1973 ineens in het eerste elfial van trainer  
Laszlo  Zalai. Bosman:"Ilet was een periode 
dat 7alai veel jeugd in Incest brengen. De 
routiniers Martin  Korman  rolenk 7.oetendal 
waren aan bun laatste jaren bezig en moesten 
worden vervangen. Het kostte best war 
moeite me tussen die spelers te bewijzen. Als 

1.1-1. Kmisstmat. 'We kleedden ons 
om onder de tribune in cuts rttimte 
waar alleen gaskachcls stonden', 
herinnert hij zich. 'Het was een 
oude bende, met  ;wilier  het stadion 
een heel viaze sloot, maar het was 
allemaal wel heel knus. Die sfeer, dat 
had iets, net als in Het Oosterpark 
in Groningen. lk kan me heel goed 
voorstellen dat supporters het zonde 
vinden dat dat stadion dichtgaat.' 

De band met trainer  Laszlo  Zalai 
was een aparte. '(Jij lied(  tile  laten 
debutercn, maar ik het ook wel eens 
ruzie met hem gehad, ik kan me er 
niets hij voorstellen, maar hij  ya-
wed(  mij ecn kecr vedetteneigingen 
en zette me vervolgens op de bank. 
In 1976 ben ik ook voor een jaar 
((aarde amateurs van ACV in Assen 
gegaan. omdat ik van Zalai vier keer 

per week morst kortien trainen. Dat kon niet, 
omdat ik op de Academie  your  Lichamelijke 
Opvoeding in Groningen zat en twee keer 
Per week trainen redde ik net. Bovendien 
deed ik het allemaal als amateur. Als ik een 
contract bad getekend zou ik mijn studic-
beurs kwijtraken: 

Maar Zalai was wel een goede trainer, 
vindt Bosman. 'En een bijzonder aardige 
tnan. Hij kwam uit Hongarije en had alert 
toe uitspraken waar we dubbel om lagen. 

IC,171,..11.1t3,11 

jonge jongen moest je toentertijd gcwoon 
doen tvat er werd gezegd. Wij mochten op de 
training van de oudere spelers bijvoorbeeld 
niet voorop lopen bij een doorloop. want 
dan ging her te hard. En je luisterde wel. 
want je vocht voor je  plants.  Tegenwoordig is 
ecu speler op zijn 22s5c al miljonair, dan is 
het een stuk makkelijker om een eigen 
mening le hebben.' 

Zijn begintijd beleefde Bosman in 
het  nude  staclion van I Icerenvecn aan de 

In deze serie worden elftallen van een 
bepaald jaar doorgelicht. Betrokkenen 
schetsen het team, het tijdsbeeld waarin 
het zich bewoog en ze verhalen over wat 
er van de spelers is geworden. 

* Douwe Brouwer heeft het betonlogo geverfd. Bedankt Douwe! 
* Er mist een rolcontainer uit het emballagehok. Wie heeft deze meegenomen??? 
Het statiegeld is namelijk 100 euro!!!! 
* Wietze Toering heeft het trainen van het 3' elftal en 
de C-junioren op zich genomen. De C-junioren gaat 
Wietze  semen  met Tjibbe Bos trainen. 
* Vele positieve reacties gehad m.b.t. de nieuwe 
hoofdtrainer, Eric Schuitemaker. 
* De kosten die gemaakt zijn tijdens de verbouwing zijn 
enigszins tegen gevallen. 
Dit mede, door ontbrekende voldoende vrijwilligers, 
waardoor twee bedrijven meer uren hebben gemaakt. 

Declaratie vrijwilligers / kaderleden - alleen de 
materiele kosten zullen worden vergoed. 
* Wijziging directe rode kaart regeling - een speler of 
wisselspeler aan wie voor, tijdens of na een bindende 
wedstrijd een directe rode kaart is getoond, is niet 
gerechtigd om uit te komen in de eerstvolgende 
bindende wedstrijd van zijn of haar elftal. Tevens niet gerechtigd om in een ander 
elftal van zijn of haar vereniging uit te komen tot en met de dag waarop zijn of haar 
elftal deze eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld. 
* Jeugdsportsubsidie is vastgesteld op € 620,-- euro. 
* Mindert Mulder stopt volgend seizoen als grensrechter bij het 1' elftal. Hier zullen 
we na de competitie nog de nodige aandacht aan besteden. 
* Nogmaals het is niet toegestaan, om bier mee te nemen 
in de kleedboxen of achter in de multifunctionele ruimte. 
Ook mag er niet gerookt worden. 
* Bij overschrijving, zal eerst de eventuele openstaande contributie moeten worden 
betaald. 
* Spelerspas - Afina heeft aan al de leiders een brief uitgereikt, waarin werd 
gevraagd om het inleveren van een pasfoto + op achterkant je naam en 
2eboortedatum. Echter nog niets ontvangen, graag z.s.m. doen!!!! Heb je op 1 oktober 
geen geldige spelerspas dan mag je niet spelen. Meer informatie in het clubblad. 
Leiders graag inleveren uiterlijk tot zaterdag 9 april a.s. 
* Gezinskorting - er is afgesproken dat vanaf het 3' kind uit, 1 gezin, er geen 
contributie meer betaald hoeft te worden. Dit geldt dan t/m de A-junioren. Vanaf het 
seizoen 2006/2007 zal ermee gestart worden. 
* Arjen Veenstra heeft een sleutelplan opgesteld, want er zijn erg veel sleutels in 
omloop, we hebben er geen zicht meer op. Arjen heeft aan de vrijwilligers een brief 
uitgereikt met daarop het verzoek om de nummers van je sleutels door te geven. 
* De jeugd die in de zaal trainde hebben inmiddels een plopbal gekregen van het 
actiecomité. 
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* Leden die niet van plan zijn om hun contributie te betalen, zijn niet meer 
speelgerechtigd. 
* de energie afrekening was erg hoog, we gaan kritisch kijken naar hoe we hierop 
kunnen bezuinigen. Ook wordt er al vaak door de barvrijwilligers 
aangegeven, dat bij vertrek vaak nog de lampen in de 
kleedboxen branden en de deuren wagenwijd 
openstaan. Geldverspilling de kosten zijn extreem 
HOOG. Graag allemaal beter om denken, het is 
maar een kleine moeite. 
* Ook zijn we erg blij dat  !eider  en hoofdsponsor 
Geert de Jong nog een jaar zal doorgaan als 
hoofdsponsor en leider van het 1e elftal. Super 
Geert!! 
* Vanaf 1 maart is het verplicht dat alle kinderen 
onder de 1.30 cm in een kinderzitje moeten tijdens 
het autorijden. Echter tijdens kinderfeestjes en of 
uitwedstrijden geldt deze afspraak nog niet. 
* Er zijn maar een klein aantal elftallen die altijd keurig 	 netjes 
de kleedboxen achterlaten, velen lopen er zo uit, waardoor een ander team in de troep 
van een ander komt. Leider wijs structureel 2 mensen aan die na gebruik even de boel 
opruimen. Je eigen kleedbox en die van je tegenstander!!! Misschien kan de leider het 
koppelen aan de 2 mensen die het wasgeld, trainingspakken uithangen enz. doen. Vraag  
enders  Sjoerd van der Molen, leider dames, want die heeft dat goed voor elkaar. 
* Wat gaan we met de DWP-familiedag doen???? Suggesties zijn welkom!! 
Op 20 mei kan het niet doorgaan i.v.m. ingelaste competitie wedstrijden. Nieuwe 
datum volgt. 
*In 2007 bestaat de club alweer 60 jaar. Uiteraard willen we dit gaan vieren, met 
wederom een DWP-feestweek, (het bier is inmiddels bij een bekende brouwerij al 
gereserveerd en neem alvast vrije dagen op) maar daar zoeken we gemotiveerde 
vrijwilligers voor. Wie wil helpen organiseren? 

Tot safier! 
Groetnis Afina Lageveen, secretaris 

Gezocht wordt nog naar vrijwilligers achter de bar voor 
zaterdagmorgen, zaterdagmiddag en voor door de week. 
In de maand juli wordt de kantine weer grondig 
schoongemaakt, ook hier vrijwilligers gezocht. 
Opgave bij: Anneke Lageveen   



K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

Boerestreek 1 
8463 TH Rotsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 0011111e11111  

De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je sarnen sterk bent. De Rabobank 
beef" als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank v.ri mensen vóór mensen.  
Oat  merkt u al snel in het persoon- 
lijke contact. Elke Rabobank 
staar midden in de samen- 
!eying.  Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijfs- 
leven. verenigingen en 
scholen. We vreten vrat 
er leeft ook als het niet 
om banlczaken gaat Kort- 
om, we zijn een bank die 
netzo thuis is in de buurt als u. 

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 Sintjoharmesga tel. 0513 -55 11 60  

\on bo(itiro 

'2 0513 - 551216 

L.`71q.  

‹sy 
"(111A • 

Sc MA D 	, 

Mechanisatiebedriif 
Streek36  Postbus  2 
8464 NC Sint Johunnesga 
Tel:0513-551283 / 551239 

www.1m1)-akkennarGrd 
info ai Imb-nkkerman.n1  

Mob: 06-21 88 14 18 

ogfidtpww— 
AUTABELETTVING 

REC11AMEBORDEN 

>>=,.GEVMBEIETTERING 

4k,BEWEYVIJZERING 

SDHILDERVVE.13K 
WANDA - 1:111IN© 

4t, BE@L_AZING 

TSJOHNIARWEI 8 SINT NICOLAASGA ffl 0513 - 432661 

la Elleri".b.dblArffiitielgt~ffillei 

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPORTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

Grote sortering sportprijzen •:› Eigen graveerinrichting 

N 	14", die 3coi2e4,‘, e4", "ale4"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 

K IKRAW

nstallatietechniek 

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

Dakbedekking 
Zinkwerk Kadijk 9, 8463 VC Rotsterhaule  

telefoon  (0513) 55 19 65 

  



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 
Rotsterhauie 
Tel. 0513-551467 / 551252 
Autotel. 06-22923945 

mutalwasport De teamsport specialist 

KOMPLETE WONINGINR1CHTING 

Huren hij;Woningstichting'Hiskerland is kiezen voor 
kwaliteit. Onze:woningen, itreit om Joure, zijn perfect 
afgeirMnid.iip•ow woonwenseti:Daarin lopen we voorop. 
Maar fréfielangrijkste is.. dot u zich op uw gemak voelt. 
In een goed  hub,  in een prettige omgeving.  Timis.  

l(waliteitAWiti-onen. Wonen inkwa1iteit' 

Woningstichting Haskerland 
De Merk 11, Joure 
Telefoon (05)3) 48 48 48 
www.wshjoure.n1 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
WonlantidalnI4nleerland is label...der van KwallnIntor.Wooullennen Muunener 

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

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 

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

De 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 

Hier is nog ruimte voor 
Uw advertentie 

Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhome 
tel. 0513-418458 	http://www.wiersmabanden.ni  fax_ 0513-417467 	email: info@wiersrnabandensil  

Leverancier van sport- en promotiekleding 

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

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

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

mers worden geheel in de stof verwerkt. 

Leeuwarden. Kalverdijkie 77e. 8924 11 Tel.: 056 2660315 

Internet: www.Matas.po .rt ..n.-1 ‘  E-mail: verkeoprgmatasport.n1 

D e 

_tdr0Rffui_ 

IESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 

0513-631429 

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

Financiering mogelijk 

.^Wieger 
/*dapper 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

• Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord .! 

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

Alle spelende KNVB-leden zullen vanaf het seizoen 2006/07 
- 	 moeten beschikken over een spelerspas, uitgezonderd E en F 

spelers. be pas, die het formaat heeft van een creditcard, is vijf jaar geldig. 
Lees hieronder verder alles over de spelerspas. 
Vanaf het seizoen 2006/07 moeten alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen in 
het bezit zijn van een spelerspas. be KNVB heeft vanaf seizoen 2002/03 in West  II  
een proef gehouden met de spelerspas en op basis van de goede resultaten en de 
positieve reacties is besloten over te gaan tot landelijke invoering. 

Het mag duidelijk zijn: de spelerspas moet de sportiviteit op en rond de velden 
verhogen. Het is vanaf volgend seizoen niet meer mogelijk een valse naam op te geven 
of een ongerechtigde speler op te stellen. Met de spelerspas, die de grootte heeft 
van een creditcard en is voorzien van een pasfoto, kun je aantonen dat je lid bent van 
een voetbalvereniging en dat je geregistreerd staat bij de KNVB. Indien spelers geen 
pas kunnen overleggen mogen zij niet spelen. Controle van de passen gebeurt voor de 
wedstrijd door scheidsrechters in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. Bij twijfel 
kan de scheidsrechter, in het bijzijn van beide aanvoerders/leiders, controleren of de 
foto's op de spelerspassen overeenkomen met de betreffende spelers. 

be scheidsrechter en de aanvoerders kunnen 
straks met behulp van de spelerspas van de 
voetballers een aantal belangrijke zaken 
controleren: 

be identiteit van de speler 

Of de speler lid is van de KNVB 

Of de speler geregistreerd staat  GIs  
spelend lid van de voetbalvereniging die is 
aangesloten bij de KNVB 

Of de speler in de betreffende 
leeftijdsklasse mag uitkomen. Doet er 
bijvoorbeeld geen B- junior mee bij C? 

Of het wedstrijdformulier correct is 
ingevuld. Komen de gegevens op het formulier 
overeen met de gegevens op de spelerspassen en staan de juiste spelers op het veld? 

Dit seizoen merken de leden nog niet zoveel van de spelerspas. Het enige dat zij nu 
moeten doen is zorgen dat er een pasfoto en een handtekening op hun fotoformulier 



Terug in de tijd met D.W.P.  (Nv 
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- 	ves oTilaer  

komt te staan. Deze formulieren zijn vanaf januari bij de clubs in bezit. Als de 
fotoformulieren niet op tijd teruggestuurd zijn, krijgen de spelers namelijk niet op 
tijd hun pas, waardoor zij niet kunnen spelen in het nieuwe seizoen. Vergeet dus niet 
de pasfoto in te leveren en het formulier te tekenen! Laten we er met z'n allen een 
groot succes van maken. 

Als bestuur van D.W.P. hebben we besloten dat de secretaris de intekenformulieren 
verwerkt en dat de leiders de pasfoto's van zijn of haar eigen team moet verzamelen 
en inleveren bij de secretaris Afina. Wij gaan er vanuit dat iedereen de KNVB 
toestemming geeft tot het verwerken van deze spelerspas, indien hiertegen bezwaar 
kan contact worden op genomen met Afina. Zodoende een verzoek aan alle spelers van 
D.W.P. (van le tot en met de E pupillen) om zo spoedig mogelijk een actuele pasfoto in 
te leveren bij jullie eigen leider - uiterlijk tot 9 april inleveren bij Afina.  

Hoofdsponsor en leider van het le  elftal Geert de Jong heeft besloten om 
nog een jaartje met het leiderschap en sponsoring door te gaan. 

LEEUWARDEN.. Scheidsrechter Minne Modderrnan. uit Oudehaske is 
?:en regematige gast Op de tribunes,en .in de - bestuurskamers van  .SC  

mbuur en  SC  Èéerenveen: Een'wedStrijd leiden in Friesland is echter 
boze, omdat immers-iedere schijn 'Van partijdigheid vermeden 

noet worden. Gister-middag stond Moddernan als Fries echter voor het 
eerst temidden van de .(import):-Friezen,van Cambuur in de competitie-: 
bedstrijd tegen.  Telstar; De lï.)edstrijd zou aa nvank,elijk zaterdagavond 
5,espèéld-worden, Maar Werd.vcinwege- de slechte bespeelbaarheid van 
3..ét veld -verschoven naar zondadiniddag. Mario van der Ende stond als 
c.heidsréchter bij CambuurLTélstar o pápier,-maar hij moest zondag-
niddag _ook een wedstrijd fluiten. Ei dus "werd dicht bij. huis een ver-
.5angér gezocht en gevonden-in:'Minne Modderman. In rnuoiiike opjef-
:e;-do kinst de spilers  it  en trOch", vond'Modderman, die de wedstrijd 
.iiettemin probleemloos tot een einde bracht en Cambuur zelfs de hel-
*endeland nog even toestak. Op de foto trekt hij Cambizurs Gerard de 
tiaaii Overeind na een pijnlijke:  botsing met gen van de spelers van 
reistar, 	 . 
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De ontwikkeling van de  Adidas  Teamspirit-bal" heeit Meer dan 
drie jaar in beslag genomen:-Dé bal heeft een zwart/witte 
kleurstelling ,7- akeerbetooaaan de Duitse voetbalsuccessen 
en de gouden áécenten:Staan symbool voor de gouden WIJ-trofee 
waar de 32 deelnemende landen om strilden., 	• • • 

BRON: REUTER.VADICB!S 

Activiteitenkalender D.W.P.  

Dinsdag 
Zaterdag 
Maandag 
Zaterdag 

Zaterdag 
Jnderdag 

Vrijdag 
Zaterdag 
Zaterdag 
Zaterdag 

Zaterdag 
Vrijdag 
Woensdag 
Zondag 
Zaterdag 

[VROUWEN NAFLUITEN 
VERBODEN 

fi
K ROOT MET NAAR LEKKER£ 

STIIK HIER .1K ROOT 	HOO 

28 maart 
9 april 

24 april 
29 april 

13 mei 2006 
• 25 mei 
26 mei 

27 mei 2006 
?? 

10 juni 

11 juni 
16 juni 
21 juni 

9 juli 2006 
13 januari 2007 

Bestuursvergadering 
Uiterlijke datum inleveren pasfoto's 
Vergadering jeugdleiders 
Koninginnedagtoernooi DWP F-pup/Bjun 
Jeugdtoernooi Wolvega 
-  MCI  7-tal - D1 - El - E2 - E3M 
Laatste competitieronde 1e en 2e 
Toernooi Akkrum - B1- D1 
Toernooi Akkrum - E2 - F2 
Laatste competitieronde overige teams 
D.W.P. familiedag 
Toernooi Jubbega - B1 t/m F2 
Solexraces in Sintjohannesgct 
Servië Montenegro - Nederland 
Nederland - Ivoorkust 
Nederland - Argentinië 
Finale WK in Olymphiastadion te Berlijn 
Jeugdzaalvoetbaltoernooi Munnekeburen 

19.30 

19.45 
10.00 

15.00 
18.00 
16.00 
20.00  
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op met kansen wan beide kanten 
opnieuw 3 punten. 
Het is dan ook erg 
tweemaal van 
misschien is dat 
niet tegen ons 
op het veld 
winterstop. 
be derde wedstrijd 
die had de eerste wedstrijd 
aan een gelijk 

tweede 
We 

in
weede 

 

We 

zodat ze wisten 

lekker als je 
Oudehaske 
de reden dat ze 
wilden oefenen 

tijdens de 

was tegen Langweer 
verloren dus hadden we 

spel genoeg moor die trainen 
de zaal en maakten in de 
wedstrijd veel indruk op ons. 
hadden de jongens goede 
instructie mee gegeven 

wat er van hun werd verwacht 

maar 	 wij scoorden twee  meal  dus 

Van de penningmeester 

Na een half jaartje ploeteren ben ik dan eindelijk zover 
dat ik ons contributie systeem op de rails heb. 

U zult zich waarschijnlijk afvragen wat heeft hij dan op de rails? 
Hierbij een korte opsomming van de afgelopen maanden. 
Toen ik tijdens de algemene ledenvergadering, afgelopen september, in 
het bestuur werd gekozen (als penningmeester) wilde ik in ieder geval de 
administratie op de computer hebben waardoor een koppeling met 
internetbankieren mogelijk was. Dit betekende dat ik ons hele 
ledenbestand (leden, donateurs en club v 100) over moest brengen op de 
computer in een boekhoud- en ledenpakket. Daarna moesten alle leden 
worden omgezet naar een Incassomachtiging (op een paar "dwarsliggers" 
na) is dat bijna volledig geslaagd. Door die hele automatisering's slag en 
de daardoor opgelopen achterstand heb ik in vrij korte tijd (november 
tot januari) de contributie vanaf 1 juli 2005 tot 
1 april 2006 moeten innen. Het hele contributie gebeuren is nu op orde. 

In het bestuur hebben we nu wel besloten dat leden die 
via een machtiging betalen dit per kwartaal doen 
terwijl de andere betalers (acceptgiro of kas) dit 
uitsluitend per jaar kunnen betalen, tevens hebben 
wij besloten dat hiervoor 

7,50 administratiekosten wordt berekend, dus wellicht 
een reden om alsnog een machtiging in te leveren. 

Ondanks mijn eerdere signalen zijn er nog steeds leden die hun 
automatische betaling via de Bank niet hebben stopgezet waardoor men 
vaak dubbele contributie betaald. 
Nadat ik inmiddels een aantal keren die teveel betaalde contributie heb 
terug gestort maar vervolgens wederom via, de niet stopgezette, 
automatische betaling de contributie weer binnen krijg hebben we als 
bestuur besloten dat de contributie alleen wordt terug gestort wanneer 
het lid daarom verzoekt. 
Hij of zij kan daarvoor contact met mij opnemen, telefoon 0513 551446. 

B junioren D.W.P. in de winter 

be Bs winnen het 3 dorpen toernooi 

Op het zaaltoernooi van 7 januari kwamen drie dorpen op af en als je je dan 
bedenkt dat dit het negen dorpentoernooi behoort te zijn vraag ik mij af van 
waar zijn wij mee bezig. Nog een geluk dat Oudehaske met twee teams kwam 
zodat we toch nog vier teams hadden. 
be eerste wedstrijd tegen Oudehaske waren wij beter maar konden het net 
niet goed vinden en omdat Oudehaske ook niet scoorde bleef het lang 0-0. 
Toch scoorden we nog drie keer twee voor ons zelf en een keer voor de tegen 
partij. Dus 3 punten waren verdient binnen de volgende wedstrijd tegen het 
andere team van Oudehaske dit team was 	sterker en het ging dan gelijk 

dit pakte goed uit want Langweer 	kwam niet tot hetzelfde niveau als 
de vorige wedstrijd, wij kregen ook kansen en benutten ze ook nog zo kwamen 
we met 2-0 voor, ook Langweer kreeg kansen en benutte er ook nog twee zodat 
de eindstand 2-2 was. 
Met 7 punten uit drie wedstrijden zijn we winnaar geworden van het drie 
dorpentoernooi. 
Al met al een leuk toernooi waar leuk werd gevoetbald en weer lekker bezig 
geweest met een gedeelte van het team. 

Jan & Jan 

Groeten penningmeester Gerrit Aalbers 



woanurd 
aanvdijziging... 

IS HET ERG? ZAL IK NOG 
KUNNEN VOETBALLEN? 

OEF! IK KAN 
GELUKKIG NOG 

VOOR MIJN CLUB 
VOETBALLEN 

DAT ZAL GEEN PROBLEEM WEZEN. 

0 0 0 = 

JA ZEKER! ALS ER OOK EEN 
VROLIWENTEAM IS! 

Lidmaatschap v.v. D.W.P.  
Richtlijnen lidmaatschap welke zijn vastgesteld tijdens de 
bestuursvergadering van maandag 27 februari 2006. 

Bestuur v.v. D.W.P. 
Aanmelding nieuwe leden 
• Opgave  GIs  lid van D.W.P. dient te geschieden door het aanmeldingsformulier in te vullen 

welke verkrijgbaar is bij: Jan Kni jpstra, Ringfeart 6 te Sintjohannesga of in de kantine 
van de vereniging. Het aanmeldingsformulier ken alleen worden ingeleverd bij de 
ledenadministratie:Jan Knijpstra. 

• Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimale periode van 6 maanden. Indien er 
voor 1 juli dan wel 1 januari géén opzegging plaatsvindt is men lid voor een volgende 
periode van 6 maanden en derhalve contributieplichtig. 
Indien de nieuw ingeschrevene de afgelopen drie jaar lid is geweest van een andere 
voetbalvereniging dient tevens een KNVB overschrijvingsformulier worden ingeleverd met 
toestemming van de vorige voetbalvereniging. 

• Voor leden van 16 jaar en ouder geldt tevens, dat een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs moet worden bijgevoegd. 

Afmelding leden 
• Het verenigingsseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Leden die gedurende het seizoen het 

lidmaatschap wensen te beëindigen dienen t/m 30 juni de contributie te voldoen. 
Opzeggingen dienen uiterlijk 30 juni  pleats  te vinden en kunnen uitsluitend schriftelijk 
geschieden. 

• Aileen  de leden die via automatische incasso betalen kunnen per kwartaal het lidmaatschap 
beëindigen. Anders dient er bij tussentijdse opzegging over het gehele seizoen 
contributie te worden betaald. 

Contributie 
• be contributie wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
• Nieuwe leden jeugd of senior kunnen uitsluitend betalen d.m.v. automatische incasso. 

Bij het aanmelden dient direct een incassomachtiging ingevuld en ondertekend te worden 
ingeleverd. Geen machtiging dan niet spelen! 

• Leden die via automatische incasso betalen kunnen per kwartaal of jaar betalen. 
Standaard gaan we uit van kwartaalbetaling. be verschuldigde contributie wordt in vier 
termijnen geincasseerd. be contributie wordt in de maanden juli, oktober, januari en april 
geincasseerd. 

• Automatische incasso bespaart D.W.P. een hoop tijd en geld en het is voor onze 
penningmeester erg prettig cis u op deze wijze betaalt. 

• Wanneer leden (nog) niet via automatische incasso betalen maar d.m.v. een acceptgiro kan 
men uitsluitend voor het gehele jaar contributie betalen dit met een verhoging van € 7,50 
administratiekosten. 

• Leden die (nog) d.m.v. acceptgiro betalen kunnen pas aan het einde van het seizoen hun 
lidmaatschap beëindigen. 

• Indien na 2 maanden niet is voldaan aan de betalingsverplichting km een lid, nadat hij/zij 
hierover namens het bestuur hierop is aangeschreven, door het algemeen bestuur worden 
geroyeerd. 
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o 	Het 3e en daaropvolgend jeugdlid tot 19 jaar uit één gezin betalen geen contributie maar 
alleen de kledingbijdrage (ingaande seizoen 2006/2007). 

Kledingbijdrage 
be vereniging stelt een wedstrijdtenue (shirt, broekje en sokken) ter beschikking aan de 
leden. Dit tenue is alleen te gebruiken bij wedstrijden en niet tijdens trainingen. 
Senioren en dames hebben gesponsorde kleding waarvoor per wedstrijd een wasvergoeding 
moet worden betaald. 
be hogere jeugdteams hebben eveneens gesponsorde kleding welke eveneens centraal door de 
vereniging zelf wordt gewassen. Vanaf het seizoen 2005-2006 is er voor de jongere jeugd 
een nieuwe kledinglijn, welke eigendom blijft van de vereniging, maar aan betrokkenen worden 
meegegeven. De jaarlijkse hiervoor verplichte kledingbijdrage voor alle jeugdleden bedraagt 
€ 10,-- per seizoen. be kledingbijdrage wordt in de contributie verrekend. Tenues kunnen 
worden geruild voor een grotere maat wanneer de kinderen eruit groeien. 

Bondscontributie/verzekering 
Van de ledencontributie wordt door de vereniging ook een zogenaamde "bondscontributie" 
betaald. Dit is een jaarlijkse bijdrage voor elk lid aan de KNVB. In deze bijdrage zit ook de 
premie van een collectieve ongevallenverzekering. Alle spelende leden en kaderleden zijn 
verzekerd via de KNVB tegen schade die ontstaat als gevolg van een ongeval tijdens een 
wedstrijd of op weg van en naar een training of wedstrijd. Het betreft een zogenaamde 
aanvullende ongevallenverzekering. Deze verzekering wordt verrekend met de contributie. 

Automatische incasso 
Niet alleen voor de leden van D.W.P. zien we graag een automatische incasso ook voor de 
donateurs en leden van de club van 100 zien we graag een incasso betaling. Formulieren 
hiervoor in de bestuurskamer in graag inleveren bij de penningmeester. 

Clubblad 
Leden ontvangen minimaal 4 keer per jaar het Clubblad  It  Wite Pealtsje" met informatie 
over de vereniging, wedstrijdverslagen, nieuwtjes  etc.  

Overschrijving 
Overschrijving dient met toestemming van D.W.P. vciór 1 juni van het jaar plaats te vinden 
door het invullen van een overschrijvingsformulier, bit formulier is te verkrijgen bij de 
ledenadministrateur die het formulier tevens moet ondertekenen. 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen in combinatie met andere wijzigingen in de persoonlijke gegevens kunnen per  
e-mail  worden doorgegeven aan de ledenadministratie: j.knijpstra@planet.n1  

Adres ledenadministratie 
Jan Knijpstra, Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga, tel. 0513-55.20.07 
j.knijpstra@planet.n1  

Adres penningmeester 
Gerrit Aalbers, Kadi jk 5, 8463  VC  Rotsterhaule, tel. 0513-55.14.46 
aerrit.calbers@worldonline.n1  

A-junioren D.W.P. 

Boven v.l.n.r.  

HARM  HESSELS, DICK VISSER (leider), BERTUS VAN ZWOL, JAAP VAR HES, 
ROMMERT HEIDA, IJPE BIJKER, JAN HEINE BIJKER. 
Onder v.l.n.r. 
MARCO VISSER, JOHANNES DE VRIES, JACOB HESSELS, WIEPIE VAN STRALEN, 
MARTIN DIEUWES, JOHAN POEPJES, ALBERT HOL,(leider). 
Ontbreken: 
GERRIT VAN HES, NICO HUPPES, JAN EPPINGA. 
De heer Hessels bedankt voor dit spontane inititatief, wij hopen dat 

de jongens hierin vele punten zullen pakken. (ij) 



CAMPING 
TJEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bij uitstek 

• Bruiloften en partijen 

• Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 5- 5, 8507 CA Rebel 
Tel. 0513 - 55 15 31, Fax 0515- 5511 66 

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
•uithakken oud voegwerk •restauraties 

voegbedrijf  
Wolter  Sloothaak 	Franke Sloothaak 
Kantoor 	 Privé 
Tel. (0513) 411 609 	Tel. (0513) 414 872 
Fax (0513) 411 623 	Autotel. 06 53166279 
Autotel. 06 51501507 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

EmarAtavviziw 

Meerweg 34,8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 13 4 I , 

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

HEEREN  VEEN  • De loads 8 • Bedrijventerrein  Kanaal  • 8447 GP Heerenve-en 
• Tel. (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 

Technisch bedrijf 	 

Schotel-
antennes 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zelf doen 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was- 

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

Technisch bedrijf W. Minnesma 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 



Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  

0513-5521881 

• 

J. Veldstraweg 35 
8513 CK.. Ouwsterhaule , 

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

    

met 
kenia[ikeM, 

met 
vowedee[I, 

met 
servEiceg 

MeerMarkt van Zwol 
Streek 131 

Rotsterhaule 
TeL 0513 551494 
Fax 0513 552011 

 

 

Meer 4  
Mark(' - 

    

    

De leukste:rilinkel in de buurt! 

Technisch 
	

J. Keizer 
Klussenbedrijf 

	
Binnendijk 47 

J. Keizer 
	8461 LG Rottum 

0513 - 62 39 10 

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

Ontdek de weg naar uw i 
eigen 

Vakman 	!"pepecill-T v sNABA!  
Lie( Z.956 =óc= 15e• 	Z.95 

J.Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

MEERMARKT 
SCOORT! 

) 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 
Rotste rgaast 
Heerenveen 
Ouwsterhaule 
Scharsterbrug 
Sint Nicolaasga 
Sint Nicolaasga 
Joure 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 

RECILAMEBORDEhl 2005/2006 

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



Tarieven 2005-2006 
Voor het seizoen 2005-2006 gelden de volgende bedragen. 

Per kwartaal 
Senioren 
	 €27,00 

o € 18,50 Dames senioren 
€16,00 Dames - junioren 

o €16,00 Meisjes junioren 
• € 21,00 A junioren 
o €16,00 B junioren 
e €16,00 C junioren 

€16,00 pupillen 
e €16,00 Meisjes pupillen 
e € 16,00 E pupillen 
o €16,00 F pupillen 
o Kledingtoelage jeugd (verrekend in 

combinatie met de contributie) 
o Wasgeld senioren per wedstrijd 	 € 1,00 
o Bestuurslid 	 € 0,00 
o Jeugdcommissie, kaderlid 	 € 0,00 
o Vrijwilligers betalen alleen contributie  GIs  men spelend lid is. 
o Leiders, scheidsrechters en trainers betalen alleen contributie als men 

spelend lid is en niet voldoet aan onderstaande definities. 
• Definities voor (club) scheidrechter: men leidt tenminste 1 keer per 

maand een wedstrijd. 
o Definities voor leider: men heeft de leiding alleen of samen over een 

team van D.W.P. 
o Definities voor trainer: men geeft wekelijks training aan 1 of meerder 

Per jaar 
€108,00 
€ 74,00 
€ 64,00 
€ 64,00 
€ 84,00 
-€. 64,00 
€ 64,00 
€ 64,00 

64,00 
€ 64,00 
€ 64,00 
€ 10,00 

€ 0,00 
€0,00 

••• 

groepen van D.W.P. 
e Donateurs 
• Club van 100 

Leeftijdsindeling - seizoen 2005-2006 

Richtlijnen lidmaatschap zijn vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 
maandag 27 februari 2006. 

Bestuur v.v. D.W.P. 

o A junioren 
• B junioren 
o C junioren 
o D pupillen 
o D pupillen 
o E pupillen 
o F pupillen 

op 1-1-2005 nog geen 18 jaar 
op 1-1-2005 nog geen 16 jaar 
op 1-1-2005 nog geen 14 jaar 
op 1-1-2005 nog geen 12 jaar 
op 1-1-2005 nog geen 12 jaar 
op 1-1-2005 nog geen 10 jaar 
op 1-1-2005 nog geen 8 jaar 

€ 7,50 
€ 45,00  

Speelduur 
2 x 45 minuten 
2 x 40 minuten 
2 x 35 minuten 
2 x 30 minuten 
2 x 30 minuten 
2 x 25 minuten 
2 x 20 minuten 

team grootte 
11-tal 
11-tall  
11-tal 
11-tal 
7-tal 
7-tallen 
7-tallen 

'cle wite  peal  vrienden van v.v. 
D.W.P.  

Rotsterhoule 	. - 

, 	• 	Oh» 

(fr.....- 	Club van .100 
dwP 

Bertus van Zwol Minne Modderman 

Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 

metselbedrijf DUAN - Joure Bauke Algera 

voegbedrijf Visser - Joure Albert Hol 

voegbedrijf LAFRA - Joure Jan & Anneke Lageveen 

spelers D.W.P. 2 Jan & Leny Knijpstra 

Siebe Poepjes Remco ten Hoeve 

Jan i Bokma Rients Bokma 

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 8, 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 



Jeugd nieuws 
Nu de competitie weer voor iedereen is begonnen, lijkt het net of we de winter pas krijgen. Laten 
we hopen dat dit weer snel voorbij is want koud is het wel ook als je als supporter aan de kant 
staat. 

In de wintermaanden hebben wel toch niet echt stil gezeten zo zijn we dit keer zelfs 2 keer met de 
jeugd naar de zaal geweest in Munnekeburen. 
En er was natuurlijk ook het 9 dorpen 7-aaltoernooi in St. Nicolaasga en Langweer. 

En natuurlijk voor de allerkleinsten weer de  Champions  League. De volgende teams waren 
aanwezig: 

PSV 	Rapid Wien  Fenerbahce 	Arsenal 	Villarreal 	Man.United 
* * r A 	 .e. SP% 

(".i 	j 

gen 

Arjen v/d Twee! 	Rowan  van Hes  Ertl  Huttinga Jordy van Drogen Berno Akkerman 	Tobias  v/d Mei 
Marten Huisman 	Tineke Schutte 	Ewan  Yska 	Maarten Bandstra Sipke Hoekstra 	Arend Jansen 

Erwin Roffel 	Joost Rang Richard Akkerman Atze v. Stralen 	Henk Heida 	Wilco  Jager 
Wessel Krilke 	Brand° Linders Dennis v/d Wal Hilde Hoekstra Aniek van Her 	Ilse Jonker 

Internazionale 	Thun Olympique Lion Sha1ke 	Udinese 	Panathinaikos 

FC TRuN 	 

Ronnie Lageveen Arjen  Vaartjes 	Rick van Ha Mark  Bouwhuis  Marcel de Graaf Niels van Keeken 
Jacob Berger Abe koopmans 	Jeen  Visser  Marco Hoonstra Volken Huisman Eric Akkerman 

Leon  Veenstra  Seger Korteweg 	Matthijs Rf3ling Wiega Dirk Bo: Rinze Mulder Thijmen Visser  
Ronny v/d  Stelt  Wilco v/d Kamp Meinte Piet Portena Salina Knijpstra his  Melein Mike Olde Agterhuis 

Fenna  Stoelwinder  Ilse van Milgen 	Immie de Jong Marielle Jager  Lotte Koenen Douni van Slageren 
Remco  de  Graal  Sven van Zijl 

In de gymzaal hebben 5 ronden gespeeld met als slot op 25 februari patat en uitreiking diploma. 
Uitslagen en stand verder op in het clubblad. Ook wil ik de 2 scheidsrechters Mark Hulzebos en 
Geert Bos. 

Vast al iets van gehoord er komt een spelerspas. 
Voor 1 oktober 2006 moet je in het bezit zijn van deze pas, anders mag je niet voetballen. 
Je moet dus Pasfoto' s laten maken en inleveren. Elders in het clubblad staat meer. 
Heb je vragen neem dan contact op met Afina Lageveen tel: 551994 

Ook zijn we 13 maart gestart met een Cursus Pupillenscheidsrechter gegeven door Sjoukje de Jong 
uit Vegelinsoord. Zelf actief scheidsrechter ook in Europa. Voor DWP doen mee Jos Buijs , Rilcus 
de Jong, Men Stoelwinder, Joerie Veenstra, Rintje Vaartjes, Thijs Vaartjes,  Age  Ellen van der 
Velde ,Joran Veenstra, Robbin Veenstra, Sippe Smeding en Jos Knol 



) 

10 December 2005 
9:00 - 9:25 	PSV  Rapid Wien 17 - 8 Linker kleedkarner 
9:30 - 9:55 	Fenerbah9e Arsenal 8 - 3 Rechter 
10:00-10:25 	Villarreal Man.United 7 -10 Linker 
10:30-10:55 	Olympique Lion Internazionale 10 -12 Rechter Kleedkamer 
11:00-11:25 	Thun Shalke 12 -12 Linker 
11:30-11:55 	Udinese _ 	Panathinaikos 3 - 7 Rechter 
17 December 2005 
9:00 - 9:25 	PSV  Fenerbah9e 4 -11 Linker kleedkamer 
9:30 - 9:55 	Man.United Arsenal 13 - 13 Rechter 
10:00-10:25 	Rapid Wien Villarreal 9 - 2 Linker 
10:30-10:55 	Panathinaikos _ 	Intemazionale 5 -12 Rechter Kleedkamer 
11:00-11:25 	'Thun - 	Olympique Lion 14 -10 Linker 
11:30-11:55 	Shalke _ 	Udinese 5 - 7 Rechter 
21 Janruari 2006 
9:00 - 9:25 	Arsenal PSV  6 - 8 Linker kleedkamer 
9:30 - 9:55 	Rapid Wien - 	Man.United 15 - 10 Rechter 
10:00-10:25 	Fenerbah9e _ 	Villarreal 14 - 9 Linker 
10:30 -10:55 	Intemazionale - 	Thun 13 - 4 Rechter Kleedkamer 
11:00-11:25 	Shalke Panathinaikos 9 -13 Linker 
11:30-11:55 	Olympique Lion - 	Udinese  13 - 7 Rechter 
4  Februari  2006 
9:00 - 9:25 	Villarreal PSV  9 - 7 Linker kleedkamer 
9:30 - 9:55 	Man.United Fenerbah9e 1 -11 Rechter 
10:00-10:25 	Arsenal Rapid Wien 8 -14 Linker 
10:30-10:55 	Internazionale - 	Shale 20 - 1 Rechter Kleedkamer 
11:00-11:25 	Panathinaikos - 	Olympique Lion 13 -15 Linker 
11:30-11:55 	Udinese _ 	Thun 9 - 9 Rechter 
25  Februari  2006 
9:00 - 9:25 	PSV  - 	Man.United 19 - 4 Linker kleedkamer 
9:30 - 9:55 	Fenerbah9e Rapid Wien 7 - 6 Rechter 
10:00-10:25 	Villarreal Arsenal 8 - 8 Linker 
10:30-10:55 	Udinese Internazionale 5 - 6 Linker Kleedkamer 
11:00-11:25 	Thun Panathinaikos 6 -13 Rechter 
11:30-11:55 	Olympique Lion  Shalke 9 - 6 Linker 

Eindstand  
1: Fenerbah9e 5 5 0 0 15 51 - 	23 ( +28 ) 
2:  PSV  5 3 0 2 9 55 - 	42 ( +13 	) 
3: Rapid Wien 5 3 0 2 9 52 - 	51 ( + 1 	) 
4: Villarreal 5 1 1 3 4 35 - 	48 ( -13 	) 
5: Man.United 5 1 1 3 4 38 - 	65 ( -27 	) 
8: Arsenal  5 0 2 3 1 30 - 	43 ( -13 	) 

Eindstand  
1: Intemazionale 5 5 0 0 15 63 - 	25 ( +38 	) 
2: Olympique Lion 5 3 0 2 9 51 - 	45 ( + 6 	) 
3: Panathinaikos 5 3 0 2 9 57 - 	52 ( + 5 	) 
4: Thun 5 1 2 2 5 45 - 	57 ( -12 	) 
5: Udinese 5 1 1 3 4 31 - 	40 ( - 9 	) 
6: Shalke 5 0 1 4 1 33 - 	61 ( -28 

Er komt een man aan de snelweg en klopt op het raampje: 
Een of andere gek heeft het Duitse elftal gegijzeld. 
En als ik binnen een uur geen miljoen euro bij elkaar heb worden ze met olie overgegoten 
en aangestoken. Bestuurder: hoeveel geeft iedereen gemiddeld? 
Man: zo'n 5 liter! 



MCI 2x35 	max 3 dls. 
90/91/92  

Hoekstra Tenynke 
Jager Jenny 

Te/nier Des/na 
Hogenberg  Aline  

Mulder Selma 
Dijkstra Wielske 
Dijkstra Yple 

Meer,ven der 	Annet  
Comet 	Annellsa 
Falkena 	Hester 
Koenen 	Lotte 
Boerde 	Bianca  
Tuinier 	Manje 
Stoelwinder 	Fenna 

Al 	2x45 	max 3 dis. 
2e klasse E 87/88 

Woudstra Hilbrand 
Meervan der Douwe 

Holtrop Loike Jan 
Boersma Frans 

Meer, van der Gosse-Jan 
Hoekstra Jelle 

Krikke Marc 
Heide, van der Eeico 
Hulzebos 	Mark 
Jager 	Willem 
Jongde 	Jan 
Jager 	Bernard 
Roffel 	Johannes 
Jongde 	Andres  
4 spelers ' van B gaan 
om en om mee 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

131 	2x40 	max 3 dis. 
3e klasse C 89/90 

Hoekstra Bart A. 
Laan,v/d Richard 

Meijer  Dylan  
Vaartjes Rintje 

Bos Klaas 
Bos Roel 

Velde,van derAge Ellen 
Meleln 	Norbert  
Woudstra 	Bernd  
Buijs 	 Jos 
Jong de 	Rikus 
Wal,van der 	Leo 
Venema 	Wijtze 
Bos 	 Jelmer 
Vaartjes 	Thijs 

El 2x25 	max 2 die. 
2e Masse AK 95195 

  

E2 	2x25 	max 2 dis. 
3e klasse AU 95/96 

 

Lageveen  Ronnie  
Graaf,de Remco 

Mulder RInze 
ZIJI,van Sven 

Hoonstra Marco 
Akkerman Eric 
Huisman Volken 

Berger Jacob 

  

Visser Jeen 
Visser ThIjmen 

Veenstra Leon 
Stell,van der  Ronny  

Korteweg  Seger  
Bos Wieger Dirk 

Ming Matthijs 
Porlena Meinte Piet 

 

Koopmans  Abe 

  

Olde Agterhuis Mike 

 

Fl 2x20 	geen dls. 
3e klasse BV 97/98/99 

Hes,van  Rowan  
Tweelsan denArjen 
Kampvan der  Wilco  

Huttinga Erik 
Drogen,vanJordy 
Akkerman Berno 
Schutten Tineke 

Mel,van der  Tobias  
Huisman  Marten 

Yska Ewan 
Bandstra Maarten 

DWP-jeugd Arjen 18mrt 2006 

Indeling jeugd D.W.P. - voorjaarscompetitie 2006 
nnemarie - Alex Hoks 

Aleldea Tuinier 	551393 
Annemarie Kelder 681651  

A 

Henry van Drogen 
Henry van Drogen 552205 
Jan Boender 	552506 

Herman Roffel 
Herman Roffel 	552012 
Jolt Jager 	 551091 

Ti Auke Jan Snijder 
Li  Durk  Jager 	681999 
Li Auke Jan Snijder 551718 

Jan Venema 
Jan Venema 	551989 

rif 

Pieter de Jong 

	

Pieter de Jong 	551597 

	

Mindert Mulder 	551141 
Cl 	2x35 	max 3 dis. 
3e klasse Al 91/92 

Nieuweland  Harm  
Jongde Marten 

Sletsma Wytse 
Hes,van Chris 

Wietsma Tjeerd 
Krikke Jules 

Jongde Wout 
Ketellapper Marcel 

Veenstra Joran 
Veenstra Robbln 

Stoelwinder Arjen 
Veenstra Joerie 

Mulder 	Sven 

Ti 	Jan  Venema  
Lr Anne Berger 	552060 
Li Danielle Boele 06-15352600 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Theo Portena 

Theo Portena 	636842 

Jan Knijpstra - Egbert de Jong 
Jan Knijpstra 	552007 
Egbert de jong 

E3m 2x25 	max 2 dis, 
4e klasse CC 93/94/95/98 

Meleln  Ids  
1<nljpstra Sal/na 

Tuin/er Gerda 
Jongde Immle 

Milgen,van Ilse 
Jager Mariëlle 
Jonker  use  

Slageren,van Douni 
Hes,van Anlek 
Hoekstra Hilde  

551588 

Tjibbe Bos 
Alex Hoks 
Doeke Hollrop 

551084 
551046 
551152 

D1 	2x30 	max 3 dis. 
2e klasse  BC  93/94 

Veervan der Lam 
Graaf,de Jeroen 
Vaartjes Roelof 
Mulder Douwe 

Hoks Jaring 
Stouwe,van derGertjan 

Holtrop Anton 
Jonker Sids 

Tadema Christiaan 
Jongde Ferdi 

Krikke Rinke 
Heide Herman 

F2 2x20 	goon  dis. 
4e klasse CO 97/98/99 

Hoekstra Sipke 
Jansen Arend 
Ming Joost 
Jager  Wilco  
Heide Henk 

Stralen,van Atze 
Akkerman Richard 

Roffel Erwin 
Krikke Wessel 

Walvan der Dennis 
Lindens Brando 

D2 2x30 	max 2 dls. 
le klasse C 	93/94 

Jongde Jelmer 
Schreur Rintje-Jelle 

Hoks Roelof 
KetellapperArjen 

Wieloma 	Klaas 
Hes,van 
Bouwhuis 
Va a rtjes  

Rick 
Mark 
Arjen 

Graaf,de 	Marcel 

oorjaar 2006  
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Klaas Huisman 
Bernard Hogeling 

Rinke de Graaf  
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Foto stiekem genomen tijdens 
de uitwedstrijd van de 
dameselftal tegen sc Joure 
(welke overigens glorieus 
werd gewonnen). Leider 
Sjoerd van der Molen had nog 
net even tijd voor een s jekje. 

~0 
tx. 

e.20,5ie  

r • r 	• 
\:( 

if I  

Het was rustig tijdens de winterstop, 
maar gelukkig kwamen er weer betere 
schuimkraagtijden en gezelligheid in de 
kantine. 

Met toestemming van Afina mocht Hendrik even 
op de foto met 	 ja ja Geartsje met een hele 
nieuwe look. Vraag eens naar de emotionele 
waarde van haar sjaal. 

Kleur mee met D.W.P.  
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Nieuwe betonnen bankjes werden er 
weer geplaatst en bestraat achter de goal 
van het hoofdveld. De bestrating tussen de 
bankjes is doorgetrokken. 

be medewerkers van de gemeente 
hebben tijdens de wintermaanden de 
overhangende takken op het hoofdveld 
danig gesnoeid. 

Alles onder het mom van "vrienden voor 
het leven, eenmaal een DWP-er altijd een 
DWP-er" was Franke na geruime tijd van 
afwezigheid weer eens te gast in de 
kantine. Of was hij toch een 
vooruitgeschoven pion van sc Joure welke 
zaterdag de tegenstander is van ons 
vlaggenschip. 

L) 

) 

Ons complex is van 1975 dus alweer heel 
wat jaartjes oud, een van de zaken wat 
het bestuur al geruime tijd een doorn in 
het oog was, was de ingang. Inmiddels 
heeft de gemeente opdracht gegeven 
deze te vervangen. Er moet nog enig 
straatwerk worden verricht maar al met 
al een ZEER GROTE VERBETERING, 
alles ziet er keurig uit. 
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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 0. 

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 

lnlichtingen: 

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 



DWP Totaal 

Gemiddeld 
Doelpunten 

105 
1,27 
3,6 

	

41 	10 	54 
punt per wedstrijd 

	

Voor en 	4,1 	Tegen 

133 378 - 	428 

wed W 	G 	V Prit Voor - Tegen 
15 6 	4 	5 22 31 - 	36 	7' plaats 
14 4 	2 	8 14 22 - 	30 	9' plaats 
11 5 	2 	4 17 31 - 	35 	5" plaats 
13  10 	2 	1 32 65 - 	12 2°  plaats 
53 25 	10 	18 85 149 _ 	113 

wed W 	G 	V Pnt Voor - Tegen 
158 66 	20 	72 218 527 - 541 
1,38 punt per wedstrijd 
3,3 Voor en 	3,4 	Tegen 

Jeugd 
Gemiddeld 
Doelpunten 

team 	klasse 

1 	3e  klasse A 
2 	3e  klasse B 
3 	60  klasse H 

Da 1 5e  klasse F 

Senioren 

Overz5cht van aHe  team's  bij gewerkt tot 17 maart 2006 
N7'  team 	klasse 	wed 	W G V 	Pnt Voor - Tegen 	 1. 

14 	7 	1 	6 	22 	53 53 	6e plaats 	 \/ 
10 	 4 	3 	3 	15 	31 - 27 	6' plaats 
11 	 1 	0 	10 	3 	20 - 75 	9' plaats 
9 	 4 	1 	4 	13 	30 - 31 	5' plaats 
2 	 1 	1 	0 	4 	5 - 2 
9 	 2 	1 	6 	7 	19 - 37 	8' plaats 
1 	 1 	0 	0 	3 	6 - 1 	le plaats 
1 	 0 	0 	1 	0 	0 - 4 	6` plaats 
9 	 9 	0 	7 	6 	18 	53 	9' plaats 
0 	 0 	0 	0 	0 	0 - 0 	3' plaats 
9 	 1 	1 	7 	4 	17 - 49 	9' plaats 
1 	 1 	0 	0 	3 	5 - 1 	1' plaats 
9 	 3 	1 	5 	10 	37 	61 	7° plaats 
1 	 0 	0 	1 	0 	1 - 5 	6e plaats 

	

I 	4 	13 	26 	19 	5e  plaats 
1 	 1 	0 	0 	3 	6 - 2 	le plaats 
9 	 9 	0 	0 	27 	104 	8 	l' plaats 
0 	 0 	0 	0 	0 	0 - 0 	3' plaats 

Al 	2' klasse E 

Bi 	klasse C 

Cl 	3' klasse AT  

MCI 	klasse BE 
MC1 	klasse ? 

DI 	2' klasse AQ 
Di 	2e klasse  BC  
D2 	le klasse C 

El 	2' klasse  AG  
El 	2e klasse  AK  
E2 	3' klasse AM 

E2 	3' klasse AU 

E3m 	klasse BE 

E3m 4' klasse CC 

Fl 	3C HAM  
Fl 	3' klasse BV 
F') 	4e kIBL  
F2 	4' klasse CO 

9 	 4  

);) 	Uw vaste columnist Gerard K 
Apatisc 

Het is vrijdagavond. Nutteloos hang ik 
op de bank. Ik spendeer de tijd door tegen mezelf te 
zeggen dat ik wat moet gaan doen. Dat is dan ook echt het 
enige wat ik doe, dat tegen mezelf te zeggen. Natuurlijk 
moet ik nog van alles doen. Variërend van mezelf van de 
bank af krijgen tot een stukje schrijven voor het clubblad. 
Verveeld zappen heeft geen zin omdat de 
Ifstandsbediening op de andere bank ligt en ik me dus 
,toet verplaatsen om die te pakken. Maar na een kwartier 
psychologisch in discussie te zijn geweest met mezelf, heb ik toch de kracht 
gevonden om me van de bank af te trekken. 

be afstandsbediening wordt in bezit genomen en ik zap langs verschillende kanalen. 
Op de eerste zender is een zeer interessant debat gaande met oude mensen die tot 
de conclusie komen dat vroeger alles beter was. Op de volgende zender komt een oude 
gezette man door het beeld lopen met een grijze jas en een maf hoedje. Hij stelt zich 
voor aan iemand en spelt zijn naam: C.O.C.K. 
Triest, ik ga naar bed. 
Wedstri jddagzaterdag. Veel beter dan gisteravond was het nog niet. Snel schuif ik 
een bord macaroni naar binnen. Ik ga nog even voor de tv zitten. Ik lepel langzaam een 
grote bak zeer verantwoorde yoghurt naar binnen, waarvan onhandig genoeg de 
samenstelling zo is geconstrueerd dat er een soort bosbessenjam op de bodem ligt, 
waardoor je met je lepel helemaal naar beneden moet, wat resulteert in yoghurt 
overal. Ik mars yoghurt over mijn vingers. 

Met de yoghurt nog in de mondhoeken zittend ga ik naar de thuishaven van mijn  
cluppie, be bedrijfskleding wordt aangetrokken. Ik kan niet zeggen dat ik fit aan de 
aftrap sta. Mijn benen hanger als grauwe verroeste klepels onder mijn lichaam. Na 
een diepe zucht, komen ze dan toch in beweging. Niets lukt, he-le-maal niets!! We 
verliezen dan ook, aangezien er meerdere types met hetzelfde mankement in mijn  
team zitten. Wanneer je team zo'n dag heeft,  stoat  de tegenstander natuurlijk altijd 
strak van de epo, bol van de energie en lopen ze rond als voltrainde olympische 
atleten. Zoals de trainer deze middag voor de zesendertigste keer samenvatte: 
'Waardeloos!'. 

Ik heb zelfs al moeite om mijn schoenveters los te weken na deze matparti j. Het is 
toch triest dat een mens zo sloom kan zijn? Voor de resterende tijden van de dag heb 
ik nog maar één doel: naakt in een donker klein kamertje zitten zodat ik mijzelf en 
anderen geen verdere mentale en fysieke schade kan aanrichten. 
Gerard K 
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