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8441 BA Heerenveen 
Teidoun (0513) 62 70 90 
Fax 	(0513) 62 73 63 
e-mail info@copy-boss.n1  
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Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  
Ouwsterhaule 

tel. (0513) 552188 

4111111211:4? 

//t4r4/ 
schoonheids- I  kapsalon 

met 
kwaliteit, 

met 
v ordeel, 

met 
service! 

MeerMarkt van Zwol 
Streek 131 

Rotsterhattle 
Tel. 0513 551494 
Fax 0513 552011 

De lenkste winkel in de buurt' 

3ntdek de weg naar uw  ii  
eigen 

Vakman Leen van Bavel 
RADIO TV WASMACHINE 

J. Veldstraweg 37 Ouvvsterhaule 0513-551069  

ReParatie  speciallst 
Ve'Zi"-- e‘Z=15(`Z:=.11)(-Z=Ve%Z=15‘.Z=113 

Technisch 
Klussenbedrijf 
J. Keizer 

J. Keizer 
Binnendijk 47 

8461 LG Rottum 
0513 -6239 10 

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

Voetbalvereniging D.W.P. 

Jaarvergadering 
op vrijdag 1 september 2006 
aanvang 20.00 uur 
Kantine D.W.P. 

AGENDA 
1. Opening 

2. Notulen 

3. Mededelingen 

4. Verslag secretaris 

5. Jeugdverslag 

6. Verslag penningmeester 

7. Verslag actiecomité 

8. Verslag kascommissie 
(Sjirk Elzinga en Tetje de Vries en Anne van der Zee / reserve) 

9. Benoeming kascommissie 

10. Bestuursverkiezing: 
Aftredend: Eelke Westra en Wietze Toering (beiden niet herkiesbaar) 
Voordracht bestuur: Jan Boender en Henry van Drogen 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
Briefjes met tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering 
worden ingeleverd bij het secretariaat Ringfeart 6 te Sintjohannesga 



Van de 
radaktle-
tafel 

Een geactualiseerde voorkant gemaakt door Gerard 
Kerks-tra met verschillende onderdelen die in het 
clubblad zijn te lezen. 
Wanneer we alles weer een beetje terug zien is er de 
laatste maanden weer enorm veel gebeurt bij D.W.P. 
En wat gaat de tijd ontzettend snel, voor degene die 
actief voetbalt en al enige tijd geleden gestopt is met 
de trainingen, achter de schermen is er al weer 
enorm veel werk gezet voor het komende seizoen. 
Een speciaal seizoen want D.W.P. bestaat dan 60 en 
dat willen we ook niet ongemerkt voorbij laten gaan, 
maar hierover later meer. 
In dit laatste clubblad veel jeugdverslagen, jongens 
keurig alles is als het goed is verwerkt. 
Het streven van dit nummer is om voor de 
zomervakantie verspreidt te worden zodat iedereen 
kan zien waar hij/zij is ingedeeld wanneer en hoe laat 
de trainingen weer beginnen  etc. etc.  

Wees voorzichtig en een hele goede en plezierige 
vakantie toegewenst tot volgend seizoen. 

Redactie  It Wite Pealtsje  

Uiterste inleverdatum volgende kopie 
le week otober - verspreiding half oktober 

Clubblad  It  Wite Pealtsje 
Jaargang 9, nummer 5 
juli - augustus 2006 

Voetbalvereniging D.W.P. 
Sportpark "de Grie" 
5 intjohannesga 

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 

Redactiectdres 
Ringfeart 6 
8464 Pb Sintjohannesga  

Verspreiding 
Diverse vrijwilligers D.W.P. 

Clubblad  
It  Wite 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.kni jpstra@p lanet.n1 

I-fatro, wij hebben zaterdag 18 maart 2006 gevoetbald 
Tegen gorredyk 

De vorige keer hebben we Laar 1-1 tegen gespeeld 
Toe waren we mathijs kwijt omdat zijn ruitenwissers het niet deden 

Later zagen we ze wel weer 
We moesten om 9 uur bij D.W.P zijn. 

En om 10 uur moesten we spelen. 
We hebben heel goed aanvallen gedaan. 

WI aar telkens ging het weer mis. 
Een keer hebben we een doe( kunnen maken. 

Dat kwam door  Seger  in de aanval ging maar ikwerd geduwd daarom 
speelde iknaar meite piet en die had toen een doe( gemaakt 

We hebben 4-1 verforen. 
We weden ookheef vaakcumgevalkn 

Ze hebben ookjele goede kansen gehad maar die waren meestal mis. 
[Maar die was toen mis 

We hebben wet-  met de penalty's gewonnen 3-0 
5-let was wet-jammer dat we hadden verloren 

[Maar gorredykduwde heel vaak, 
[Maar de scheidsrechterfroot helemaal niet. 

In de tweede helft fuidden thijmen en Leon gewisseld  
Seen  was er wet maar die speefde niet mee wand hij was verkouden 

Toen we weg wouden gaan waren we meite piet kwijt 
We waren we pas achter toen we in de in de auto zaten 

zat in de kantine maar dat wissen we niet 
91/Mar later fuidden we hem wet.  gevonden 



Thijmen met de beker 

Informatiepagina 
D.W.P. 2005-2006 

maart 2006 

Op en rond de velden 	....... 

JEUGDVOETSALTOERNOOI JUBBEGA 10 JUNI 2006 

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 

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  

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

vvdwp@planet.n1  
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 Aalbers- oerritaalbers@worldonline.n1 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Heij 
Pr Willem Alexanderstr 90, 8501 ME Joure 
Minne Modderman - m.modderman@hetnet.n1  
Streek 54, 8464  ND  Sintjohonnesga 
Anne Knol - anne.knol@planet.n1  
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Wietze Toering 
Kolklaan 12, 8441 AL Heerenveen 
Jan Knijpstra - j.kniipstra@planet.n1  
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Wietze Toering 
Kolklaan 12, 8441 AL Heerenveen 
Jitske Mulder-Visia - mulder73@planet.n1  
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 
Arjen Veenstra - sjh.yeenstra@planet.n1  
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 

Atze Pieter van Strelen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Jan Knijpstra - j.knijpstra@planet.n1  
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga  

Verslag van het E2 team (Thi jmen, Jeen,  Seger,  Matthi js, Meinte Piet, Mike, Leon,  
Ronny  en Wieger Dirk). 's Morgens om half acht verzamelden wij van E2 ons met onze 
ouders bij de DWP kantine. 
Erg vroeg voor zo'n laatste toernooi (een nadeel), maar een voordeel (om met Johan 
Crui jff te spreken) was: dat met het oog op de verwachte warmte, we wel om half 12 
klaar waren. 
-n totaal namen 134 teams deel aan deze voetbaldag, er waren parkeerwachters, die 
_ins voor de auto een plaatsje wezen. Een grote tent diende als kleedkamer. We 
zochten veld 3A op. 
We waren ingedeeld in poule  EE  en elke wedstrijd duurde 11 minuten. 
De poule bestond uit: Udiros El, Olde Veste E6, Veenhuizen E2, Irnsum E2, Jubbega 
E3 en DWP E2. We wonnen van Jubbega met 1-0 (Meinte Piet maakte dit doelpunt), 
van Olde Veste met 2-0 (doelpunten van Wieger Dirk en Leon), van Udiros 1-0 
(doelpunt  Seger),  Irnsum gelijkspel 0-0 en van Veenhuizen verloren we (0-1). 
We stonden er heel goed voor met een 
totaal van 10 punten. De laatste wedstrijd 
werd gespeeld door Veenhuizen tegen Olde 
Veste. Als Veenhuizen zou verliezen waren 
wij kampioen. Sommige ouders van DWP 
hebben Olde Veste zo aangemoedigd, als 
was het hun eigen ploeg!  Helens  zonder 
resultaat! Veenhuizen won met 1-0 en kreeg 
de eerste prijs. Wij eindigden op de 
tweede  pleats.  We kregen een prachtige 
beker, deze mogen we om de beurt een 
-reek thuis hebben. 
-n Akkrum waren we eerste geworden en in 
Wolvega tweede. We hebben het dus druk 
met bekers rouleren. 
Bij dezen wil ik de trainer/leider Theo 
Portena bedanken voor zijn enthousiaste 
inzet. Sinds kort is ook Hendrik Visser 
leider en voor het volgende seizoen veel 
succes met jullie voelbalteam. 
(dit verslagje is door een meelevende ouder 
geschreven op verzoek van Theo). 



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

Actiecomité 
Secretaris Wiepie Krist - alykrist@fiberworld.n1  

De Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 	 55.19.54 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 

teclameborden 

Balsponsoring 

Advertenties clubblad 

06-48700821 

55.19.54 

55.19.89 

55.19.54  

Bankrelaties 
v.v. D.W.P: 
Actiecomité  

It Wite Pealtsje  

Verzorging 
Dinsdag / donderdag 
18.30 - 20.30 

Informatie nieuwe leden 
Senioren 

Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

€ 27,00 per kwartaal 
	

f. 108,00 per jaar 
€18,50 per kwartaal 

	
f. 74,00 per jaar 

€13,50 per kwartaal 
	

€ 54,00 per jaar 

€ 10,00 per jaar 
	Verrekend via contributie 

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

Jacky Bakker 
Reigerstraat 37, 8446 HP Heerenveen 

41.63.13  

Af ina Lageveen - afina.lageveen@planet.n1 	55.19.94 
De Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 
Arjen Veenstra - sjh.yeenstra@planet.n1 	55.15.15. 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 	06-22790904 
Wiepie Krist - alykrist@fiberworld.n1 	 55.19.54 
De Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga _ 	_ 
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vrfienden van v.v. 
DAMP. 	(kWh  Roffierhauler 

Bertus van Zwol Minne Modderman 

Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager  Ebert  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 1 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 

Jan Knijpstra - j.knijpstra@planet.n1 
	

55.20.07 
Ringfeart 6, 8464 PD Sintjohannesga 	06-22263492  

Kantine 
Anneke Lageveen - anneke.lageveen@planet.n1  
1-{J Groenstraat 30, 8464 NK Sintjohannesga 	55.17.79 

Contributie 
De 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 



Van de bestuurstafel  

. Wanneer de financiën van D.W.P. dit weer toelaten zal bekeken worden of er 
radiatoren geplaatst kunnen worden geplaatst in de kantine, de 
heteluchtverwarming nu is moeilijk te beheersen en kost veel energie. 

. Arjen Veenstra (55.15.15) is bezig met het verzamelen van alle personen die 
beschikken over een sleutel van D.W.P., indien nog niet gedaan graag met spoed de 
nummering doorgeven. 

. Vanuit de jeugdcommissie is de D.W.P. Puntenactie opgezet. Een geslaagde actie 
waarbij de wenskaarten e.d. voor de vakantie worden rondgedeeld. Het speciaal 
ontworpen D.W.P. materiaal komt later daarop zit een levertijd van 6 a 7 weken. 

. Er zal een feestcommissie worden benoemd die zich bezig gaat houden met het  
programme  voor volgend seizoen 	60 jaar D.W.P. 

. er is een brief naar de gemeente gestuurd, voor aanvraag uitbreiding velden. 

. bierglazen zijn weer vervangen door de oude en kleinere glazen, het was niet 
praktisch om mee te werken en vele mensen vonden ze te groot. 

. overschrijvingen van  Andres  de Jong  near  Heerenveense Boys, Lydia ten Boom  
near  Delfstrehuizen en Lammert- Jan Vogel  near  v.v. Heerenveen. 

. er zijn 3 sta-tafels aangeschaft voor in de kantine. Geert bedankt. 

. volgend jaar gaat de contributie omhoog. 

. er worden coachmappen besteld, waarin voor het komende seizoen per team de 
spelerspassen kunnen. 

Tot safier! 
Allemaal een fijne vakantie toegewenst - Groet Af ma 

Mededeling t. 0.v. bedanken 
en de spelerspas  

Na 1 augustus 2006 worden, aan de leiders, de spelerspassen verstrekt voor de 
spelende leden. Heeft men na 1 oktober 2006 geen spelerspas dan betekent dit dat je 
NIET mag voetballen (behalve voor de 1 jaar Es en F pupillen, deze hebben geen 
spelerspas nodig) 

Wanner je bedankt als spelend lid van D.W.P., levert jouw leider de spelerspas weer 
in. be spelerspas is eigendam van de KNVB en is no uitgifte 5 jaar geldig. 
Een overschrijving, zonder dat er een spelerspas is mee opgestuurd, wordt niet door 
de KNVB in behandeling genomen. 



Technische Zaken 	 
Het seizoen alweer voorbij, maar bij het lezen van het 
clubblad staat het volgende alweer bijna voor de deur. 
Seizoen 2005-2006 was een bewogen seizoen waarin van 

alles gebeurde. Voor mij een seizoen, waarbij de grote waarde van een 
vereniging, saamhorigheid, gelukkig hoogtij vierde. 
Het valt niet altijd mee om op zaterdag ALLEteams te kunnen laten voetballen. 
Waar op woensdag de eerste contouren al duidelijk waren hoe het met het 
3egesteld zou zijn werd hier op donderdagavond 
nog eens een vervolg aan gegeven t.a.v. het 2' en le 
elftal. be volgorde van importantie ligt dan wel 
vaak in omgekeerde volgorde. 
Meestal waren de trainers /  !eiders  er samen 
uitgekomen en soms moesten we tot een 
compromis zien te komen. 
Dan kwam ook altijd de saamhorigheid om de hoek 
en gunde men de ander ook het plezier om met 
voldoende spelers te kunnen voetballen. 
Als we terug gaan naar de situaties van onze beide 
hoogste elftallen was het tot aan de laatste 3 wedstrijden nog erg onzeker of 
alles wel zo zou verlopen als we graag gedacht hadden. Hiermee bedoel ik 
handhaving in de huidige klasse. Spannend was het vooral om elke zaterdag een 
team in het veld te krijgen waar de trainers/leiders staf vertrouwen in had. 
Blessures en daarnaast de schorsingen zorgen aan het einde van het seizoen 
altijd voor verrassingen waar men niet altijd rekening mee kan houden. 
Vooral de inzet van de A - junioren is dit afgelopen seizoen een paar maal van 
groot belang geweest. Het is in een dergelijke situatie wel belangrijk om er 
voor te zorgen dat er geen roofbouw op dergelijke jonge spelers gepleegd 
wordt. Hier is door trainer/leiders voldoende rekening mee gehouden en 
konden we het seizoen op een waardige wijze afsluiten. 
Dat Klaas Westra aan het einde van het seizoen wilde stoppen was voor 
technische zaken geen verassing daar Klaas dit in vroeg stadium had 
aangegeven. Bestuur heeft verschillende opties bekeken en is tot de aanstelling 

gekomen van Eric Schuitemaker. Een 
ambitieuze trainer lijkt ons, die een 
toegevoegde waarde voor DWP moet 
worden. 
Een eerste introductie heeft 
plaatsgevonden waarbij menig speler en 



belangstellende aanwezig was. be uitleg van Eric was van dien aard dat er 
verschillende mensen met rode oortjes te zien waren. Vooral de positieve 
reactie in deze was belangrijk en er heeft later, in onze altijd gezellige 
kantine, tot gesprekstof geleid. 
Daarnaast zijn er verschillende mutaties binnen DWP geweest waarbij het 
afscheid nemen van een drietal mensen nl. Anne Haven, Lieuwe Huttinga en 
Mindert Mulder vers in het geheugen staat geschreven. Op een passende wijze 
is er afscheid genomen van deze heren. 
Vooruit kijkend naar het nieuwe seizoen is er alweer een hoop vergaderd wat 
betreft de invulling van de elftallen. Het was de bedoeling om dit seizoen 
wederom te starten met 4 senioren elftallen maar bij nadere bestudering 
blijkt dit niet te kunnen. Waarom niet zullen mensen denken bij het tellen van 
de leden? 
be uitleg is als volgt, waar men ziet dat bij de lagere elftallen voldoende 
spelers op papier staan kunnen deze spelers vaak maar ééns in de 14 dagen 
voetballen en soms is dat al te rooskleurig vermeld. 
We gaan dus niet starten en denken we zien wel hoe het op vrijdagavond met 
de elftallen staat want dan spannen we het paard achter de wagen. 
Dit achter de wagen spannen kost wedstrijdzaken en technische zaken alleen 
maar ellende wat niet voor een prettige werksfeer zorgt. 
Dat er nu spelers zijn die samen met anderen speeltijd zullen moeten delen op 
zaterdag is een gegeven. Vooral het aanwezig zijn op de trainingen kan er voor 
zorgen dat men "recht van spreken" heeft als men het niet eens is met 
bepaalde beslissingen. 

Van deze kant wil ik de mensen vragen om begrip te hebben voor de 
beslissingen van de ander, waarbij ook nog eens naar voren mag komen dat die 
ander ook een fout moet kunnen maken. 
be invulling van leider/ leidsters is een vaak terugkomend probleem en daarom 
vraag ik jullie dan ook, kom eens met een voorstel tot deze leiderschappen, en 
dan niet alleen door een ander aan te wijzen cis de juiste persoon. 

Ik wens een ieder een sportief seizoen 2006 - 2007 en wil graag een ieder 
terug zien op het sport park "de Grie " 

Met een sportgroet voor een ieder, 
Anne Knol 
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NOORD COMPUTERS 

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

E  

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. 

EN1152M Egiffiffigga EWA 
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Allan  1912 Of bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

FREEGJE DERNEI 
as jojo b'dleguod helje 

café- slijterij - zaal 
v.d. Zwaag 

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

Streek  116 
8464 NH Sintjohannesga 

Tel. 0513 — 55 12 10 

ant  
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  8514 CA 
Meerweg 12, 

VOEG- 
SI" 	•-,r1 Mgriigg." 	 4j. 	k • 

grge.;; 
bY949Mt7.1'.: 

• .O"." 

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

omburgio  

De Hoofdbrug 
Croissanterie/VIaaierie 
Dracht 1 -Tel.: 0513-615086 

67zitzeas, 
. gle,Ylatuwat 

glots). Yarden/ 

Ouwster-Nijega 

Schans lla 
8441 AB Heerenveen 
Eigenaar T.H. Wang 
telefoon 0513-651299 
telefax 051 3-6531 62 



BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskertorne 
teL 0513-418458 	littp://www.wiersmabandefol 
fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabanden.n1  
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Rabobank 
Rotsterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je samen sterk bent Oe Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank ván mensen  yd.&  mensen_  
Oat  merkt u al snel in her persoon- 
lijke contact Elke Rabobank 
staar midden in de samen- 
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
leken in het bedrijfs- 
!even, verenigingen en 
scholen. We weten War 
er leeft ook als het niet 
om bankzaken gaat Kort- 

om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

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

Unvaartvereniging Sinijohannesga e.o. 
Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

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

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

,son b o 
0'(\  

'W 0513 - 551216 
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Ber_n-ErgQ 
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TING 

RECIVIAMEBORDs)EN 
GEVMBELETTERING 

4y,BEWEGW1JZERING 

WANDAPWE-RKIN@ 
BEGLAZIN@ 

TSAICIENIARWEI 8 SINT MICOLAASGA 20513 - 432661 , 

E 	 kffigs-r&-ismattifirtlifig.,--d[1] 

Akkerman  
Mechanisatiebedrijf 
Streek 36 Postbus 2 
8464  NC  Sint Johannesga 
Te1:0513-551283 /551239 

MASSEY Fcnousom 
\vv....v.11111,a kkernin n_nl  
inloJ  Ii  Ir-rit  

Mob: 06-21 88 14 18 

VOORSPRONG 
DOOR 
INNOVATIE 

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

RN  Boonstra Administraties 
Akkersplein 155 8443 BA Heerenveen Tel.: 0513-632700 
Fax: 0842-255820 E-mail: infoboonstrarkonplanet.n1 

R. Boonstra Administraties kan de volgende werkzaamheden voor u verzorgen: 
Bij particulieren thuis uw belastingaangifte en hulp bij aanvraag voor huur en/of zorgtoeslag 
Administratie van uw kleine onderneming, eenmanszaak inclusief fiscale aangiften 
Cashmanagement kleine ondernemingen, eenmanszaken  

quo Wiegerr 
k
Itrper  

tellapper 
Oar 

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord ! 

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

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVO 

• -- 
• Huren'itijypaining's-Ciehting liaske landt kiezen voor 
Dítie'Woningen, in en om Joure, zijn perfect „ 

• 'afgesternd op 'uw woonwensen.'Daarin  lop OW  voorop. 
- Maa r het bélangrijkste is... dat u Zich op uw gemak voelt. • . 

in een goed huts, in een prettige omgeving. Thuis. 

`KwaliteItifi'-ivonen. Wonen in kwaliteit' 
Woningstichting Haskerland 
De Merk 11,Joure 

Telefoon (0513) 48 4148 

www.wshjoure.n1 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
Wonln,ralchtl, fl.kerland labelhouder 	Kwalltellszorc Woondlenten Huuructor 
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Even voorstellen. ........ 

Nieuw jeugdbestuur. 
Met ingang van het nieuwe seizoen zullen er twee 

nieuwe gezichten invulling gaan geven aan het 
voorzitterschap van het jeugdbestuur van 
DWP. Na een lange periode als voorzitter van 
het jeugdbestuur heeft Wietze Toering 
besloten dat het zo genoeg was. Ook Jitske 
Mulder heeft de wens te kennen gegeven het 
komend seizoen even terug te willen stappen. 
Het nieuwe bestuur en  !eiders  willen beide 
clubiconen danken voor hun tomeloze inzet en 
vele jaren van vergaderen en trachten de jeugd 
zorgeloos te laten voetballen. Dit verdient lof en veel dank, echter 
zonder de assistentie van Arjen Veenstra ( die deel blijft uitmaken van 
het nieuwe bestuurstrio) was dit niet mogelijk geweest. Wij zullen als 

nieuw bestuur trachten de inzet voor 
Wietze en Jitske te evenaren en 
trachten het beleid zo veel mogelijk voort 
te zetten, met hier en daar wellicht een 
kleine verandering. Om te beginnen zullen 
we gezamenlijk het voorzitterschap gaan 
vervullen, gezien onze werkzaamheden en 
regelmatig verblijf in het buitenland van 
laatst genoemde onder dit artikel. Het is 
natuurlijk van wezenlijk belang dat de 

inzet en ondersteuning van de  !eiders  blijft zoals het was en hier en daar 
zelfs nog wat zal groeien. Met volledige inzet, van ons allemaal, zijn we 
ervan overtuigd het komend seizoen tot een succes te kunnen maken en 
onze spelertjes veel spelvreugde en wellicht kampioenschappen te kunnen 
geven. Spelvreugde wekt enthousiasme en dit zou kunnen voeren tot een 
aanwas van leden, waar we het uiteindelijk van moeten hebben! Succes 
allemaal. 

Henry van Drogen en Jan Boender 



Activiteitenkalender D.W.P.  

/gx 
..WIE IS ER HIER BLIND?.. 

ismeroahwe„,SI144 ky) Gw'r ki4 
12 14K-Sv5 WeteuArrP\I 
WOR Z4NZ .,! 

Maandag 

Zaterdag 

Maandag 

Zaterdag 
Maandag 
Maandag 
Zaterdag 

Maandag 

14 augustus 

19 augustus 
21 augustus 
21 augustus 
26 augustus 

28 augustus  

Janke  van der Wal-Oenema - 50 jaar 
(5 x toeteren op de Streek) 
Start bekerprogramma DWP 1 
Vergadering jeugdcommissie 
Vanaf maandag START trainingen jeugd 
Start Bekerprogramma 
Overige senioren, dames en alle jeugd 
Bestuursvergadering 

10.30 

20.00 

Vrijdag 	1 september Jaarvergadering DWP 
Zaterdag 	13 januari 2007 Jeugdzaalvoetbaltoernooi Munnekeburen 

- r  _  

Leden, supporters D.W.P. en liefhebbers surfen naar 
UnPf VU C,.1 rp.n  

de website van de voetbalvereniging D.W.P. 

Geboren 
Feike en Femke,  zoon en dochter van Remmelt en Alysia Modderman 
be Grie 19 - 8464 PA Sintjohannesga 
Op 6 juli 2006 is geboren: 
Wesley  
zoon van  Durk  en Janneke Jager en broertje van Willem, Jenny en 
Marielle 
(zeven weken te vroeg en hoewel hij nu nog maar 1200 gram weegt, de 
spits in wording) Lichte 22 - 8464  PE  Sintjohannesga 

19.30 

20.00 

24 juli 2006 Start schoolvakanties basisonderwijs 

5 augustus Start trainingen senioren DWP 
Iedereen is welkom 



en hielden we de nul achterin dus een 11-0 overwinning dit was erg goed voor het 
doelgemiddelde. 
De wedstrijd uit tegen SVM was op papier een gemakkelijke wedstrijd want zij staan 
onderaan en thuis ook van hun gewonnen. 
Eindelijk weer eens een lekker zonnetje om te voetballen de wedstrijd ging tot halverwege de 
eerste helft gelijk op met kansen aan beide kanten toen er zomaar een goal uit de lucht kwam 
vallen een schot van 20 meter en een doelpunt voor ons hierna begonnen we beter te 
voetballen en kregen een veld overwicht nu kregen we veel kansen en na 3keer paal en lkeer 
de latte hebben geraakt viel de 0-2 dan toch. 
De tweede helft moest er nog goed gewerkt worden want het was nog maar0-2 en niet scherp 
beginnen zou zomaar een tegen doelpunt kunnen opleveren er werd goed gespeeld mooie 
aanvallen kwamen we 0-3 hierna kregen zij om onduidelijk reden een penalty deze werd door 
de keeper op vakkundige wijze gestopt hierna scoorden we nog 3maal dus een 0-6 
overwinning. 
In deze wedstrijd was nog een histories moment onze voorstopper kreeg zijn eerste gele kaart 
dit was de eerste van het hele team deze competitie. 
We staan nu op een mooie vierde plaats en willen dit zou houden dus moet er nog 3keer 
worden gewonnen. 
De wedstrijd tegen Tonego had wat er in een wedstrijd maar kan zitten een goed begin een 1-
0 voorsprong daarna werd alles uit handen gegeven en een 1-3 ruststand was het gevolg in de 
rust zijn daar harde woorden over gevallen om ze weer scherp aan de tweede helft te laten 
beginnen dit had het geplande resultaat zodat we na 10 minuten weer gelijk stonden. 
Hierna werd goed door gespeeld zodat we met een overwinning van 3-6 naar huis konden. 
De laatste thuis wedstrijd wilden we graag met een overwinning afsluiten dit moest tegen 
Bant gebeuren uit speelden we met 3-3 gelijk dus makkelijk zo het niet worden na en 
rommelig beging kregen we wat grip op de tegenstander en kwamen op 1-0 maar nog geen 
minuut later was het al weer 1-1 door wat ongelukkig verdedigen maar mouwen omhoog en er 
tegen aan wat in een ruststand van 3-1 resulteerde in de rust werd gewaarschuwd dat er nog 
niet was gewonnen dus moest er geconcentreerd worden begonnen het werd snel 4-1 maar ze 
kwamen terug tot 4-2 daarna nog kansen aan beide kanten alleen wij maakten er nog 3 en 
geen een dus een mooie 7-2 overwinning en weer 3 punten. 
De laatste wedstrijd was in en tegen Urk b6 aan het andere Urk hadden we geen goed gevoel 
aan over gehouden door veel fysiek en verbaal geweld van de spelers van Urk. 
De spelers werden vooraf gewaarschuwd voor dit taem want eerder stonden ze al eens met 3-0 
achter maar wonnen toch met 4-5 dus proberen snel en vaak te scoren de eerste 10 minuten 
ging het gelijk op kansen aan beide kanten maar toen we 0-1 maakten gingen kopjes naar 
beneden maakten we 10 minuten zomaar 3 doelpunten en later nog vlak voor rust een 0-5 
ruststand,na de rust werd er slecht gespeeld zij kregen goede kansen maar scoorden niet en 
wij nog 2 maal een 0-7 eindstand was een mooie uitslag van de laatste wedstrijd. 
Onze doelstelling is gehaald om vierde te worden en met 33 punten uit 18wedstrijden is een 
goed resultaat dit hadden we vooraf niet verwacht sommige spelers ontwikkelen zich goed en 
worden steeds beter als dit een beetje bij elkaar blijft kan het volgend seizoen een mooi 
seizoen worden als ze het maar met zijn allen doen. 

Jan & Jan  

Oefenschema D.W.P.  
voor het komende seizoen 2006 — 2007 

Zaterdag 05 augustus e  trainingsdag — gezamenlijk 10.30 uur. 
Maandag 07 augustus trainen 19.30 uur. 
Dinsdag 08 augustus trainen 19.30 uur. 
Donderdag 10 augustus trainen 19.30 uur. 
Zaterdag 12 augustus D.W.P. 1 	-V.V.!. 1 14.30 uur. 

Trainen overige 
Maandag 14 augustus trainen 19.30 uur. 
Dinsdag 15 augustus D.W.P. 1 	- O.N.S. 1 19.30 uur. 

Trainen overige 
Donderdag 17 augustus trainen 19.30 uur. 
Zaterdag 19 augustus Heerenveen 1 zon — D.W.P. 1 (beker) 18.30 uur. 
Maandag 21 augustus trainen 19.30 uur. 

Dinsdag 22 augustus D.W. P. 1 — Steenwijkerwold 1 (beker)18.30 uur. 
Donderdag 24 augustus trainen 19.30 uur. 

Zaterdag 26 augustus Tonego 1 — D.W.P. 1 (beker) 15.00 uur. 

Maandag 28 augustus trainen 19.30 uur. 
Dinsdag 29 augustus Marum 1 	- D.W.P. 1 18.30 uur. 

Trainen overige 
Donderdag 31 augustus trainen 19.30 uur. 

Zaterdag 02 september Start competitie 
Dinsdag 05 september D.W.P. 1 	- Mildam 1 19.00 uur. 

Trainen overige 
Donderdag 07 september trainen 19.30 uur. 

Zaterdag 09 september Competitie 
Dinsdag 12 september D.W.P. 1 	- L.S.C. 1 19.00 uur. 

Trainen overige 

BESTUUR, LEIDERS EN TRAINERS WENSEN IEDEREEN 
EEN PLEZIERIGE VAKANTIE TOE 
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De Bs zijn de best of de rest. 

Na de winterstop zijn we in januari begonnen met trainen want in februari stonden de eerste 
wedstrijden alweer op de agenda,na twee zaal toernooien en een oefenwedstrijd tegen 
Oudehaske die redelijk werd gespeeld werd verloren met 3-6. 
De eerste wedstrijden werden vanwege het weer afgelast zodat na 3 maanden de eerste 
competitiewedstrijd kon beginnen en dan direct een sterke tegenstander namelijk Espel thuis. 
We speelden zeer slecht en waren nog niet waker uit de winterslaap gekomen want overal een 
stapje te laat en veel verkeerde passes dus het verlies was dan ook groot 1-9 dit was de 
grootste nederlaag tot nu toe en was erg pijnlijk. 
De volgende wedstrijd was tegen Delfstrahuizen uit waar de jongens veel zin in hadden en 
waar sommigen hun vrijdagavond feestje voor lieten schieten. 
We begonnen erg sterk aan de wedstrijd dit resulteerde in een aantal kansen ook zij kregen 
kansen maar door een geweldige vrije trap werd het 0-1 dit was een mooie opsteker voor ons 
zij waren zichtbaar geïrriteerd en het spel werd harder de scheids lied erg veel toe want als je 
dacht dat hij ging fluiten had hij de fluit al aan zijn lippen maar blies er vervolgens niet op. 
Na goede reddingen van beide keepers kwamen ze toch voor rust terug tot 1-1 jammer,na rust 
waren we gelijk waardig aan de tegenstander maar benutten de kansen niet zij daar in tegen 
wel verloren we geflatteerd met 3-1 zo ging het in de thuis wedstrijd ook. 
Maar gezien het spel waren we zeer tevreden en geeft hoop voor de volgende wedstrijden de 
eerstvolgende was thuis tegen de Kuinre. 
Dit was de wedstrijd van het benutten van de kansen dit was weer een fysiek stevig duel met 
grote tegenstanders de eerste goal lag er binnen 2minuten al in dit was een mooi begin we 
kregen nog een paar kansen waar er nog een van werd benut ook zij kregen kansen maar 
werden door de keeper gestopt of gingen naast rust stand 2-0. 
De tweede helft was nog maar net begonnen of de bal lag weer in het netje en was het verzet 
van de Kuinre gebroken zij kregen nog wel  scorings  kansen maar werden wederom niet benut 
wij scoorden nog een keer 4-0 eindstand van de 7 goede kansen werden er 4 benut al met al 
een goed resultaat. 
De volgende wedstrijd is tegen Urk b4 dit word een moeilijke wedstrijd want thuis was er 
veel gezeur tegen alles en iedereen voor het begin van de wedstrijd melde de leider van Urk 
dat hij vandaag moest leiden fluiten en vlagen de oplossing was dat een van onze chauffeurs 
zou vlagen iets wat hij nog nooit had gedaan. 
De eerste grote kans was voor ons maar werd net naast geschoten daarna ging het even gelijk 
op tot de eerste goal viel voor Urk toen was het met DWP gedaan werden zij sterker en wij 
kwamen steeds minder in de wedstrijd door foute terug speel bal en wat keepers fouten was 
de eindstand dan ook 7-0 het was een harde wedstrijd met veel irritatie aan beide kanten dit 
was mede oorzaak van een leider als scheidsrechter het is jammer dat een club als Urk alleen 
maar oog heeft voor de bi en 2 en de rest moet het maar uit zoeken. 
De wedstrijd tegen Urk B4 zou ook wel eens lastig kunnen worden maar dit viel achteraf 
reuze mee ze kwamen ook maar met tien man dit niet altijd een voordeel maar het pakte voor 
ons goed uit er werd weer met 150% inzet gespeeld en dat resulteerde in 2 snelle goals daarna 
zakte de wedstrijd wat in elkaar en kregen ze ook wat kansen toch scoorden we nog 2keer een 
ruststand van 4-0. 
In de rust werd de heren medegedeeld dat er toch beter gevoetbald moet worden want met tien 
tegen elf moet er toch meer te halen zijn,in de tweede helft kwamen er nog 7 doelpunten bij 
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In de schijnwerpers D.W.P. F2  
Voorjaarscompetitie pupillen F2 

Na het behaalde kampioensschap in de najaarscompetitie 2005 heeft ons 
F2 team ook in de voorjaarsreeks 2006 weer een hele goede prestatie 
neergezet. We zijn nu namelijk tweede geworden met zelfs tot aan de 
laatste wedstrijd nog kans op een kampioensschap. 
Na de eerste drie wedstrijden te hebben gewonnen van respectievelijk 
EBC/Delfstrahuizen, VVI en CVVO moesten we daarna in en tegen 
Akkrum onze eerste verliespunten incasseren wat eindelijk geheel te 
wijten was aan de stormachtige wind die ons meer parten speelde dan 
onze tegenstander. Daarna was er de winst op WZ5 en vervolgens het 

verlies tegen de latere kampioen 
EBC/Delfstrahuizen, wat overigens zeer 

.0- .8 terecht was want deze speelden echt een 
5 	 klasse beter op deze morgen. Na weer 

drie overwinningen op rij tegen o.a: VVI,  
CVO  en het toch altijd goed spelende 
Akkrum . (gezien de vorige wedstrijden 5-
4 voor DWP ,3-2 voor Akkrum en 2-1 voor 
DWP) waren we nog steeds in de race om 
kampioen te worden wat wel in hield dat 
we de laatste wedstrijd moesten winnen 

tegen WZ5 en dat EBC/Delfstrahuizen in de laatste twee wedstrijden 
een keer moest verliezen of gelijk spelen. Het ging trouwens bij het 
eerst genoemde al mis want we verloren in Sneek met 3-1 van WZ5 zodat 
we de eer aan EBC/Delfstrahuizen moesten laten. 
Doordat Akkrum ook nog punten liet liggen omdat ze tegen CVVO gelijk 
speelden konden we het seizoen als tweede afsluiten. Een prima 
prestatie waar wij de jongens ook van harte mee feliciteren. 
Mij is overigens wel ten gehore gekomen dat we volgend jaar iets hoger 
zijn ingedeeld zodat we voor de volle honderd procent aan de bak zullen 
moeten wat ik met dit team echt wel zie zitten. 

Herman en Jolt 



Kleur mee met D.W.P. 



CAMPING 
TJEUKEMEER  

,,,p,V1L10€/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,  

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

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

voegbedrijf  

Meerweg 5- 5, 8507 CA Robe! 
Tel. 0513 - 55 13 31, Fax 0515- 55 11 66 

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
• uithakken oud voegwerk -restauraties 

Technisch bedrijf 	 

WIAtlinneSnla, 

Schotel-
antennes INS1411IND 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zeil doen 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhol 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

94 odi-oltz cav- 
‘ucatete~. 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
telefoon 0513-551320 

~17124111,1~ 

SMIT BV 10 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 
BLESDIJKE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesdijke 
25 jaar! 	• Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

HEEREN  VEEN  • De Loads 8 • Bedriiventerrein  Kanaal  • 8447 GP Heerenveen 
• Tel. (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 



KOMPLETE WONINGINRICHTING 

OPEL 

Suzenaar 

Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

met vlees, salades en een 
professionele gasbarbecue, ook 

diepvries vleespakketten 
Informeer naar onze 

mogelijkheden ! 

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

e fli • • • • 

met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

#01011
0
Htl

io 
 

IESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 

0513-631429 

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

Financiering mogelijk 

muta*Msport De teamsport specialist 

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

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf1 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, kalverdijkle 77c, 8924 ii Tel.: 058 2650315 

Internet: www.mutasport.n1 	E-mail: verItoop4mutasport.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 

MAKE  LAARS  
7g511~-1A,1°3-1-1~:_g   

Waterlander 
haarden & kachels 

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

Boerestreek 1 
8463 TH Rotsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 1,11111kellit  

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 

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPOKTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

+Grote sortering sportprijzen <7 Eigen graveerinrichting 

N 	 ;,4".  Ate 	 -e/h- 41,‘,41,94-d   

11 
 KRAAK 

Installatietechniek 

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

telefoon  (0513) 55 19 65 
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Kampioentje . ......  

DWP Fl, een goede start met een spannend slot. 

Het leek erop dat dit jaar het kampioenschap voor het oprapen lag, voor 
dit team. Na een flitsende start met winst tegen Oldeboarn, 
Oosterlittens, Heeg en HJCS, stonden we stevig aan kop. Deze zegereeks 
werd ruw verstoord door, onze latere concurrent voor de titel, 
Oldeboarn. Tegen slaap en slecht voetbal konden we helaas niet op en 
verloren we met 1-0 de uitwedstrijd, bij datzelfde Oldeboarn. Hierdoor 
waren de kansen voor ons weer teruggelopen en hadden we het niet direct 
meer in eigen hand. We herstelden weer goed met overwinningen tegen 
Heeg en Akkrum. Hierna volgde het duel met HJSC, op het eerste 
gezicht een niet al te moeilijke opgave, na de 6-2 thuisoverwinning, 
echter het was weer zo'n dag. Een zeer goede tegenstander en zelf niet 
de vorm, die we nodig hadden. Het leverde de tweede nederlaag op voor 
DWP. Hierdoor hadden we het dus zeker niet meer in eigen hand, met 3 
punten achterstand en een slechter doelsaldo, slechts een nederlaag van 
Oldeboarn tegen HJSC kon ons nog enigszins in positie brengen. Het, op 
het eerste gezicht, onmogelijke gebeurde, HJSC won het laatste 
thuisduel tegen Oldeboarn. Nu lag de bal weer bij ons, wij moesten het 
uitduel tegen Akkrum met 0-4 winnen om, door het onderlinge resultaat 
( 6-2 winst en 1-0 verlies) tegen Oldeboarn, kampioen te kunnen worden. 
Door de massale ouderlijke support en de wilskracht van de jongens (en 
meisje) haalden we op het laatste moment toch het potje leeg. 
We werden verdiend kampioen H 
Beide coaches bedanken hierbij de ouders voor de steun tijdens de 
wedstrijden, zo'n opkomst iedere wedstrijd en zo'n enthousiasme 
verdiende een kampioenschap. Wij hopen u allen ook volgend seizoen, als 
we E2 zijn, langs de lijn te mogen zien en horen (maar boven ons komen 
jullie toch niet uit !). 
Jongens gefeliciteerd en ga zo door volgend seizoen!! 

Henry van Drogen en Jan Boender 



Overzicht 2006 alle team' s bijgewerkt tot 7 juni 2006 
team 	klasse wed W G V Pnt Voor - Tegen 

Al 	2e  klasse E 22 9 1 12 28 75 76 	7e  plaats 

B1 	3e  klasse C 18 10 3 5 33 73 42 	4°  plaats 

Cl 	klasse AI 18 3 1 14 10 34 109 	9e  plaats 

MC1 le  ldasse BE 9 4 1 4 13 30 31 	Se  plaats 

MC1 	ic klasse? 9 4 1 4 13 21 33 	9e  plaats 

Di 	2°  klasse AQ 9 2 1 6 7 19 37 	8e  plaats 

D1 	2°  klasse  BC  10 6 2 2 20 43 18 	3e  plaats 

D2 	le  klasse C 10 6 0 4 18 44 36 	2e  plaats 

El 	2°  klasse  AG  9 2 0 7 6 18 53 	9e  plaats 

El 	2e klasse  AK  10 0 0 10 0 5 107 	6e  plaats 

E2 	3' klasse AM 9 1 1 7 4 17 49 	9e  plaats 

E2 	3°  klasse AU 10 7 0 3 21 38 24 	plaats 

E3m 	4°  klasse BE 9 3 1 5 10 37 61 	7e  plaats 

E3m 	4°  klasse CC 10 3 2 5 11 25 33 	4°  plaats 

Fl 	3e  klasse AM 9 4 1 4 13 26 19 	5e  plaats 

Fl 	3' klasse BV 10 8 0 2 24 36 12 	le  plaats 

F2 	ete  klasse BL 9 9 0 0 27 104 8 	1e  plaats 

F2 4°  klasse CO 10 7 0 3 21 27 15  plaats 

Jeugd 200 88 15 97 279 672 - 	763 
Gemiddeld 1,40 punt per wedstrijd 
Doelpunten 3,4 voor 3,8 tegen 

team klasse wed W G V Pnt Voor - 	Tegen 
1 	3e  klasse A 22 8 4 10 28 41 48 	8e  plaats 

2 	3e  klasse B 20 5 4 11 19 31 48 	10e  plaats 

3 	6e  ldasse H 19 9 2 8 29 54 54 	6°  plaats 

Da 1 5e  klasse F 18 14 2 2 44 81 20 2e plaats 

Senioren 79 36 12 31 120 207 _ 	170 

DWP Totaal wed W G V Pnt Voor - Tegen 
279 124 27 128 399 879 	- 	933 

Gemiddeld 1,43 punt per wedstrijd 
Doelpunten 3,2 voor 	3,3 	Tegen 

SINTJOHANNESGA - DWP Fl en Oldeboorn Fl maakten er een bijzonder span-
nende competitie van met de beslissing voor het kampioenschap pas in de 
laatste wedstrijd. Werd er in de uitwedstrijd met 0-1 verloren van Oldeboorn, 
verloor deze 'de laatste wedstrijd zodat DWP bij Akkrum met 0-4 moest win-
nen. 

Dit werd ook 0-4 zodat beide ploegen met evenveel punten eindigden en het 
-)nderlinge resultaat was beslissend in het voordeel van DWP. Voor Fl een 
Jijzonder leuk seizoen waarbij de leiders de lat erg hoog legden en de laatste 
weken toch wat stiller werden. Na het kampioenschap kon het echter niet 
meer stuk. Tijdens de DWP familiedag werd Fl gehuldigd met bloemen en een 
echt kampioensdiploma. 

Op de foto: boven: Jan Boender (leider), Berno Akkerman, Marten Huisman, 
Tineke Schutten, Maarten Bandstra, Henry van Drogen (leider). Onder: Jordy 
van Drogen, Erik Huttinga,  Rowan  van Hes,  Ewan  Yska,  Tobias  van der Mei en 
Herman Roffel (trainer). (eigen foto) 
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Woensdag 24 mei was het zover, de moeders van onze 
F-pupillen hebben op deze dag gevoetbald tegen hun eigen zoon of dochter. 
be wedstrijden begonnen om 19.30 uur. Wel hadden we de opdracht aan de 
moeders meegegeven om gekostumeerd aan de wedstrijd deel te nemen. 
Nou hier hadden ze allemaal gehoor aan gegeven, van een oude vrouw die zo uit 
een rusthuis kwam tot een in details uitgeruste oranje supporter, ook liepen er 
verschillende narren, pipo-s en jokers rond en zelfs een wandelend skelet 
ontbrak niet aan de partij, zelfs voor een eventuele blessure was ook nog een 
operatie-zuster aanwezig. (grote klasse dames) de leiding was in handen van 
twee heuse boeven die even een paar uur hun cel mochten verlaten. 
be directie van de zwaar bewaakte gevangenis Veenhuizen had ons wel opge-
dragen dat deze personen wel goed in de gaten moesten worden gehouden. 
En dan nu een kort verslag van de wedstrijden, Fl begon heel goed aan de 
wedstrijd en scoorde al gauw 1-0, hier 
schrokken de moeders natuurlijk erg 
van en dit resulteerde in wat meer inzet van hun 
kant daardoor kreeg Fl wat minder ruimte en 
kon het tweede doelpunt maar niet gemaakt 
worden. wat soms hele fanatieke acties teweeg 
bracht. Maar het mocht niet baten het bleef 
bij 1-0 voor Fl. (proficiat jongens) 
be spelers van F2 hadden minder problemen 
met hun moeders en wonnen de wedstrijd 
ondanks de goede reddingen van "beppe" met 
niet minder dan 5-1. 
Ook was er nog een klein kwartiertje een 
onderling partijtje van de moeders van Fl tegen de moeders van F2 uitslag 
hiervan was 2-1, de uitslag van de laatste wedstrijd namelijk Fl tegen F2 was 
verassend te noemen doordat de kersverse kampioen(F1) met 2-0 ten onderging 
Al met al een ontzettende leuke avond en zeker voor herhaling vatbaar. 

Memmenin actie ...........  
Verslag: moeders tegen Fl en F2 



RECLAMEBORDEN 2005/2006 
I )  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 Cornet 

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 

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 

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

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 
Rotsterg aast 
Heerenveen 
Ouwsterhaule 
Scharsterbrug 
Sint Nicolaasga 
Sint Nicolaasga 
Joure 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 

Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga  

Rohe! 
Joure 

Haskerhorne 

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



In de schijnwerpers D. 
10 punten voor Cl 

Lin het  zonnetje 	 

Atze Pieter van Stralen 

Hadden we voor de winterstop nog 0 punten en stonden we natuurlijk 
daardoor ook onderaan, pakten we na de winterstop 10 punten en 
eindigden voorlaatste. Met Wijtze Sietsma op doel begonnen we op 11 
februari uit tegen Read  Swart.  We verloren met 5-2, vervolgens kregen 
we Akkrum op bezoek en die moesten we winnen, zij stonden voorlaatste. 
We wonnen dan ook vrij gemakkelijk met 5-1. 
Vervolgens kregen we onze buur Oudehaske op bezoek. Daar hadden we 
verloren met 8-0 en thuis zou het moeilijk worden. 
Oudehaske had een paar spelers naar het B-team moeten afstaan dus er 
was hoop. We wonnen met 4-2. Vervolgens verloren we van GAVC 7-1 , 
Renado 5-0, Irnsum 3-14 en CVVO 1-2. 
Toen uit tegen CVVO, verloren met 1-2 thuis en uit wonnen we met 1-2.  
Ties  Vaartjes bedankt nog. Toen de laatste wedstrijd uit tegen 
Oldeholtpade. We begonnen redelijk fel aan de wedstrijd maar zakten 
halverwege de eerste helft wat terug. bit gebeurde het hele seizoen al 
trouwens. Teveel spelers willen het alleen doen. Jammer, kijk om je heen, 
voetbal is een teamsport. We kwamen dan ook achter met 1-0. 
Vervolgens een mooi lob je van Tjeerd 1-1 en vlak voor rust jammer 2-1. 
En vlak na rust werde het 3-1. Oldeholtpade dacht dat ze er al waren. 
Maar we maakten 3-2 Wout, en vlak voor het einde maakte onze 
topscoorder Joran (16x) er 3-3 van. 
Mooi resultaat. 
Het seizoen zit erop. 
Volgend seizoen gaan we met zijn  alien  er weer tegenaan. 
Met hetzelfde team, en een jaartje ouder moeten we toch meer punten 
kunnen pakken. Cl heeft nu ook zijn eigen website dus jongens klik op 
www.dwpcl.n1.-tt  

Goede vakantie toegewenst en augustus beginnen we weer te trainen. 
Pieter en Mindert.  

Jan Knijpstra 



Afscheid van 	..... 

Klaas Westra 
Na twee jaar hoofdtrainer te zijn geweest van D.W.P. hebben we aan het 
eind van het seizoen afscheid genomen van Klaas Westra. Niet geheel 
volgens planning, het was de bedoeling dat we afscheid zouden nemen op 
de D.W.P. Familiedag, helaas, maar  Kiang  zat toen al in het vliegveld voor 
een welverdiende vakantie. 
Via het clubblad willen we Klaas nog bedanken voor al zijn inzet en 
enthousiasme, we zullen hem zeker zaterdags nog wel terug zien. 
Klaas het ga je goed en veel succes bij je nieuwe club Lemmer. 

- — — 
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Read  Swart  kwam er niet aan te pas en al vlug daarna werd het 2-0, Erwin pakte zijn eerste 
goaltje mee, een schitterende goal, goed uitgespeeld. 
DWP ging weer in de aanval en een schot van Dennis werd door een verdediger gestopt, 
penalty. Joost maar nemen zeiden we als leiders en na een lange aanloop en snoeihard ging de 
bal ........naast. Jammer het bleef dus 2-0 maar niet getreurd we gingen door en een aanval 
over veel schijven resulteerde in de 3-0, een fantastische wereldgoal weer van onze Henk, 
dus weer een 
overwinning. 
We lagen op 
koers alleen 
onze grootste 
concurrent 
HJC bleef ook 
alles winnen. be 
vierde 
wedstrijd was 
tegen Olde 
Veste, zij 
hadden ook nog 
maar 1 verloren 
tegen HJC. We 
wisten dus dat 
we punten 
moesten 
pakken, twee 
ploegen die aardig aan elkaar waren gewaagd. Wij waren iets aanvallender maar Olde Veste 
stond goed te verdedigen zodoende geen doelpunten. Ze speelden op de counter en ja hoor ze 
scoorden iets gelukkig maar toch zat hij 1-0 achter, jammer. We gingen door en kregen kans 
op kans er de bal wilde er net niet in, we moesten tenminste een punt pakken. We zetten 
door, een goeie pass van Brand° op Henk, Henk gaf voor op  Wilco  en  Wilco  tikte weer op 
Erwin die de bal bloedzuiver in schoot, 1-1. Keurig toch zo terugkomen, we gingen nu echt voor 
zilver want goud as niet meer te behalen, HJ5 won alle wedstrijden. be laatste wedstrijd was 
tegen Gorredijk als we die wonnen waren we tweede van de zes deelnemende ploegen. Dit zou 
een  supers  prestatie zijn, zo slecht begonnen en toch nog terugkomen. 
Ja hoor de jongens wisten wat ze te doen stond en ze zetten alles op alles. 
We speelden onze beste wedstrijd van het toernooi en kwamen al snel voor met een 
schitterende goal van  Wilco  na een goede pass van Joost. We gingen door en een pass van 
Atze kwam bij Dennis, Dennis speelde direct door naar Erwin en die schoot hard de 3-0 
binnen. We waren nog niet tevreden we wilden toch die mooie beker winnen van de tweede 
plaats. Na een mooie pass van Brando op  Wilco  scoorde  Wilco  maar deze werd afgekeurd. Te 
hard doorlopen op de keeper. Het werd uiteindelijk 4-1. 
We werden tweede na een mooi geslaagd toernooi, volgend jaar gaan we wellicht voor de 
eerste plek maar dan iets eerder weg en dan kan het niet fout gaan. Na een zenuwslopende 
morgen toch een leuk toernooi. 

Jolt Jager 



•.% 

In de schijnwerpers m... F2  
Zaterdag 10 juni 2006 was het dan eindelijk zo ver, we gingen naar 
Jubbega voor een groots toernooi. Onze F manschappen waren scherp 
en wilden een prijs pakken. Het kampioenschap werd dit seizoen niet 

behaald en dus moest het nu maar gebeuren zeiden de jongens. 
Iets aan de late kant vertrokken wij uit Sintja city, toen ging we snel omkleden en de groen 
witte formatie was gebrand. We moesten 5 wedstrijden, de eerste tegen HJC uit Haulerwijk. 
Maar ja we konden het veld niet vinden, veld 49 dat was zoeken. Einden vonden we het veld, 
Yes, 4 minuten te laat wat helaas van de normale speeltijd af ging. Het was dus maar 8 
minuutjes spelen. be  !eiders  konden de defensie zo snle niet op de rails krijgen en na een klein 
minuutje stonden we al achter met 1-0, zuur was dat. Maar iedereen vloog nar voren, geen 
achterhoede dus dan loop je het op. En ja hoor, kort 
daarna was het al 2-0 voor HJC,  
MVP  F2 wilde maar niet wakker worden op deze 
vroege morgen. Toch blijven knokken zeiden we, we 
kregen kans op kans maar de bal wilde er steeds net 
niet in, jammer maar onze jongens wilden niet 
verdedigen alleen maar aanvallen en dat resulteerde in 
weer een counter en jawel 3-0. Dit was tevens de 
einduitslag. We hebben de jongens even goed 
toegesproken en achterin de de zaken op orde 
gesteld, ook het overspelen kon beter. be tweede 
wedstrijd brak aan tegen Udiros Nieuwehorne, de 
ploeg van oud-schaatser  Falco  Zandstra. be groen witten waren gebrand voor een goed 
resultaat, maar helaas we begonnen weer iets te gemakkelijk. Maar nu stond onze verdediging 
wel goed, door een foutje werd het 1-0 voor Udiros. Maar we waren beter, door een klutsbal 
raakte de bal bij een speler van Udiros en verdorie al weer met 2-0 achter. 
Niet verdient, de  !eiders  probeerden iedereen weer op te peppen en toen ging het eindelijk 
lopen bij ons. Ja hoor een goede combinatie tussen Erwin en  Wilco  resulteerde in de 2-1, 
eindelijk. DWP ging door, een goede pass van Henk op Brando schoot door en jawel precies in 
de voeten van Atze, onze nieuwe aanwinst. 
Atze schoot hem keihard in de kruising 2-2. Mooi, mooi mooi klasse van de jongens. 
Maar goed de tijd was nog niet om en we dachten zou het nu toch nog gebeuren,  Wilco  werd 

gevloerd en we kregen een vrije trap. Die werd door  Wilco  genomen en belande op de paal en 
ja hoor door herkansing werd het toch nog 2-3 voor DWP. Protesten van Udiros want de tijd 
was verstreken, de scheidsrechter had niks gehoord wat een geluk voor DWP. 
Na zo'n wedstrijd werden de tropen van DWP steeds gemotiveerder en ze wilden al direct 
door naar de volgende wedstrijd. En ja hoor, de derde wedstrijd was aangebroken tegen Read  

Swart  uit be  Knipe,  de ploeg van oud-DWP-er Jurrit Visser, zijn zoon speelde bij Read  Swart  
en mijn zoon bij DWP. Jurrit zijn woorden tot zijn spelers waren dan ook, jongens we mogen 
alles verliezen alleen niet van DWP. 
Maar goed zei ik, we zullen zien, ik was er niet bang voor want mijn mannen waren er klaar 
voor. We begonnen ijzersterk en direct was het al een goal, een prachtige solo en een mooie 
bekeken pass van Joost was meteen raak, onze Henk was de goalmaker. 



b.W.P. Puntenactie 
bit jaar voor het eerst de D.W.P. Puntenactie. Organisatie is in handen 
van de jeugdcommissie en de bedoeling is dat door het verkopen van 
wenskaarten, t-shirts, sokken  etc.  de jeugdleden in DWP trainingspakken 
worden gestoken alsmede de beschikking krijgen over een eigen DWP-tas. 
be opzet was dat men 8 punten moest behalen om voor een trainingspak 
en tas in aanmerking te komen welke geheel van jezelf is en blijft. Degene 
die minder punten heeft verkocht krijgt alleen een trainingspak. 
Voor de vakanties zal het materiaal nog worden uitgedeelt terwijl voor 
het DWP materiaal alles speciaal moet worden gemaakt wat iets langer 
duurt. be verwachting is dat dit bij aanvang van het nieuwe seizoen klaar 
is. 	be jeugdcommissie 

Hidde de nieuwe 
topscoorder van DWP 

Een beenbreuk bij de E3 meisjes?? ..... 1 april 

Van het actiecomité  

21% 	Het actiecomité wil de jongens en meisjes en rijders 
bedanken dat zij op 11 april allemaal weer aanwezig 

waren om ons te helpen met e koekactie. Het is allemaal weer vlot 
verlopen en binnen 2 uur zijn 1250 stuks koeken verkocht. 
Hartelijk dank. 

Namens het actiecomité 

EVerSerim.  
Indeling b.W.P. 1 in de 3' klasse A 
Balk, Bolswardia, CVVO, Delfstrahuizen, DWP, IJVC, sc Joure, Mulier, 
Nijland, 555 '68, be Sweach, Waterpoort Boys. Het beloofd weer 
enorme spannende competitie te worden met veel streekderby's. 

KOM VOETBALLEN 

Welkom bij••0000000000 

Wordt lid 

voetbalvereniging 

D.W.P. 

Inlichtingen: 
senioren 	 Jan Knijpstra 

algemeen secretaris 
0513 - 55.20.07 

jeugd 
	

Arjen Veenstra 
jeugdcoördinator 
0513 55.15.15 

reclameborden/ 
advertenties 	Wiepie Krist 
clubblad 	 actiecomité 

0513 - 55.19.54 



Terug in de tijd met D.W.P.  
E2 verslagen voorjaarscompetitie 

Wederom trainen in de gymzaal 
Boven vinr: Anne Snijder, Marcel Wierckx, Wieger Visser, 
Melis van der Wal, Roelof van der Wal. 
Onder vinr: Arie Stoelwinder, John(ie) Wierckx, Freddie 
Vermaning, Jan Bijker, Johannes Dijkstra, Remco Visser, 
Tjerk Heeringa. 

Wij hebben een voetbalwedstrijd gehad. En na de eerste helft stonden wij met 4-0 voor. En de 
eerste helft stond Leon op keep. En de tweede helft stond Tijmen op keep. En Tijmen heeft de 
eerste helft een goal gemaakt. En Jeen heeft de eerste helft gescoort en Mike heeft er een gescoort. 
En Tijmen heeft er nog een gescoort.En toen mochten wij even rusten. En de 
tweede helft hebben wij met 7-1 gewonnen. En  Seger  heeft de tweede helft gescoort. En Leon heeft 
er twee gescoort. En ik wou ook scoren maar ik moest de keeper verdedigen. Maar ik mocht ook 
wel een paar keer naar voren maar dan kreeg ik de bal niet. En nummer vijf van Renado die pakt 
van iedereen de bal af. En een keer toen schoot hij op het goal maar ik 
stond voor de keeper. En de bal rolde heel hard over de grond en toen schoot ik hem weer weg. En 
op het laatst toen hebben we  penalties  gedaan. 

door RONNY V/D STELT 

Hallo, ik ben Thijmen visser en ik speel bij dwp en wij moesten gisteren 15 april tegen Alckrum en 
we moesten naar Aldcrum toe. En we hebben ook al een keer tegen Akkrum gespeeld maar toe 
moesten we bij dwp voetballen. En toen hadden we gewonnen met 5 - 1 
En we moesten 9:00 bij dwp zijn. En we moesten om 10:00 spelen bij Aldcrum. 
En toen hebben we verloren met 4 — 2. En Wieger dirk bos die had de eerste gemaakt en toen was 
het 2— 1 voor Aklcrum. En toen was het rust en toen stonden we 2— 1 achter. En na de rust was ik 
kieper en toen had ik 1 door gelaten. Jeen visser had ook nog een goal gemaakt en toen stond het 
4 — 2 en toen was de wedstrijd afgelopen. En als de wedstrijd is afgelopen dat moeten we ook nog 
penalty's nemen en dat vind ik heel erg leuk omdat ik dan kieper ben. 
Groeten Thijmen visser 

dw 



Verslag Matthijs Alcicrum 

We moesten tegen Alckrum 
Eerst ging het goed met overspelen. 
Maar iemand van Alckrum schoot hoog in de gooi. 
Toen stond het 1 —0. 
Even later werd het door nog zo'n schot 2 — 0. 
Daarna kon Wieger Dirk 2 — 1 scoren. 
Later was het corner voor ons, Akkruin wou de bal wegschieten maar schoot hem tegen via de paal 
in hun eigen gooi 2 -2. 
Daarna spelen we toch niet goed en kan Alcicrum nog 2 keer scoren. 
Eindstand 4-2. 
	 toernooi in wolvega 

Van Jeen 29 april. 
Hallo, ik ben jeen en we zijn naar Wolvega geweest daar moesten we een toer nooi spelen dat was 5 
wedstrijden. 
We zijn 2de  geworden en we hadden een beker gewonnen. 
We moesten allemaal tegen Doldcum en FC. Wolvega en JVC Nijlan. We hadden 2-0 gewonnen 

— van Doldcum E2 en we 
hadden 
van FC. Wolvega E5 
gewonnen en we 
hadden nog een keer 1-
0 gewonnen van JVC. 
Nylan E2 en we 
hadden 1-1 gespeelt 
van de Flevolboys E3 
en we hadden 0-4 
gewonnen van FC. 
Wolvega. 
ik zeg nu even op wie 
er allemaal hadden 
gescoord Leon en 
Thijmen en Wieger-
Dirk en  Seger  dat 
waren die allemaal 
hadden gescoord. 

Verslag Leon Toernooi Alckrum 

Hoi ik ben Leon en we hebben een toernooi bij Aldcrum spelen en daar zijn we kampioen geworden 
met 4 wedstrijden. 
We moesten spelen tegen Aldaum E3 & E4, tegen Read  Swart  E3 en tegen GAVC E4. 
We hadden tegen Aldcrum E3 0-0 gelijk gespeeld, tegen Read  Swart  E3 4-0 gewonnen, tegen 
Alcicrum E4 6-0 gewonnen en als laats tegen GAVC E4 1-0 gewonnen dat was erg goed van ons. 
ik ben topscoorder geworden met 7 doelpunten. 
We vonden het een leuk toernooi en er was ook nog een foto van ons gemaakt. 

Groen als gras ..... 

DWP heet de club - de voetbalclub uit Sint Jut 

Sint Jut waar het gras groen is 

Is de bal rond, het veld als een rechthoek 

Rechthoekig als elk voetbalveld 

Voetbalveld waar overwinningen worden behaald 

Behaald door werklust, inzet en tactiek 

Tactiek dat als geen ander wordt toegepast 

Toegepast als een icoon bij DWP 

DWP voor komend seizoen 

Seizoen; zomer, herfst, winter, lente 

Lente, waar kampioenschappen worden gevierd 

Gevierd wordt er;  It  wite pealtsje  stoat  vol 

Vol lof, hulde, verdriet zonder tranen 

Tranen van vreugde en uitzinnigheid 

Uitzinnigheid van de mensen van DWP 

DWP; onze club, onze trots 

Trots is iedereen, oase van wit en groen 

Groen als gras 

Gras, de basis van succes. 

Nieuw seizoen, boordevol granen en kansen 

Kansen, grijp ze 

Ze geven moed 

Moed synoniem voor DWP 

Aldus, Gerard! 
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