
Voegbedrijf 
G. DE JONG 

1 

Sintjohannesga 

It Wite Pealtsie  

clubblad 
voetbalvereniging D.W.P. 

uitgave augustus / oktober 2006 

hoofdsponsor D.W.P. 

I 	 " . I 	----- 

- - 	
, 

KOPIEREN 

óók  dit clubblad is 
vervaardigd door 

COPYBOSSU 

Herenwal 28 
8441 BA Neerenveen 
Telefoon (0513) 62 70 90 
Fax 	(0513) 62 73 63  
e-mail  info@copy-boss.nl  

.NTWERP-..„ 
5 	- • 

-  

.:DRUKWERK  



De lekijkst., fikel in de buurt! 

Rabobank Heerenveen heeft vestigingen te Heerenveen, Akkrum, Grou, Nieuwehorne, Sintjohannesga, Reduzum. 

Voor verdere informatie: tel.: (0513) 65 53 00 -  e-mail:  info@heerenveen.rabobank.n1  
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J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  
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MeerIllarkt van Zwol 
Streek 131 

Rot.sterhaule 
TeL 0513 551494 
Fax 0513 552011 

Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  

Technisch 	 J. Keizer 
Klussenbedrijf 	Binnendijk 47 
J. Keizer 	8461 LG Rottum 

0513 -6239 10 

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

specialiteit: badkamer-renovatie 
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Van de 
redatdie-
tafel 

Op de voorkant ditmaal het afscheid van voorzitter 
Eelke Westra, de bloemen worden namens DWP 
aangeboden door de nieuwe voorzitter Anne Knol. 
Een uitgebreid verslag is er te lezen van de 
Jaarvergadering voor de leden die er niet zijn 
geweest, en dat waren de meesten. 

Het heeft even geduurd alvorens het eerste clubblad 
van dit seizoen van de pers rolt, maar soms komen er 
allerhande andere zaken tussendoor. Zelfs tijd om de 
website te actualiseren schiet er wel eens bij in. 
Hiervoor graag enig begrip hoewel dat bij sommigen 
moeilijk ligt. In dit clubblad weer de vaste rubrieken 
zoals van de bestuurstafel, een woord van de nieuwe 
voorzitter, foto's en bij sommige teams zitten al 
vaste verslaggevers die elke keer weer van de partij 
zijn en hiervoor uren achter de  pc  zitten om het 
verslag te maken, grote klasse. Veel leesplezier. 
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bus clan moor gauw  near  de grote doos vol herinneringen uit groep acht. Ook in groep acht 
hadden we meester Fi jlstra. Het laatste jaar, de oudsten van de school. Ik ben trouwens 
benieuwd of ik iedereen nog ken uit mijn klas. Ik heb de opstelling nog yang in mijn hoofd. be 
opstelling waarin we zaten in groep acht. Laat ik het gewoon eens proberen: Wij zaten in 
groepjes van vier en vijf tafels aan elkaar: Anneke, Yvonne, Johannes, Petra en ikke. Den naast 
ons Jan Ype, Klaas Sybrand, Kirsten en Herma. Daar weer naast Marco, René, Corine en Nienke. 
Als laatste een tafel met Dirkje,  Elmer,  Geerte,Ide en Thomas. Phoe, nou het kan zijn dat ik 
enkele fouten heb gemaakt in de opstelling, excuses hiervoor alvast! Maar groep acht, tja, wat 
gebeurde daar niet? In die groep kreeg ik ook mijn eerste bijnaam: Pipo. Kennelijk maakte ik wat 
grapjes in de klas. Het was ook het jaar van het afscheid van meester Van der Veen. Het jaar 
waarin we op kamp zijn geweest naar een legerkazerne in Lauwersoog. Tevens wat het wel een 
beetje het jaar van mijn tekeningen. Ik mocht/mag heel graag tekenen, striptekeningen maken. 
Dan nam ik mijn grote map vol tekeningen mee en gingen enkele van mijn klasgenootjes de 
tekeningen overnemen. Dat streelde mijn ego toch  well  Haha. Het was ook het jaar waarin we 
eigenlijk kampioen van Skarsterlan moesten worden met schoolvoetbal. Was het niet dat de 
scheidsrechter in de finale een zuivere goal van René afkeurde... En natuurlijk ook het jaar van 
mijn eerste vriendinnetje! Al met al een bewogen jaar dus!" 

Oke, en na je tijd op de Trieme? Wat ben je toen gaan doen? 

"Nou, uit de Citotoets bleek dat ik na groep acht naar mavo/havo zou moeten. Dot advies heb ik 
maar aangenomen. Het Bornego Collega in Heerenveen werd mijn tweede school.  Dear  heb ik na 
twee jaar mavo/havo, daarna de havo gehaald. Ook al was het met een extra jaar omdat ik in het 
vierde jaar niet overweg kon met de invoering van het Studiehuis. 
Na het havo-diploma -te hebben gehaald, ging de reis weer een stukje verder. Dit keer naar 
Leeuwarden. Hier ben ik begonnen met de opleiding Bedrijfseconomie. Het liep wel redelijk en ik 
haalde mijn studiepunten wel. Moor na anderhalf jaar Bedrijfseconomie te hebben gestudeerd 
kwam ik er pas achter dat het toch niks voor mij was. Ik ben toen direct overgestapt naar 
Commerciële Economie. Hier ben ik nog steeds mee bezig en het  gnat  goed. Ik heb net mijn stage 
bij de Friese Pers (o.a. Leeuwarder Courant) succesvol afgerond. Friese Pers heeft mij zelfs een 
baantje aangeboden, nu ik er klaar ben. bus hoe best wil je het hebben? Dat wat betreft mij en 
school!" 

Heb je ook dingen die je ontzettend graag doet? 

"Bedoel je mijn hobby's? Pff... ik voetbal nog steeds bij DWP, momenteel in het tweede. Ook hou 
ik erg van schrijven. Ik heb al een tijdje een vaste column in het plaatselijk clubblad en ook ben 

' ik afgelopen jaar toegetreden in de redactie van dat blad. In de toekomst hoop ik hier ook meer 
mee te kunnen doen. Her en der ben ik contacten  can  het leggen en wil ik een goede schrijver 
worden. Misschien dat ik na mijn opleiding Commerciële  Economic  nog een opleiding ga volgen met 
betrekking tot het schrijven.  Dear  moet ik me echter nog in verdiepen. Het is nog maar een pril 
idee. Maar goed. Ik ga mijn best doen, I have a  dream  bus hopend dat ik later als ik groot ben 
(brandweerman) ergens in een landelijk blad een eigen column heb. Of zelfs een eigen boek kan 
uitbrengen. 
Ach.., we zien wel. Hoop houden!" 

Gerard, erg bedankt voor je verhaall Het ga je goed en tot ziens! 

"Gerard, graag gedaan jongen. Als je nog eens iets wilt weten, dan hoor ik het  well Hod"  
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Anne Knol 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Afina Lageveen 
be Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 
Gerrit Aalbers 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Minne Modderman 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 
Jan Boender 
Streek 117a, 8463 NE Rotsterhaule 
Henry van Drogen 
HJ Textorstrj, 13 8464 VS Sintjohannesga 
Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Auke Jan Snijder 
Streek 96, 8464 NG Sintjohannesga 

Accommodatie 
Sportcomplex 

Waar zijn ze gebleven. .? 
6eraro' Kerkstra, oud  feeding  von de Trieme, vertel eens wat 
weet je nog van de Trieme? 

"De Trieme, ja dat zijn toch wel een beetje de  roots  van mijn 
nu 22 jaren tellende leventje. Als ik nu terug reken, is kleine, 

blonde, verlegen Gerard in 1988 op de Trieme gekomen bij juf Josina in groep 1. Niet veel weet 
Ik meer van groep 1 eigenlijk. Wat me nog wel bij staat is het hoekje, waar altijd een grote bak 
stond. Een soort zandbak op pootjes, waar dán weer zand in zat, dán weer vol met bladeren en 
takken (herfst). Laten we zeggen dat het een getijdenbak was. Groep twee. Juf Anneke! We 
schoven met z'n allen een klaslokaal op. be enige herinnering die me van dat jaar nog is bij 
gebleven is ook bijna mijn naarste belevenis op school! Haha, echt waar! Ik had namelijk, nu nog 
steeds trouwens, iets tegen kaas en ham! Dus  Giles  waar kaas in, op, achter, voor, boven, of onder 
zit gaat bij Gerard niet naar binnen! 

Maar in groep twee kregen me zover dat ik dat maar eens moest proberen. Er was iemand jarig, 
dus werd er getrakteerd op een heerlijk vierkant blokje kaas! Joepie! Na wel geteld één hap te 
hebben genomen, moest ik toch wel heel gauw naar het toilet. Sindsdien heb ik nooit meer kaas 
gegeten, tot op de dag van vandaag! 

Groep drie is erg vaag bij mij, het is zelfs zo vaag dat ik niet eens meer het lokaal kan 
herinneren. Phoe, en ik ben nog maar 22... En wie de juf of meester was? Volgens mij juffrouw 
Van der Wal. In groep drie mochten we met Sinterklaas allemaal een schoentje maken, die dan 
onder de verwarming bij het raam kwam staan, baar kregen we van de Sint allemaal muisjes en 
pepernoten in! Van groep drie cum-laude geslaagd en naar groep vier! Daar stond volgens mij juf 
Sibma ons op te wachten! Juf Sibma kon altijd erg mooi voorlezen. Die kon je echt meenemen in 
het verhaal. Met z'n  alien  luisterend, mond open en de ogen starend naar juf Sibma. Iedereen zag 
het verhaal voor zich. 

Groep vijf was het jaar van meester Van der Veen, de tekenaar. Jeetje wat kon meester Van der 
Veen enorm goed tekenen. We vroegen hem ook altijd om mooie tekeningen op het bord te maken. 
Hij deed het zo gemakkelijk dat het enorm simpel leek. Daarna moesten wij een tekening maken 
en negen van de tien tekenden dan de tekening van meester na. Niemand had daarna nog de 
inspiratie om iets anders te verzinnen. 

Na het kunstzinnige jaar van groep vijf, kregen we een muzikaal jaar in groep zes. Meester be 
Jong. be mozart van be Trieme destijds. Elk jaar met kerst had hij een heel muziekrepertoire 
verzonnen wat wij dan gingen opvoeren op eerste kerstdag in de kerk van Sint Johannesga. Maar 
groep zes was ook de ontdekking van mezelf als muziekaal wonder. Ik ging namelijk op muziekles. 
Gerard ging blokfluit leren spelen. Mijn moeder kan de woorden van meester be Jong nog 
herinneren als de dag van gisteren: "Nee, Gerard zal nooit een Bach worden". Dure blokfluit 
aangeschaft, maar na twee dagen hield ik het voor gezien. 

Dan de bovenbouw! Groep zeven. Daar hadden we (diep denken, graaf, graaf) volgens mij meester 
FijIstro voor de klas. Groep zeven is bij mij erg vaag in gedachten aanwezig. Eigenlijk weet ik 
weinig meer van die groep. 

Jeugdcommissie 
Voorzitter(s) 

Jeugdcoördinator 

Kledingbeurs jeugd 

Jan Boender 
Streek 117a, 8463 NE Rotsterhaule 
Henry van Drogen 
HJ Textorstrjitte , 8464 VS Sintjohannesga 
Arjen Veenstra 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 

Jitske Mulder-Visia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

55.25.06 

55.20.05 
55.15.15. 

06-22790904 

55.12.55  
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Website Contactpersoon_barvrijwilligers _ 	 . 
Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 

  

Sinds enige tijd heeft de voetbalvereniging een eigen website. Deze website is te vinden op 
het adres www.vvdwp.nl.  Hier kunt u zeer veel informatie zoals wedstrijdschema's, foto's, 
uitslagen en standen vinden. 
Vooral voor de  programme's  en standen is er een rechtstreekse koppeling gemaakt met de 
KNVB site waardoor alles actueel is. 

 

06-48700821 

 

Consul 

     

       

    

Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

 

55.12.76 

be website is echt het bezoeken waard, kom snel eens langs, om te kijken wat voor informatie 
de website allemaal te bieden heeft. 

Informatiegids v.v. D.W.P. seizoen 2006 - 2007 

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie 	Jan Knijpstra 
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' 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 	 f. 30,00 per kwartaal 	€ 120,00 per jaar 
Dames senioren 	 25,00 per kwartaal 	€100,00 per jaar 
A junioren / meisjes A jun. 	€ 20,50 per kwartaal 	€ 82,00 per jaar 
B junioren, meisjes t/m F 	€ 15,50 per kwartaal 	€ 62,00 per jaar 
pupillen 
Kledingtoelage jeugd 	 €10,00 per jaar 
Donateurs 	 €10,00 per jaar 

55.17.79 
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Uit logeren in Dierenpension De Wolvehoeve 
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 

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 - (advertentie  
clubblad) 

Jacky Bakker 
Reigerstraat 37, 8446 HP Heerenveen 

Afina Lageveen 
be Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga  
Arlen  Veenstra 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 
Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

ROTSTERHAULE — In juni dit jaar 
bestond het Dierenpension 'De 
Wolvehoeve• tien jaar. Dit moment 
werd uiteraard gevierd en daar-
bij werden ook de buurtgenoten 
uitgenodigd. Met de zomervakan-
tie brak vervolgens traditioneel 
de periode van grootste drukte 
voor het pension aan, maar ook 
momenteel zit de hondenafdeling 
vrijwel vol. zo vertelt dierenpen-
sionhoudster Wimmie Dijkstra. 
Er is nog steeds veel vraag naar 
een goed logeeradres. 

De W • 	ligt op een prachtig 
plot 	I de Kachjk, intiii verscho- 
len 	.en de bomen. Eel gri.len 
eilandje temidclen vuin weiland en 
botmlancl. De familie Dijkstra was 
clan ook erg ingenomen ntet deze 
localie. Fle:1 voormalige boerde-
rijtje. het pand is ook nog enige 
tijd tweede  wolfing  geweest en er 
woonde jarenlang een beeldende 
!must enaar. was veel geschikter  
ill  emir lid doe) dierell te hoisves-

ten den het eerste plekje aan de 
Wiiivedijk. waar het clierenpension 
haar originele imam aart indleent. 
tok  lime-  en aan de Kadijk meer die-

Ten i,vorclen ondergebracht, maar  
it  te  groin  wil Wiminie het ook Met 
hebben. Het moet leuk blijven. Zij  
'mean  het zelf een  nit  de hand ge-
lopen hobby, maar heeft er geen 
moment spijt van gehad. Winnie 
groeide op als boerendochter aan 
de Vegelinsweg en met haar man 
Sibbefe Dijksn'a was het allijd at 
een We'llS vrij  it  het platteland le  

Winunie 	ref:  'Het idee 	een 
dierenpension te beginnen kwam 
via een  Mehl  van  milli [nail.  die in 
Wageningen woont. We wininden 
met onze  ruttish,  twee kinderen in 
Broek-Zuid, toen  aim  de Wolvedijk  
ill  1992 een boerderijtje vrij kwant. 
hize  tweeting  was tam geboren en  

(Liar 	je het eerst wel  it  ruk mee. 
ik wilde graag iets  inn  handen heb-
lien.  maar liever niet weg van huis. 
In in.,  11-1911 begonnen we met het 
die 	nsion. inaar waren al 
ge , 	act voorbereidingen bezig 
geweest.' 
Eerst was er  id eel' pill  ige  thins-
studie van de 1.01, vijf avonden 
Wren per week. gedurende ander-
half jaar. Met theorie alleen ben 
je er nog Met, er  :ripest  ook stage 
worden gelopen. Dat kon bij het 
diereupension  iii  Luinjeberd en bij 
een dierenarts, want ook op dier-
geneeskundig gebiect inoet je op de 
boogie zijn. %mine: 'We begin,.  

tell  klein, maximaal t tCll dieren. 
in vijf kenneltjes en een verbouwd 
tuinhuisje voor de katten; 

Na de verhuizing naar de Kadijk 
werd cle situatie veel idealer. Een 
nieuw gebouwd ruim, proper on-
derkinnen voor de honden en apar-
te afdeling voor cle katten  bled' 
plazas  aLit 25 honden en 20 katten.  
Sims  komen nog andere dieren te  
It  peren: konijnen. hamsters, ea-
via's, Unnine ratten, een fret. De 
miet wordt niet overschreden.  Viii  

VOI. De klanten kunnen vooral uit 
de regio, inaar 51)1115 tiok veel ver-
de rweg. Zit zint er zelfs inwoners 
van Belgié met een tweede woning 
in Makkum. die liefst hun 
ter  near  de Wolvehoeve brengen. 
want daar voelt deze zich t titus.  lie  
reclenen kunnen vele zijn: vakantie. 
zakenreizen, maar ook ziekenl lots-
opnaine, langdurige ziekte, werk 
elders, verbouwing. enzovoort. Er 
wiirclen o zwel ras.dieren als 
ge-f noesjes gebracht. 
Wimmie: 'Er went een keel*  eel,  
hond gebracht, die er nitzag als 
een rasdier, inaar ik herkende de 
soort 	Beweerde de eigenaar 
dal het een edit(' Trans,- vubara• 
was. Ik tuincle er nog in ook. Hij he-
doelde een vuilnisbakkenras. uit 
(tilt land mee naar huis gels omen.'  

De diereneigenaren zijn erg aan 
tuut viervoeters gehecht en 
claarom wordt meestal een hele 
karakterbeschrijving bijgelevercl. 
Wintrnie: 'Dat hebben we ook het 
liefste. Natuurliik moeten cle die-
ren gevaccinem'cl zijn en niet ver-
waarlooscl, mainr dat laatste komt 
eigenlijk niet voor. Wel kunnen. 
vooral  °MICR,  lieren, kwalen heb-
ben en dan moeten we alles over 
de verzorging en ineclicijnen we-
ten. Momenteel is er een jongere 
hond met een hartkwaal. Die ligt 
op een rustig plekje  iii eel] sebum  
achter in de I  inn.  We laten Item 
ook apart  nit,  want in de  gruel)  
nutakt hij zich veel te druk.• 
Vaak is wel  iii  te schatten hoe 
een dier intar soortgenoten toe 
is. tedere hond been een eigen 
binnenvei 	tuiazit  studs  11.111- 

er ook enkele bij elkaar in. 
t  ii  ineesle honden kunnen goed 

I  ill  lgr1/11)Slll'hill1,1  ill  (ICbuit e.nrei, 
en  I'll  ravotten, niaar sum-

iniget] zip! ]trukte vat] huis  nit  
met gewencl. Wintinie: 'We zien 
aan  Inn;  gedrag en lichaamstaal 
wat wet of niet mogelijk is. Agres-
sieve honden komen weinig 
Sommige  there]]  willen ii; ]g wel 
eens wat dominant zijn. Het zijut 
vooral de schrikachtige dieren, 
die nog wet eens kunnen bijlen. In  

zeldzame gevallen gebruik ik een 
vangstok, want ik wit geen risico 
lopen.• 

Wimmie: 'Ik vincl het altijd weer 
leuk te zien dat er honden zijn, 
die het hier zo gezellig vinden 
met soortgenoten dat zij maar 
moeilijk afscheicl kunnen  nettle]]  
als de baas weer koint.' Echt op 
vakantie is de familie at die tijdl 
niet geweest. Wel zijn kortere uit-
stapjes van tijd  It  lijcl mogelijk 
en  sums  is er  inn]  invaller. een 
cherenuirtsassistente. Wiminie: 'Ik 
kart de dieren oiik inoeilijk 
ten. Ik vergelijk  tins  wel eens met 
een boerclerij. Dan heb je ook te 
vaste melkerstijd.' 
Zij doe' vrijwel alle werk zelf, de 
jongste dochters zijn innticIdels 
bijna 13. dan is er nog een cloch-
ter van 17 en een z;iiiii van I9 
haai'. Van tijd tot tijd springen de 
andere gezinsleden bij. viniral in 

drick.ke zonierperiocle. 
teren doel De Wolvishoeve niet. 
Er is wel  eon  vermeldine in de  
(louden  (Ads. Vet klantei; blijven 
graag terugkomen. ook  iii  wis-
scion tie  dieren  sums.  •Ft-vreiten 
klant en vormen de beste 
zu, inerkt de  fanlike  Dijkstra en ge-
brek  ;tan  klanclizie is er Met, inte-
gendeel. 



IJSCLUB 
EENSGEZINDHEID 
31 TJOHANNE 

Het bestuur van de IJsclub Eensgezindheid is naarstig op zoek naar 1 a 2 
bestuursleden, het gaat dan met name om de 
bezetting van het dagelijks bestuur. Zoals 
iedereen bekend, organiseert, uiteraard alleen 
in het winterseizoen, schaatsevenementen. Als 
het uitkomt in samenwerking met de i jslcub uit 
Oudehaske een Nannewi jdtocht. 

Mocht iemand er iets voor voelen om toe te treden tot het bestuur van 
de ijsclub dan kunt u voor informatie contact opnemen met de secretaris 
Wietze Zwart, 06 - 53 48 86 29 of via de mail: vvzvv1uwnet.n1  

muurtje in de  meek  bij de ijsbaan, oeps alweer familie 

Van de bestuurstafel  

* brief naar gemeente gestuurd voor aanvraag uitbreiding 
velden. 
* overeenkomst met Sportstroom gesloten, deze leveren 
goedkoper gas en elektra. 
* er is besloten tot een jaarlijkse (index)verhoging van de 
contributie 
* er is een commissie samengesteld, dit zich bezighoudt 
met de organisatie van 60 jaar DWP - in 2007. 
* uitstel van de spelerspas - verplicht per 1 januari 2007 
* er zullen bordjes geplaatst worden bij de kleedboxen en multifunctionele 
ruimte achter - verboden voor alcohol en roken 
* Auke Jan Snijder is nu aanspreekpunt m.b.t. technische zaken senioren. 
* Jan Boender en Henri van Drogen zullen gezamenlijk het voorzitterschap van 
jeugdzaken op zich gaan nemen. 
* er wordt nog een 4' elftal opgegeven bij de KNVB 
* alles m.b.t. wedstrijden gaat altijd via Minne, het gebeurt n.l. nog wel eens 
dat met name jeugdleiders onderling iets regelen. 
* indelingen seniorenteams thuis / uit is misgegaan, dit punt is voorgelegd aan 
KNVB, maar kan niet meer worden omgezet. Aandachtspunt voor volgend jaar 
* actie MAXXT - 3 jaar lang een plasmascherm in de kantine, met daarop 
reclame die door hen is vastgesteld, tevens kan de club er zelf dingen bij op 
laten zetten, zoals foto's uitslagen  etc.  het scherm moet altijd aan, zodra de 
antine geopend is. 

* licht in de kleedboxen blijft vaak branden, zonde!! 
* zaterdagmiddag is Tineke Zondervan als gastvrouw aanwezig in de 
bestuurskamer, zij zal de mensen voorzien van drinken. Dit om het vele 
geloop,van sommige, naar de koelkast te voorkomen. 
* Matthews  actie ( kleding) is voor dit jaar afgesloten, heel veel werk, maar 
vele positieve reacties. Samenwerking met  Matthews  zijn we niet tevreden 
over. 
* aanvraag naar KNVB voor betere verdeling van de jeugdwedstrijden thuis, zo 
ook lagere indeling van DI na de winter. 

Tot safier ! 
Groet afina 

IJSCLUB 
EENSGEZINDHEID 
SI TJOHANNE GA 

IJsek Eensgezindheid  

  

  



de wire Ped 

Rotsterhaule 

Voorwoord van de voorzittev  

Hallo alle liefhebbers van de vereniging DWP. 

Aan mij de eer om voor het eerst, als voorzitter, het voorwoord in te 
leveren voor het geweldige D.W.P. clubblad wat door Jan Knijpstra op een 
perfecte wijze tot stand komt. 
Om te beginnen was de algemene ledenvergadering één om in te lijsten. 
Voor enkele personen was dit ook letterlijk zo en dan wil ik de namen 
Eelke Westra en Wietse Toering noemen. 
Deze beide DWP mensen werden na de vergadering uit monde van de 
KNVB er met nog steeds een Groen DWP hart op een voortreffelijke 
wijze in het zonnetje gezet. 
De eigen wijze waarop Minne Modderman zijn verhaal gestalte gaf op 
deze avond was voor deze beide personen passend, en wat niet minder 
belangrijk was, treffend. 
Eelke werd met een KNVB speld geëerd en Wietse werd door Minne 
persoonlijk nog even toegesproken waarna een passend boek zijn deel 
werd. be beide aftredende bestuursleden willen wij als bestuur nogmaals 
hartelijk danken voor hun jarenlange inzet ten behoeve van de voetbal 
vereniging DWP. 
Bestuurlijk zijn er de afgelopen 2 jaar nogal drastische veranderingen in 
functies gekomen waar met niet te licht over moet oordelen. 
be weg gevallen plaatsen, die natuurlijk wel opnieuw zijn ingevuld, waren 
van dien aard dat daar jarenlange arbeid in is gaan zitten. 
We zien nu dat een ander invulling aan deze functies ook vernieuwend 
werkt. Trots kan ik den ook zeggen dat het een eer is om voorzitter te 
mogen zijn van de voetbal vereniging DWP, en trots ben ik vooral ook op 
de groep mensen, die van de leden het vertrouwen hebben gekregen deze 
vereniging bestuurlijk te mogen vertegenwoordigen. 
Waar ook een vraag mag zijn, bestuurlijk staan we altijd tot jullie 
beschikking. 
Rest mij jullie allemaal sportief en bestuurlijk nog een prettige tijd bij de  
vv  DWP te wensen. 

Voorzitter DWP, Anne Knol 

Jeugdleden allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet, de meesten hebben er 
een mooi trainingspak en DWP tas voor terug gekregen. 

Er zijn nog enkele trainingspakken en tassen te koop, misschien een mooi 
--.adeau voor Sinterklaas, inlichtingen bij Jiske Mulder, die ook de DWP 
kledingbeurs voor de jeugd doet. 



KRMK 
Installatietechniek 

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

een mooi opvallend plekje 

Hier had uw advertentie 
kunnen staan 

Uitvaartvereniging Sinijohannesga e.o. 

Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

Uitvaartverzorgen R. Hoornstra Jousterweg 112, 8,465 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 

Mechanisatiebedrijf 
Strock 36  Postbus  2 
8464 NC Sint Johorinngo 
Te1:0513-551283 / 551239 

MA.SSEW MAMMON 
www.huh-okbermansd 
infwei Imb-okkerman.n1  

Mob: 06-21 88 14 18  

VOORSPRONG 
DOOR 
INNOVATIE 

25~7.77t0 
— 

4wAUMBELETTgRING 
RECLI,AMEBORDEN 

41, GEVELBELETTERING 
4t.BEWEeWIJZERING 

TSJ8HEMARWEI 8  SINT NICOLAASGA 0513 -43266 

111 mnovilovi. ;brinksnria-belétterino.nil 

Akkerman  Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPOKTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

N4,441,0141e/K ,Z/K  Ate  ~am, e4, 41,4/UK! 

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

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

4 maanden te verkopen 
Provisie bij verkoop 0,30% 

Geen resultaat, geen kosten! 
Gratis advertenties! 

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

K. Waterlander 
haarden & kachels 

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

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



WE GAAN NU OPEN! 

Maaike Woudstra start op maandag 16 oktober 
aanstaande haar nieuwe kapsalon. 
Vaaike start als knipsalon en in de loop van 
volgend jaar breidt ze dit uit tot een volledige 
kapsalon. 

Vakmanschap in combinatie met ouderwetse 
gezelligheid is Ilfaaike haar ideaal. En dat alles 
tegen betaalbare prijzen. 
Voor man en vrouw, jong en oud knipt IVaaike een 
kapsel naar wens. Dit kan variëren van modern tot 
klassiek._ 

IViddels bijscholing en diverse workshops volgt ze 
de nieuwste trends en voorziet zij u graag van 
persoonlijk advies. 

Graag tot ziens! 

, KAPSALON MAAIKE 
Kapsalon Maaike knipt het hele 
gezin, zowel man, vrouw en 
kinderen zijn bij Maaike van harte 
welkom! 

TARIEVEN 2006 (INCL. BTW) 

KNIPPEN  

KIDS 	  €3,50  
KIDS  TOT 5 .JAAR 	 €6,00 
VOLWASSENEN 	 €11,50 
PERMANENT 	 €35,00 

WASSEN 	 €2,50 

maandag, 	13.00 u. tot 18.00 u. 
dinsdag 	13.00 u. tot 18.00 u. 
woensdag 	 gesloten 
donderdag.13.00 u. tot 18.00 u. 

19.00 u. tot 21.00 u. 
vrijdag 	13.00 u. tot 18.00 u.  

KIJK OOK OP: 
WWW.KAPSALONMAAIKE.NL  

OPENINGSTIJDEN 2006 

iÎ  
KAPSALON MAAIKE  
HOGEDIJK 96 
8464 NZ SINTJOHANNESGA 
TEL. (0513) - 55 17 04  

Namens het actiecomité 
Wiepie Krist 

Van het actiecomité  

In en na de zomervakantie is er al weer veel werk gedaan door 
Anne Knol en Alex Hoks en het actiecomité. Anne en Alex hebben de indeling van het 
ballenhok aangepast. Er is een extra ballenrek geplaatst. 
Het vele laswerk van het nieuwe rek is uitgevoerd door Jan Lageveen (met assistentie 
van Wiepie Krist). Wiepie en Jan Venema hebben het ballenhok ingericht. 
Nu hebben nog meer trainers en teams hun eigen ballen en zij zijn hier dus ook 
verantwoordelijk voor. Tot nu toe gaat dat goed op enkele uitzonderingen na. 
be meeste teams maken de ballen na de training weer netjes schoon, doch het eerste 
en tweede elftal weten nog niet hoe dat moet. Misschien verwachten ze ook nog dat 
er voor deze twee elftallen een ballenwasser wordt aangesteld. Ze willen wel graag 
goed materiaal, maar, het onderhouden hiervan is voor hun een probleem. Deze teams 
horen het voorbeeld te zijn voor de anderen, maar momenteel is dat net andersom. 
Jeugd, 3' en 4' elftal en de dames geven het goede voorbeeld. 

Begin september is er weer de grote clubactie van start gegaan. Alle loten zijn 
verkocht (225 stuks). Veel verenigingen doen aan de grote clubactie mee, maar altijd 
zijn er dart toch weer trainers, spelers en supporters bereid een paar loten te kopen. 
Allen hiervoor onze hartelijke dank. 



Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

\TEN BOOM   

MEWS 
•EY'M  FESEISEI  

Allan  1912 tif bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

FREEGJE DERNEI 
asjojo bóleguod ltelje 

café- slijterij - zetal 
v.d. Zwaag 

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

Streek  116 
8464 NH Sintjohannesga 

Tel. 0513 — 55 12 10  

PK. 
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  

ur gici  
cl , 	__................„„ 

De Hoofdbrug 
CroissanterieNlaaierie 
Dracht 1 - Tel.: 0513-615086 

iSca 
63/iineecs. J7ecialileiten 
. Oestatuvat 

g?,06",e/ 

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

Nieuw plasmascherm met 
landelijke adverteerder is er 
geplaatst in de kantine. Een 
gevolg dat we over zijn gegaan 
van Nuon naar Sportstroom als 
leverancier. be reclameblokken 
kunnen worden gevuld met 
eigen gegevens. Is nu nog even 
in een experimentele fase 
maar binnenkort is het 
mogelijk dat we als vereniging 
hier zelf via de  pc  op in kunnen 
loggen en zodoende meer materiaal kwijt kunnen. Tegenover plaatsing stond 
een gunstige financiële vergoeding. 

Ms9_ 	dai2 1:1000EICIMC:11111301:1M01:11:21211211E1651:15112t11:2 

Inmiddels is het seizoen alweer begonnen. Op woensdag 1 en 
donderdag 2 augustus werd het gehele complex schoon-

gemaakt door een aantal vrijwilligers. Ik wil de volgende mensen hiervoor 
bedanken: Jan Lageveen, Minne Modderman, Jan Venema, Afina, Annie 
Sloothaak, Leny Knijpstra, Mieke Hoks, Lucie van der Wal en Tineke Zondervan. 
Groeten Anneke Lageveen. 

Oproep aan vrijwilligers achter de bar: tijdens de zaterdagmorgen maar ook 
willen we de oud- en nieuw traditie voortzetten dan zullen er vrijwilligers 
achter de bar moeten staan. Opgave bij: Anneke Lageveen. 

be puntenactie heeft enorm veel tijd in beslag genomen, mede door problemen 
bij de leverancier die juist een ander bedrijf had gevonden om al het materiaal 
te maken. Dit gaf veel tijdverlies, ook waren de bestellingen lang niet altijd 
compleet zodat dit enorm veel tijd heeft gekost. Binnen moet nog worden 
besloten of deze akties een vervolg krijgen. 
be beste negen verkopers per team werden in het zonnetje gezet waarbij Sido 
qua punten verreweg als beste uit de bus kwam. 
Sido (234),  Rick  (18.1.), Immie (164), Richard (15), Berno (15),  Ronnie  (15),  
Bianca  (13), Robbin (124), Mike (12). Het ging om de beste verkoper per team: 
Jeroen de Graaf was met 18 punten er hoog maar had het nadeel dat Sido bij 
hem in de ploeg zat. 
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Zaterdag 16 september zijn we met Fl naar de Joure geweest en hebben daar 
meegedaan aan het Zwaluwentoernooi wat werd georganiseerd door de K.N.V.B. en het 
prinses Beatrixfonds 
en natuurlijk onze gasten sc Joure. We werden ingedeeld in poule E met de volgende 
teams Renado Fl - sc Joure F3 - sc Joure F2 en VVI FLallereerst moesten we tegen 
sc Joure F3 wat eindelijk geen partij voor ons was en zo wonnen we deze dan ook Vrij 
gemakkelijk met maar liefst 7-1 door doelpunten van Erwin Roffel 3x -  Wilco  Jager  lx  
- Henk Heida 2x en jawel onze Wessel Krikke scoorde ook zijn eerste doelpunt. 
(Wessel speelt altijd bij ons achterin dus scoor je niet zo snel). Onze tweede 
wedstrijd was een hele spannende tegen VVI Fl, hoewel we wel iets sterker waren 
bleef het doelpunt maar uit, maar een paar 
minuten voor het einde kregen we een vrije 
schop op een meter of 15 van de goal. Nou we 
hebben maar een paar specialisten op dit 
gebied waaronder  Wilco  Jager en jawel hoor! 
de bal vloog prompt in de kruising. 1-0 wat 
tevens ook de eindstand was. Hierna moesten 
we tegen onze meest bekende tegenstander 
namelijk Renado Fl ook dit was een gelijk 
opgaande strijd, eerst kwamen we zelfs nog op 
1-0 voorsprong door  Wilco  Jager uit een 
prachtige vrije trap. Maar Renado kwam toch 
weer op gelijke stand ook door een prachtige 
vrije trap, waarna onze boys nog volop kansen 
kreeg maar niet meer scoorden dit deed Renado wel en dat nog wel in de laatste 
minuut zodat er ook geen tijd meer was om gelijk te maken, jammer maar helaas niks 
meer aan te doen. Wel toen hebben we in de kleedkamer met zijn allen afgesproken 
om dan maar voor de tweede plaats te gaan en na een  give five  werd de laatste 
wedstrijd gespeeld tegen Joure F2 en net als de voorgaande twee wedstrijden was 
ook dit weer een partij vol spanning, maar door goed keeperswerk van Richard 
Akkerman en het goede spel van onze verdedigers Sipke Hoekstra en Joost Rolling 
konden we de nul houden, even later konden we doordoelpunten van Brand° Linders en 
weer Joost Rolling de felbegeerde en afgesproken tweede plaats veilig stellen wat 
betekende dat we met een grote beker die werd uitgereikt door niemand minder dan 
de trainer van  vv  Heerenveen Gert Jan Verbeek naar Sintjohannesga reizen. Prof iciat 
jongens en nog veel voetbalplezier in de competitie. 
jullie  !eiders  Herman en Gjalt 

et is weer fijn langs de liin  
Zwalusventoenwoi Jo re 2006 
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dan is Wietse erg boos. Vorig seizoen een tijd ziek geweest maar Wietse blijft altijd 
een sportman. Anne bedankt Wietse en overhandigt bloemen, cadeaubon en een pen 
met inscriptie. 
Wietse vertelt dat hij na 5 jaar jeugdbestuur, het tijd vindt dat er weer gezond en 
nieuw bloed in het bestuur komt. be jeugd heeft de toekomst en daar moet zuinig 
mee worden omgegaan. Wietse geeft aan dat hij veel respect heeft voor al de 
vrijwilligers. Tot slot: "Voetbal is een te mooie sport om mee te stoppen". 

Anne vertelt dat Eelke vanaf 1978 tot 2006 veel heeft gedaan voor DWP, hij heeft 
bijna al de taken binnen de club wel gehad. Eelke heeft aangegeven dat hij het stukje 
voor de  Jouster  Courant blijft schrijven. 
Minne Modderman ( KNVB) neemt vervolgens het woord van Anne over. Minne vertelt 
dat hij vanavond naar Go  Ahead  moest, maar vond dit belangrijker. 
Minne vindt dat het complex netjes is opgeknapt. Het is een prachtig complex. 
Hij geeft de complimenten aan Afina voor het schrijven van het jaarverslag, keurig en 
scherp geformuleerd. 
Volgend jaar bestaat de club 60 jaar, Minne heeft zelf in de commissie gezeten toen 
de club 25 en 50 jaar bestond. Het zal zeker weten weer een groot feest worden. 
Minne richt zich nu tot de 2e  vertrekkende voorzitters. Wietse is een echte DWP-er 
geworden door de jaren heen, dit terwijl hij voorheen altijd een oranje shirt van 
Oudehaske droeg. Minne bedankt Wietse voor zijn inzet en overhandigt hem een 
KNVB boek. 
Minne vertelt dat ook Eelke een echte Sint Jutster geworden is. Hij heeft veel 
gedaan voor de club, steeds weer even weg tussen de functies door, maar telkens 
weer was Eelke er. Eelke kwam altijd op de fiets. Minne vertelt dat hij Eelke een 
onderscheiding mag geven, namelijk een Zilveren speld van de KNVB. 
Deze wordt opgespeld en tevens wordt een oorkonde en stropdas overhandigd. 
Anne overhandigt Eelke nog een bos bloemen, cadeaubon en pen met inscriptie. 
Eelke geeft aan dat hij zoveel veren niet verwacht had. Het voorzitterschap is 
eigenlijk het gemakkelijkste baantje. Eelke zou vorig seizoen al aftreden, maar omdat 
Jan de Vries ook aftredend was, is hij nog een jaar doorgegaan. 

Tot slot wenst Eelke, namens alle bestuursleden, een ieder die betrokken is bij de 
vereniging een gezond, sportief en succesvol seizoen toe en bedankt de aanwezige 
leden voor zijn of haar inbreng en sluit om 22.15 uur de vergadering. 

Afina Lageveen 
Oktober 2006 

Fi met de beker 

D. 	P.F1 ONTERECHT UIT BEKER GEKNIKKERT 

Steenwi jkerwold 21 oktober 2006. 
Van onze verslaggever ter plekke, hier het volgende de Fl van  vv  DWP uit 
Sintjohannesga is uitgeschakeld in de beker. Het betrof de uitwedstrijd tegen 
Steenwijkerwold Fl, naar vroeg te zijn vertrokken gingen we richting 
Steenwijkerwold.,over deze wedstrijd straks meer. 
HET BEGIN, het was een poule systeem met 4 clubs met onder andere Read  Swart  
Fl, de Blesse Fl en Aengwirden Fl. Onze eerste wedstrijd was in en tegen Read  
Swart,  dus met volle moed gingen we richting de  Knipe.  
be wedstrijd was gelijkmatig met iets wat een overwicht van 
onze groen witten_ Toch wist de ploeg uit de  Knipe  de kansen 
beter te benutten en tekende direct in het begin de 1-0 
voorsprong aan. be wite  peal  zette wel aan maar het scorend 
vermogen liet ons nog in de steek. 
Kans op kans kreeg DWP maar er werd niet gescoord en een wet 
in het voetbal maak je ze zelf niet dan doet de tegenstander het 
vaak wel. 
En ook nu waar we bang voor waren gebeurde in plaats van 1-1 werd het 2-0. 
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de rust in voor de thee. 

Wij gingen door en toch weer een tegenaanval van 
Read  Swart  zette de 3-0 op het bord. 
be rust brak bijna aan dus een goaltje zou nog 
mooi zijn voor DWP. 
En ja hoor vlak voor rust een mooie steekpass van 
Atze van stralen op Henk Heido resulteerde in 
pracht doelpunt 3-1. 
Na een peptalk van de  !eiders  gingen we vol volle 
moed naar de tweede helft. 

Er werd weer lekker fel en gretig gespeeld door de groenwitten en naar 5 minuutjes 
kwam de 3-2 op het bord. 
Naar een goeie pass van Joost rolling kwam de bal bij Erwin Roffel in de voeten die 
koelbloedig de 3-3 aan tekende. 
De winst lag voor het grijpen maar naar een goeie uitgevoerde counter van Read  
Swart  werd het toch weer 4-3 voor de Kniepsters. 
Weer zagen we tegen een achterstand aan een gelijk spel was nog het maximale 
haalbare zo 2 minuten voor het einde van de wedstrijd. 
Maar de koppies van de groenwitten gingen omhoog nog eenmaal ten aanval wie weet? 
DWP zette een mooie aanval op tevens ook de laatste aanval, een pass van Sipke 
Hoekstra kwam via Wessel Krikke bij Brand° Linders. 
Die speelde vervolgens de bal op  Wilco  Jager 
die prachtig de bal in de kruising schoot, 
eindstand 4-4 toch op de valreep nog een 
puntje. 
Achteraf zou dat nog een belangrijk punt je 
wezen in de poule. 
be tweede wedstrijd was thuis tegen de 
Blesse Fl vol volle moed gingen we er tegen 
aan. Het zou een doelpunten regen warden 
DWP begon goed en fel en we stonden binnen 
15 minuten al met 5-0 voor. Doelpunten onder 
andere van Joost Rolling, Erwin Roffel,  Wilco  
Jager en Henk Heida tweemaal. 
Rustsignaal was daar van de scheids en we gingen 
Naar wat aanwijzingen in de rust gingen we voor de tweede helft ook dat werd één 
richtingsverkeer. Al na 10 minuten was het 9-0 naar goed combinatie spel van de wite  
peal.  Ook de Blesse kwam nog met een fraai doelpunt 9-1 maar goed die tegengoal 
konden we hebben alleen jammer voor Richard Akkerman dat ie de nul niet kon 
houden. Alvorens werden de 4 goals vooraf voor DWP gescoord door Sipke Hoekstra, 
Brand° Linders, Henk  Nelda  en Erwin Roffel. 
Met nog 5 minuutjes op de klok ging DWP nog 3 maal scoren,  Wilco  Jager 2 maal en 
Brand° Linders 1 maal EINDSTAND 12-1. Goed resultaat tegen de Blesse Fl, maar 
ook Read  Swart  won met 10-0 van Aengwirden. 

fluiten?? Minne geeft aan dat hij dan wel uitleg zal geven. 

Jan Venema- Jan vermeldt nogmaals dat een ieder zijn eigen rotzooi moet opruimen 
en het netjes voor een ander moet achterlaten, ook vlaggen, goaltjes behoren 
opgeruimd te worden. 

Sietse Drenth- Of zijn trainerslicentie nog gebruikt wordt voor de jeugdsport-
subsidie. Jazeker wordt daar gebruik van gemaakt. 
* Tassenrek- Sietse vraagt of er ook nog een tassenrek komt?? 
Eelke vertelt dat Jan Lageveen een constructie had bedacht en had gemaakt, toch is 
er besloten om deze niet te gaan plaatsen. Tassenrek staat nu in container en wordt 
gebruikt als stellage. Sietse- Dus maar gewoon in de hal gooien! 
* Meisjesvoetbal - Sietse vraagt of we ook in de knoop komen met kleedboxen nu er 
steeds meer meisjes komen voetballen. 
Ja, we moeten goed denken om de indeling qua tijd en wedstrijden, het probleem is 

nu minder, omdat de meisjes in een jongenscompetitie 
spelen. 

Sjouke Mulder- Hoeveel elftallen zijn er voor dit 
seizoen?? De A junioren verdwalen zo binnen de 
seniorenteams. 
Anne vertelt dat gemiddeld bekeken er 13_75 per elftal 
zou zijn als er een 4' elftal bij zou komen en dat is 
gewoon te weinig, vandaar het besluit om geen 4 elftal 
op te geven. Auke Jan geeft aan dat hij nu 14 man voor 
een 4' elftal zou hebben. Anne geeft aan, dat als deze 
14 garant staan voor altijd voetballen, dan kunnen we 
een 4' elftal gaan opgeven. 
Auke Jan doet het volgende voorstel naar het bestuur toe; A-junioren die nog niet 
rijp zijn voor het le of 2' elftal, die in het 3' elftal en daar dan een team omheen. 
Opgave van een 4' elftal ! 
Wiepie Krist geeft aan dat een goede  !eider  bij een elftal ook erg belangrijk is. 
12. Sluiting 
Voorzitter Eelke Westra bedankt Wietze Toering hartelijk voor zijn inzet en dat hij 
een deel van zijn vrije tijd beschikbaar heeft gesteld aan de voetbalvereniging. 
Behalve jeugdtrainer, scheidsrechter en trainer van de senioren, op de woensdag, is 
hij van 1984 tot 1988 jeugdsecretaris geweest, waarna hij tot 1993 jeugdvoorzitter 
was en derhalve vanuit die functie lid van het bestuur was. Dezelfde functie heeft 
Wietze nogmaals vervuld van 2001 tot heden. 
Anne Knol neemt het van Eelke over 
Anne geeft aan dat Wietse altijd erg veel voor de jeugd heeft gedaan, het is een man 
met weinig woorden, maar de jeugd heeft respect voor hem. Als de lippen gaan trillen 



8. Verslag kascommissie 
be commissie bestond dit jaar uit Sjirk Elzinga en Tetje de Vries, met als reserve 
Anne van der Zee. Beide kassen zijn gecontroleerd en Sjirk brengt kort verslag uit en 
zegt dat alles goedgekeurd is. 

9_ Benoeming kascommissie 
Voor het komende seizoen worden Tetje de Vries en Anne van der Zee als 
kascommissie benoemd. René de Jong wordt reserve. be vergadering  goat  hiermee 
akkoord en Sjirk Elzinga wordt bedankt voor zijn verrichte controles. 

10_ Bestuursverkiezing 
Wietze Toering en Eelke Westra hebben aangegeven beide te willen stoppen met hun 
voorzitterschap. Voor de functie van jeugdvoorzitter werd een duo bereid gevonden 
dit op zich te nemen. Jan Boender en Henry van Drogen. 
Anne Knol neemt de functie van voorzitter op zich, zijn functie als technische zaken 
wordt overgenomen door Auke Jan Snijder. Er werd door het bestuur gekozen voor 
een functie technische zaken buiten het bestuur. Na de benoeming vorig jaar van 
Afina Lageyeen bestond het bestuur uit een even aantal bestuursleden. Door de 
functie technische zaken uit het bestuur te halen komt dit weer op een oneven  dental.  

11.Rondvvraag 

Jan Venema- Jan geeft aan dat de communicatie niet goed verloopt, hij vindt het erg 
jammer dat hij o.a  GIs  trainer, leider de dingen uit het boekje moet lezen. Het is wel 
zo netjes dat je persoonlijk op de hoogte wordt gesteld. 
Eelke geeft aan dat het jeugdbestuur toch regelmatig met de  !eiders  vergadert en 
dat er van daaruit toch gecommuniceerd wordt. Anne Knol geeft aan dat hij dat stuk 
communicatie m.b.t. de jeugd wel op zich wil nemen. (trainingen dan) 
Spelerspas- Jan vraagt hoe het straks komt met de 
spelerspas, weten de scheidsrechters wat zij moeten 
doen? 
Afina vertelt dat alle scheidsrechters een schrijven 
hebben gekregen m.b.t. spelerspas, zij zijn dus op de 
hoogte. Het belangrijkste is dat de speler in het 
bezit van een pas moet zijn, zo niet dan niet 
voetballen. 

Sjirk Elzinga vraagt hoe het dan komt met niet 
bevoegde scheidsrechters die  by  bij de jeugd  

Op het doelgemiddelde stonden we nog op kop met even veel punten als Read  Swart  
ieders 2 wedstrijden 4 punten. 
be derde wedstrijd was weer thuis tegen Aengwirden Fl , was tevens de laatste en 
beslissende poule wedstrijd, ook Read  Swart  kon nog verder in de beker. 
Read zwart speelde thuis ook hun laatste poule wedstrijd tegen de Blesse Fl alles 
hing ook van hun af hoeveel zouden ze scoren tegen de Blesse. 
Goed wij wisten in ieder geval dat we veel goals moesten maken en gingen clan ook 

fanatiek ten strijde . 
Ook in deze wedstrijd zou het weer een doelpunten 
regen worden het werd maar liefst weer 12-1 voor de 
Wite  Peal.  
Goed nieuws kwam er uit de  Knipe,  Read  Swart  won maar 
met 6-0 van de Blesse dus gingen wij verder op het 
doelgemiddelde. 
Read  Swart  had 3 wedstrijden 9 punten, 20 doelpunten 
voor 4 tegen, DWP 3 wedstrijden 9 punten ,28 

doelpunten voor 4 tegen. 
Dus op naar de volgende ronde de afval ronde, 1 wedstrijd spelen bij winst verder bij 
verlies uitgeschakeld. 
NU HET VERSLAG VAN DE WEDSTRIJD STEENWIJKERWOLD Fl - DWP Fl. 
Eindelijk verder bekeren wel in een lastige uitwedstrijd in Steenwijkerwold. 
Na direct te zijn goed gereden traden we aan tegen de rood zwarten, met veel publiek 
wist ons wat ons te wachten stond. Na een bespreking vooraf wat we tegen de jongens 
zeiden blijf goed over spelen en mee terug verdedigen. 
Alles liep op rolletjes goed combinatie spel van DWP 
speelden we Steenwijkerwold helemaal weg. Kans op kans 
werd er gecreëerd, een goede pass van Joost op Erwin 
Roffel, resulteerde dat Erwin oog in oog kwam te staan met 
de doelman. 
Helaas werd de kans gemist door goed keeperswerk, onze 
verdediging kwam amper in de problemen. Na vele corners 
van DWP was het dan nu eindelijk raak, een corner van  
Wilco  Jager werd er eindelijk na 13 minuten spelen als ware 
in geduwd door Henk. 
Eindelijk 0-1 voor de Wite  Peal,  dik en dik verdient na veel gemiste kansen. 
DWP ging door naar jacht op de misschien de bevrijdende 0-2,maar het mocht niet 
baten, het was steeds net niet, vele spelers wachten ook te lang met schieten. 
Een goede pass van Sipke op Brando werd goed gestopt door de doelman. 
Zo gingen we al mooi op naar de rust en bleef de 0-1 op het bord staan wat een 
terechte uitslag was. be tweede helft was begonnen en Steenwijkerwold kwam iets 
sterker uit de startblokken. En toch een goede combinatie van Steenwijkerwold 
leverde een goede kans op maar naar goed keepers werk van Richard bleef het toch 



Felicitaties aan-  TM111 "  
Het hele Fl team en leiders van v.v. DWP feliciteert Gea 
Poepjes en haar vriend Maurice Zandvliet en natuurlijk 
onze teamgenoot Atze van Stralen met de geboorte van 

hun zoon en broertje: 

Martijn 

namens je teamgenoten: Henk Heida, Brando Linders,  Wilco  Jager,Wessel Krikke, 
Sipke Fioekstra, Erwin Roffel, Richard Akkerman, Joost Ri5lling en de leiders: 

Herman Roffel en Gjalt Jager 

0-1. De wite  peal  kreeg nog een paar goede kansen een schot van Erwin op de paal had 
de 0-2 moeten wezen. 
Weer werd er niet gescoord tot een counter van Steenwijkerwold er zo maar in vliegt 
uit het niets vliegt de bal in de goal 1-1. 
Ook onze keeper Richard verkeek zich op die bal, maar goed de beide partijen waren 
weer in evenwicht. 
Onterecht dat zeker maar dat telt niet alleen 
de goals tellen, het feit dat we dan een klasse 
beter waren telt dan niet meer. 
Het einde van de wedstrijd was nabij en de 
scheidsrechter floot af wat nu gelijk spel, dus 
penalty's. Ieder 5 strafschoppen nemen en dat 
gebeurde we stonden nog even voor maar toen 
ging het toch helemaal mis. 
We misten de op volgende 2 penalty's, 
Steenwijkerwold was koelbloediger en miste niet 
meer zo wonnen ze met 4-2. 
Dat was einde beker avontuur geeft niks kunnen 
we ons weer volledig op de competitie richten. 
be foto's van deze wedstrijd staan op de voetbal 
site van Steenwijkerwold, dus neem eens een kijkje. 
Na een zak chips van de leiders wat de jongens wel hadden verdient keerden we weer 
terug naar Sintjohannesga. 
Toch met een goed gevoel over ons spel wat steeds beter word.,ondanks het verlies. 

Verslag beker afz. Gjalt en Herman  

Gerrit vertelt dat de administratie allemaal is overgezet in de computer. be incasso 
verloopt nu via machtiging. Ongeveer 95% van de leden betaalt nu m.b.v een 
machtiging. 
Sietse Drenth - Het is een ander overzicht als voorgaande jaren. 
Dit komt door verandering van penningmeester, een ieder heeft zijn eigen manier van 
werken. 
* Wat is de ecotax? - Is nu 1336 
euro en was vorig jaar 700 euro. 
be ecotax is een vergoeding op 
het verbruik van energie, wordt 
2,erst verrekend via de 
energienota. 
* Diversen bij de post inkomsten, 
wat valt daar allemaal onder? 
Het is een soort verheffingspost 
met uitgaven. 
worden. 
* Personele kosten - Nu hoger 
dan vorig jaar, hoe kan dat?? 
Misschien beter weggezet? 
* Energiekosten - een stijging van 807e vergeleken met vorig jaar ????? 
Met name de gasrekening is gigantisch hoog, de kachels brandden altijd in de 
kleedbox, dag en nacht, omdat de deuren open bleven staan, vloerverwarming in 
kantine verbruikt veel gas. We hebben nu de kachels van kleedboxen zuiniger 
afgesteld en wekelijks wordt de gasstand opgenomen. 
Dit jaar is er overgegaan op Sportstroom. 
Tot zover Sietse met zijn kritische, maar zeer gewaardeerde vragen. 

7_ Verslag actiecomité 
Wiepie Krist komt met een overzicht van de opbrengsten en uitgaven m.b.t. 
actiecomité. Er is voor het clubblad een apart overzicht gemaakt. 
be opbrengsten bestonden uit reclameborden, hoger dan vorig jaar, aangeboden 

wedstrijdballen, koekactie. Ook heeft het 
actiecomité de nieuwe kledinglijn (via sporthuis 
Glas te Joure) van de jeugd eerst betaald, dit 
werd d.m.v. de jaarlijkse kledingbijdrage per jaar 
weer verrekend. 
be uitgaven bestonden o.a. uit ballen voor pupil van 
de week, aanschaf en onderhoud van de ballen, 
reclameborden, attenties voor de jeugd  etc.  Een 
duidelijk en helder overzicht. Er waren verder 
geen vragen. 



- Trainer Klaas Westra en grensrechter Mindert Mulder stopten beiden aan het einde 
van het seizoen. Eric Schuitema neemt de taak als hoofdtrainer over en  Durk  Jager 
bleek bereid  GIs  grensrechter bij het le elftal. 
In een speciale wedstrijd tussen een oud DWP-elftal en het huidige le elftal werd 
afscheid genomen van Anne Haven, Lieuwe Huttinga en Mindert Mulder. 
Tevens is in juli de contributie aangepast en verhoogd met het inflatiepercentage. 
Ook werd de contributie van de jeugdleden meer gelijkgesteld. 

Op 3 juni tijdens de familiedag werd afscheid genomen voor jeugdvoorzitter Wietze 
Toering en jeugdsecretaris Jitske Mulder. 

be kosten van de nutsbedrijven zijn nog steeds 
schrikbarend hoog. Met name de verlichting op het 
trainingsveld en B-veld kost de vereniging een hoop geld 
alsmede de gasrekening, hier zal beslist iets aan moeten 
worden gedaan. 

2.Notulen 
Af in Lageveen leest de notulen voor van de 
jaarvergadering welke werd gehouden op vrijdag 9 
september 2005. Het verslag word goedgekeurd. 

3. Mededelingen 
Afbericht ontvangen van Henk van Hes. (Minne 
Modderman (KNVB) komt later binnen. 

4.Verslag secretaris 
Afina heeft een uitgebreid jaarverslag geschreven en leest dit voor. Het 
voetbalseizoen 2005-2006 wordt samenvattend weergegeven. 
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 

5. Jeugdverslag 
Jan Boender leest het jeugdverslag voor. be informatie heeft hij van Jitske Mulder 
gekregen. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 

Eelke last om 20.55 uur een pauze in. be exploitatieoverzichten worden door 
penningmeester Gerrit Aalbers en Wiepie Krist (actiecomité) aan alle aanwezigen 
uitgereikt. Om 2.1.10 uur gaan we verder met de vergadering. 

6.Verslag van de penningmeester 



'Met klagen maar dragen' 

Bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lijden 
bespaard is gebteven, geven wij u kennis dat na 
een moedig gedragen ziekte van ons 
is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame heit, 
pake  on  cserpake 

Harmen Sloothaak 

* 2 juli 1926 	 t 13 augustus 2005 

53 jaar 

M. J. Hogeboomstraat 10 
8464  NN  Sinljohannesga 

Comefia Sloothaak-Mast 
Jan en RosaSen 

Harrn•Jan en  Jennie  
Mar/eke 
Volken Albert en Wytske 
Cornelia en Pascal  
Marvin  

De crematieple.chtigheid zal plaatsvinden op 
donderdag 17 augustus om 11.30 uur in het 
crematorium Schoterhof, Rostergaastweg 45 
le Nieuweschoot. 

Gelegenheid lot condoleren na afloop 
van de plechtigheid. 

Mochten wij iemand vergeten hebben een 
rouwbrief te sturen, dan kunt u deze advertentie 
als uitnodiging beschouwen. 

D.W.P. Familieberichten  

-.Do IgLy' eh e£; , 

zynthiy nie ore 

c;ári 	 grf.  oseiiije. 

Wederom staat vreugde en verdriet soms 
heel dicht bij elkaar. Op 13 augustus 
overleed oud-bestuurslid  Harm  
Sloothaak, de heit van Jan en de  poke  van  
Harm  Jan en Volken. Ook werden we 
opgeschrikt door het overlijden van 
Jetske de Graaf, de vrouw van Franke. 
Wij wensen de familie veel sterkte met 
het dierbare verlies. 

Wat betreft geboorte was het de 
afgelopen maanden ook raak,  
Bonne  en Wilma waren de eersten en 
kregen een dochter, daarna kwamen 
Berno en Jolanda en in oktober beviel Gea 
van een zoon en heeft Atze er een 
broertje bij. be dames komen in beweging 
want er volgen meer........... 
Allemaal gefeliciteerd 

Hoera! 
Atze keet er een broertje bij. 

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon 
en mijn broertje 

j00.6:1 

aurie  

..2onne. 	 ij renza- 	s  .rd  

"Cfrery.f, 

c.Voafe£e.rs,...1.5 

.:(0:513).55132.3.  Licjonkije,  eft, brogric&fa,n.: 
Se-rkw eK,Jolanda,  d& Soer-Bakice,r 

ee Ka:vs-tut,' 
Kadyk, 25, 8464 VK SI,Kiyur,sijea,  

ti,(G.: 0573-551126 

Martin 
16.ktober 2006 

3+10 gram 

Maurice, Gea en Atze 
Aengwirclerweg 265 

81-58 bE Tjalleberci  

Graag even belien voor bezoek! 
051,-237-1-+ 

t/sta,P(/ 

Serfrv. op-22 a.u,ijustu.s-  2006, 
weackt 2680 gram. 

elf‘ 	18,5 s-x4,16utij. 

Jaarvergadering 2006  

Notulen Jaarvergadering 2006 (seizoen 2005- 
2006) 
vrijdag 1 september 2006 aanvang 20.00 uur 

1. Opening 
7.elke opent de vergadering en heet een ieder van 
harte welkom. be voorzitter blikt terug op het 
afgelopen voetbalseizoen: 
- Het eerste elftal onder leiding van trainer Klaas 
Westra en leider Geert de Jong handhaafde zich 
verdienstelijk in de 3' klasse. Na een moeilijk seizoen 
lukte het Sietze Drenth met het tweede elftal zich 
te handhaven. 
- Op 30 september werd middels onthulling van het logo door oud bestuurslid Henk 
Visser het complex heropend. Alle vrijwilligers die hadden geholpen bij de verbouwing 
en opknappen van het complex werden hiervoor uitgenodigd. 
- Door de gemeente werd een nieuw hekwerk geplaatst en het betonnen logo kreeg 
een plaatsje naast het hek bij de ingang van het complex. Tevens werd door de 
gemeente een ballenvanger geplaatst tussen het trainingsveld en het B-veld. 
- Er werd een container geplaatst achter de kleedboxen, deze werd gratis 
beschikbaar gesteld en geplaatst door v.d. Wiel uit Drachten. Door deze container 
werd het mogelijk het ballenhok op te knappen en meer ruimte te maken voor de 
opslag van ballen, hesjes e.d. 
- Vlak voor Koninginnedag werd Jan Knijpstra verblijd met een lintje, welke hem in 't 
Haske werd opgespeld door burgemeester Bert Kuiper. Het had de koningin behaagd 
Jan op deze manier te belonen voor al zijn vrijwilligerswerk bij D.W.P. 
Op onze familiedag op 3 juni j.l. werd wederom een lid van D.W.P. in het zonnetje 
gezet. Door Minne Modderman werd aan Atze Pieter van Stralen de gouden KNVB-
speld waarderingsspeld uitgereikt voor 25 jaar consulschap. 
- Verder zijn tijdens het seizoen de gebruikelijk zaken georganiseerd, zoals een 
koekaktie voor de jeugd, de vrijwilligersavond , toernooien en ter afsluiting van het 
seizoen een spelletjesmorgen voor de jeugd en een mix-toernooi voor de senioren. 
Tevens werd door de jeugd een verkoopactie gevoerd voor het verkrijgen van 
trainingspakken, tassen, coach jassen e.d. 
- Aan het begin van het seizoen werd ook gestart met de kledinglijn voor de jeugd. 
Onze niet gesponsorde jeugdteams spelen nu allen in hetzelfde tenue. 



KOMPLETE WONINGINRICHTING 

rroute"ejsport De teamsport specialist 

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 

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

Financiering mogelijk 

Leverancier von 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 1 stuk  note  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. 

LecUWarden. Nolverdijkje 77e. 8924 Li Tel., 058 2660375 

Internet: tvtvor.mutosport.n1 	E-mail: veritoopemotasport.ni  

De 

011 01Rfitij  # 	e 
IESVANA 

Sydtakke 1 Rottum 
Tel. 0513-631429  

.-) 
OPEL_ 

Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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 

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. 

OF JE STOPT 
DE STEKKER ER IN! 

.,NOORD COMPUTERS 

PASTORIELAAN 25 - 8501 EW IOURE 
TELEFOON (0513) 41 65 46/41 20 21 
FAX (0513) 41 98 21 
www.noord-computers.rd 
info@noord-computers.nl. 

INVESTEER NU EN BETAAL PAS IN 2007! 
,,r,lac war bc .ornlardcn 
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l'SELECT WINDOWS HJW, Tsjükemarwei 20A, .. --onze.p.penings!ijden: 
8521 NA,.Sint,Nicolaasgg, Te!. 0513 - 43 44.22.. , 

béttiek:Onze showroom. 
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KORT  

voegbedrijf  

CAMPING 
TJEUKEMEER 

0,\J LJ 0 EN  • Rustige familiecamping 
• Veilig zwemwater 
• Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
•Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden deletette 

Meerwty 5- 5, 8507 CA Robe! 
Tel. 0513 - 55 13 31, Fax 0513 - 55 I I 66 

Technisch bedrijf 	 

WIftlinnalna 
Schotel- s-r 

antennes INS/4114ND 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zeil doen 

Radio 
T.V.-Video 

Koelkasten 
Was- 

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

94, ciarn cao 
oct.~41 ~cm: 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

wa7-."arzos e  

.•• 
f  

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule  

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

Firmawei 11 - 8501 XL Joure 
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
•uithakken oud voegwerk •restauraties 

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

Meerweg 34, 85 15 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (05 I 3) 55 I 3 4 , 

SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 

BLESDIJKE 	• Markeweg 155 • 8398 ON Blesdijke 
25  jaar! 	• Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25-19 

HEERENVEEN • De Loads 8 • Bedrijventerrein  Kanaal  • 8447 GP Heerenveen 
• Tel. (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 

'VAN DER VLUGT  

HtuT4i kijiviii,iij4iichtilii,11.1askerland is kiezen voor 
kwalite t. Onze woningen 	om Joure, zijn perfect 

,f•afge.,it:m4UP•ttw woonwensen:- Daarin lopen we voorop. 
itaár bet belangrijkste is dat n zich op uw gemak voelt. 

'in een goed lanis in een prettige omgeving. Thais. „ 

21-41  
•••,'.41 

. 	• 
`Kwalitejtin-Wonen. Wonen irl'kwaljteit' 

Woningstichting Haskerland 
De Merk I 1, Joure 
Telef6on (0513) 48 48 48 
www.wshjoure.ril 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
WoningstIchttng Haskerland Is tabelhouder van Kwallteltszorg Woondlensten Huursector 

BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhorne 

	

tel. 0513-418458 	http://www.wiersmabanden.nl  

	

fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabanden.n1  `‘‘‘.‘, 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8461 LE Rottum tel. 0513 621173 www.konbouw.n1 

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

R. Boonstra Administraties kan de volgende werkzaamheden voor u verzorgen: 
D 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 

.‘Wieger Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Vellapper 
Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoordl 

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



-Wwerk,stci e 	iie erk scheepsbetimmering 

MULtÎsheViR Kno 
Molenstel 19 Sintjohannesga 

Tel 06-101 586 94 Fax 0513 - 632636 

Informatie KNVB  
Nieuwsgierig naar de uitslagen van jouw favoriete team? Of wil 
je weten wat de andere uitslagen zijn in het amateurvoetbal? 

Van de hoogste tot de laagste klasse; in het hoofdstuk Clubs & Competities zijn de 
uitslagen zoals iedereen gewend is van de KNVB gratis 
beschikbaar. Maar ten opzichte van het recente 
verleden, toen de uitslagen soms pas de woensdag no 
een weekendspeelronde waren bijgewerkt, zijn de 
uitslagen vanaf 2 oktober al na 2 dagen na de 
wedstrijd voor iedereen beschikbaar. 
Houdt www.knvb.n1  in de gaten! Een enorme 
verbetering. En deze dienst blijft gratis! 

Ook direct naar je eigen team zonder uitgebreid te moeten zoeken? Je eigen 
voorkeuren bepalen? Een aantal verbeteringen die zijn doorgevoerd ten opzichte van 
voorgaande jaren. 

Wil je van deze dienst gebruik (blijven) maken, dan zul je je eenmalig  moeten 
registreren of je bestaande prof iel moeten aanpassen/aanvullen. 

Er is hiervoor wel een geldig emailaccount nodig. Naar dit emailadres krijg je een 
bevestigingsmail gestuurd die je moet aanklikken om te zorgen dat de account 
geactiveerd wordt. Na registratie ontvang je een eigen inlogcode. 

Mocht je toch problemen ondervinden bij het registreren, neem dan contact op met 
de helpdesk van KNVB.NL. Het nummer is 0900-12345 98 (20 cpm). Of stuur een mail 
naar website@knvb.nl. 

be technische verandering is nodig voor een van de nieuwste services op KNVB.NL. Via 
Mijn KNVB.NL   kun je namelijk vanaf nu een abonnement afsluiten voor de betaalde 
amateurvoetbalservice. Als abonnee ontvang je dan al op iedere wedstrijddag 
uiterlijk om 18.30 uur een e-mailbericht. Hierin staat een link, waarmee je op het 
abonneegedeelte van KNVB.NL  komt. Ook van het wedstrijdprogramma, de 
competitie-indelingen en in de nabije toekomst eventuele afgelastingen en wijzigingen 
- in zowel de reguliere competitie als in de beker- en nacompetitie - ben jij als de 
abonnee als eerste op de hoogte. 

Heb je nog vragen? Mail dan naar website@knvb.n1 voor het antwoord.  

Evan woows2a. enEIDEIGIC0133C2111101:303CIE1 

Er zijn weer een tweetal nieuwe reclameborden 
bijgekomen, Multiservice Hans Knol heeft met zijn 
dubbelzijdig bord een mooi opvallend plekje gekregen 

voor bij de kantine. Eierhandel Th. Visser & Zn staat achter de goal. 



In de 2chijnwwpers 

Nieuws van de B1 
Na een mooie zomer moest er weer getraind 
worden gelukkig is het team mooi bij elkaar 
gebleven, na een enkele trainingen kwam 
Pieter v/d Wal de trainingen over nemen dit 
was tevens een schoolopdracht om een team 
te trainen en zaterdags te coachen. 
Voor de B's was er een bekerprogramma met 
Sleet, Oudehaske en Delfstrahuizen,de 
wedstrijd tegen Delfstrahuizen werd 2 maal 
uitgesteld zodat we tegen Sleat moesten beginnen na tien minuten stond er een 
3-0 voorsprong, en al snel bleek dat we maatje te groot waren voor Sleat 
eindstand 14-0 leuk voor het doelsaldo maar voor de spelers weinig om van te 
leren. be tweede wedstrijd was weer thuis tegen Oudehaske deze moest 
worden gewonnen of gelijk spelen omdat zij al 2 wedstrijden hadden gewonnen. 
We begonnen goed geconcentreerd aan de wedstrijd en ging gelijk op wel 
kwamen we op voorsprong maar Oudehaske kwam op gelijke hoogte toch gingen 
we rusten met een 2-1 standna rust kwam Oudehaske sterk uit de kleedkamer 
en maakte weer gelijk ook omdat wij te slap waren begonnen. 
Na een felle maar faire strijd bleven we op een gelijk spel steken met dit 
resultaat konden we misschien de volgende bekerronde halen, maar dan moest 
er gewonnen worden van Delfstrahuizen dit werd niet door de heren begrepen 
want nog voor de eerste minuut was verstreken stonden we al met 0-1 achter. 
Nu kwamen de mouwen omhoog en werd er goed druk gezet en was er een veld 
overwicht maar de goal liet lang op zich wachten vlak voor de rust viel hij dan 
toch en konden ook nog een tweede goal maken zodat we met voorsprong de 
rust in gingen. 

Na rust sterk begonnen en goed geconcentreerd de 
wedstrijd uit gespeeld en met een 7-2 overwinning 
waren we een ronde verder. 
be competitie begon op 9 September voor ons,we 
wilden een klasse hoger spelen en hadden dit gevraagd 
en is door DWP (lees KNVB) dan ook geregeld dus 2 
klasse. be eerste wedstrijd is uit naar Workum maar 
eens zien hoe we er voor staan, na het eerste fluit 

BN-ers !!  
Het is weer een gebruikelijk en terugkerend recept; 
zaterdagmiddag de binnenkomst in de kantine waar dan 

een bakje koffie wordt besteld. Ik vind het eigenlijk wel prettig dat het 
elke keer zo gaat, het wordt gewenning. Een nimmer uitputtende bron van 
zelfvertrouwen kan op deze manier worden opgebouwd en onderhouden! 
Maar een paar weken terug werd dat cliché toch wreed verstoord toen 
mijn blik viel op een aan de muur hangend, plat en kleurrijk groot 
Deeldscherm! Het is toch ook wel een vorm van horizonsvervuiling. Zo'n 
pittoreske kantine met een groot vernuft Japanse technologie. 

Wie weet zijn binnenkort alle wedstrijden daarop te bekijken, 
samenvattingen van de 15-0 gewonnen wedstrijden van de F-pupillen. 
Wedstrijden zullen dan in de kantine worden geanalyseerd, herhaald tot 
je er gek van wordt! Maar een ander punt wat ik ook kwijt wil is het 
volgende. Het lijkt mij tevens fantastisch om op de zaterdagmiddag rond 
kerst de kantine binnen te stappen en dat dan de synthesizerbeats van  
Wham  de kantine in dreunen. En dan onder het genot van een bakje koffie 
te kijken naar de poedelkapsels en hoe ze sneeuwballen gooien naar 
giechelende meisjes. 

Momenteel zijn alleen nog de foto's van pupil-van-de-week met zijn of 
haar favoriete voetballer te pronken op het schermpje. Maar ook een 
aantal memorabele momenten die de afgelopen tijd zijn gebeurd. Dus 
over niet al te lange tijd zullen verschillende voetbalmensen op die tv te 
zien zijn, ze zullen beroemd worden. Ze zullen het tegen iedereen zeggen 
die het maar wil horen. Dus kortom, uit dit kleine gezellige dorpje zullen 
mensen uitgroeien tot BN-ers! Ze doen mee aan spelshows, Waku Waku, 
krijgen een standbeeld en er worden Triviantvragen over ze gesteld. 

Maar zo ver zijn we nog niet, laten we maar realistisch blijven. BN-er? Of 
BSJ-er? Misschien is een titel als Bekende Sint Jutster ook wel een 
enorme eer en wie weet komt er ooit een standbeeld in het prachtige Sint 
Johannesga. 
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Aldus, Gerard K. 



Uitje aan het eind van het seizoen  

be jongens van D1 en D2, 
zijn op 8 juli naar het 
pretpark in Rijs geweest. Dit 

was voor afsluiting van het seizoen. 
Het park heet ontspanningspark, maar wordt vaak 
nog vogeltjespark genoemd. Iedereen mocht 
familieleden mee nemen. Wij verzamelden ons bij 
D.W.P om 12:30 en reden richting Rijs. 
Bij aankomst kregen wij eerst een stempel zodat 
wij naar binnen mochten. Daarna zochten we een 

plekje om te zitten 
en om onze tassen neer te leggen. Er waren attracties 
voor grote en kleine kinderen. 
Je mocht zelf weten wat je deed en in welke attracties 
je ging. Bij de ene attractie ging je door het water, op 
een soort ski. Bij een andere attractie zat je in een soort 
trommel met twee stoeltjes, je kon zelf besturen of je 
voor of achteruit ging. Hier waren Roelof Hoks en  Benny  
Bos niet meer weg te krijgen. 

Ook was er een draaiende schijf  wear  je op kon zitten, ook een super attractie. Hier 
zat Douwe Mulder op, maar hij viel eraf en daarbij ging iemand op zijn enkel staan. 
Voor hem was de pret er wel wat af, hij had er behoorlijk last van. 
We kregen allemaal wat lekkers van onze trainers. 
Om 17:30 moesten we verzamelen bij het tafeltje in de schaduw, om 18:15 waren we 
bij de kantine van D.W.P. Wij hebben erg genoten. 

geschreven door Jeroen en Marcel de Graaf  

signaal was duidelijk dat deze ploeg goed kon voetballen en ons sterk onder 
druk zette wat al snel tot goals leidde ook waren wij in alle duels te slap ook 
fysiek waren zij sterker. 
be scheidsrechter had er duidelijk zin om van 
het mooie weer te genieten want gestrekte 
benen en ellebogen zag hij niet wel de meters 
die men smokkelde bij het ingooien. 
Voor de 5-0 voor Workum werd er getrokken 
geduwd en was er een handgemeen tussen de 
spelers dit WQS door de scheids niet 
opgemerkt keurde de goal goed en wou weer 
laten aftrappen maar dan moesten eerst de 
kemphanen uit elkaar worden gehaald dit 
hebben leiders en supporters toen maar gedaan. 
Daarna werd op aandringen van de  !eiders  van DWP het team naar de 
kleedkamer gestuurd, dit viel niet in goede aarde bij de scheids die dreigende 
taal begon uit te kramen, we hebben besloten om eerst de rust maar te doen en 
hebben de tweede helft uitgespeeld en maar 1 goal tegen gekregen maar zelf 
ook nog een paar kansen gecreëerd al met al een leerzame eerste wedstrijd in 
de tweede klasse. 
Volgende wedstrijd was tegen een oude bekende namelijk Oudehaske we waren 
gewaarschuwd dus scherp beginnen en snel scoren er kwamen veel kansen waar 
niet goed mee werd gegaan na een goede eerste helft waar we op voorsprong 
kwamen geloofden ze het in de tweede helft wel en speelden erg slap toch een 
5-1 overwinning dat is altijd leuk vooral tegen Oudehaske. 
Op de training werd onze selectie uitgedund Norbert verdraaide zijn knie 
zodat de knieschijf van zijn  pleats  was geschoven en is toen met de ambulance 
van het veld gehaald de sirene mocht (jammer genoeg) maar even aan. Eerste 
diagnose tot de winterstop niet meer voetballen dit is erg jammer voor hem, 
vorig jaar was hij ook geblesseerd in het begin van de competitie. 
be wedstrijd tegen Akkrum was om twee uur en konden de heren lekker 
uitslapen wat de meesten goed uit kwam er werd redelijk begonnen en na wat 
kansen over en weer kwamen we op 0-1 en probeerden door te drukken maar 
dan valt de goal erg lullig aan de andere kant 1-1. 



Kleur mee met D.W.P.  

zij waren 

Toen kwam het DWP karakter boven en 
gingen ze er vol voor en werd de ruststand 
1-5 in de tweede helft kwam Akkrum nog 
even sterk opzetten maar dit werd door 
de verdediging keurig opgelost ook de 
spitsen waren goed op dreef want ze 
schoten er nog 8 doelpunten bij dus een 1-
13 overwinning groot maar verdiend. Een 
negatief gevoel was dat Bart binnen drie 
minuten uitviel met een dikke knie en 
zeker enige tijd is uitgeschakeld. 
be volgende wedstrijd kwam Jubbega op het koninginnen dag toernooi 
erg sterk maar er waren spelers naar de A's gegaan dus een heel ander 
team,maar erg fanatiek wij kregen de kansen wel maar scoorden niet en dat 
deden zij wel de ruststand van 0-2 was volgens ons dan ook niet verdiend maar 
ja de doelpunten tellen. Na een lekker bakje thee en een pittig gesprek zouden 
we er vol tegen aan, zo gezegd zo gedaan er werd goed gespeeld veel kansen 
gecreëerd maar doelpunten bleven lang uit toch kwamen we op 2-2 en vlak voor 
tijd zelfs op 3-2. In al ons enthousiasme speelden we het niet goed uit en een 
lange bal werd ons fataal en maakten zij de 3-3 jammer dit voelde als punt 

verlies. be wedstrijd tegen Oeverzwaluwen ging 
-, ondanks de regen gewoon door het veld lag er daar 

goed bij wel wat zwaar maar dat wasvoor beide 
partijen gelijk, tot onze verbazing mocht Norbert al 
weer mee spelen van dokters en fysio beweging was 
goed voor hem zeiden ze. 
Er werd goed begonnen en er waren snel grote kansen 
maar werden niet benut,er was een groot veld 
overwicht en toch scoorden we maar twee keer onze 
keeper heeft in de eerste helft maar 1 of 2 keer de bal 

geraakt. Er werd voor de tweede helft gewaarschuwd voor de tegen wind die 
we nu hadden en dat zij daar gebruik van zouden maken,we kregen dan ook 
moeilijker dan in de eerste helft maar konden ook nog kansen creëren. 
Toch maakten zij de 1-2 en geloofden er weer in, Norbert was de tweede helft 
begonnen maar viel halverwege uit met zijn zere knie en toen Jos ook nog uit 
viel met kramp vreesden we het ergste maar met de goede mentaliteit 
scoorden we tien minuten voor tijd snel twee keer achter elkaar en waren de 
drie punten binnen. 
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Als eerste op de hoogte van de actuele uitslagen en standen 

JP KNVPAL 

WAAROM DEZE VERArIDEFUG? 
In de oude situatie waren alle uitsla-
gen en standen op KNVB.NL  soms 
Pas de woensdag na een weekend-
speelronde bijgewerkt. Ook was het 
voorheen lastig om de bekercompeti-
ties vanaf de tweede ronde te volgen, 
terwijl de nacompetitie al helemaal 
niet te volgen was. Bovendien was 
het niet mogelijk om de bezoeker van 
KNVB.NL  persoonlijk aan te spreken 
en als bezoeker kon je je eigen voor-
keurpagina niet maken. Dat is nu 
verleden tijd, dankzij de verbeterde 
amateurvoetbalservices - de betaalde 
én niet-betaaldel Hierdoor kan ook jij 
als bezoeker van KNVB.NL  voortaan 
snel, volledig en op een persoonlijke 
manier je informatie vergaren. 

ER KOMT DUS OOK EEN BETAALDE 
SERVICE? 
Dat klopt. Via Mijn KNVB.NL  kun je 
vanaf het huidige seizoen ook een 
abonnement afsluiten voor betaalde 
amateurvoetbalservices. Als abonnee 
ontvang je op iedere wedstrijddag 
uiterlijk om 18.30 uur een e-mailbe-
richt. Hierin staat een link, waarmee je 
op het abonneegedeelte van KNVB. 
NL  komt. Hier zijn de laatste uitslagen 
en standen verwerkt uit de poules 
waarop je bent geabonneerd. Ook  

van het wedstrijdprogramma, compe-
titie-indelingen, afgelastingen en in de 
nabije toekomst eventuele wijzigingen 
- zowel in de reguliere competitie als 
in de beker- en nacompetitie - ben jij 
als de abonnee als eerste op de 
hoogte. 

li.OEVEEL V.C.ST EEN 	MNEMENT? 
Het abonnement waarmee je uitslagen, 
standen, afgelastingen en overige 
wedstrijdgegevens van vier teams kunt 
volgen, bedraagt € 9,99 per seizoen. 
De looptijd is van 1 juli t/m 30 juni. Bij 
registratie na 1 januari betaalt een lid/ 
abonnee e 4,99. Bij jeugd onder de 16 
jaar dient er goedkeuring te worden 
afgegeven door de ouders of voogd. 
Betaling van het abonnementsgeld 
wordt ook mogelijk door het inwisselen 
van punten van de Nationale Sportpas. 

DUS IK BEN GEDWONGEN EEN ABON-
NEMENT TE NEMEN ALS IK MIJN 
UITSLAGEN VIM ZIEN? 
Nee hoor. De uitslagen en standen 
zijn vanaf twee dagen na de wedstrij-
den voor iedereen gewoon gratis 

beschikbaar op KNVB.NL. Datzelfde 
geldt voor de gegevens van de beker-
competitie en nacompetitie. En dat is 
alleen al een vooruitgang in vergelij-
king met de oude situatie! Overigens 
is op KNVB.NL  het hoofdstuk Clubs & 
Competities met ingang van het 
huidige seizoen alleen toegankelijk na 
een eenvoudige - eenmalige gratis-
registratie via Mijn KNVB.NL. Na het 
inloggen bij Mijn KNVB.NL  kun je 
vervolgens je persoonlijke menu 
samenstellen, waarbij je ook Oranje 
op de voet kunt volgen. Het is dus 
mogelijk om je eigen voorkeuren vast 
te leggen, zodat het bezoeken van 
KNVB.NL  gebruiksvriendelijker wordt. 
Ervaar het zelf! 

MEER WETEn 
Heb je vragen en/of opmerkingen over 
de nieuwe amateurvoetbalservices? 
Dan kan je contact opnemen met de 
KNVB.NL  Servicedesk via het e-mail-
adres website@knvb.nl. Op werkdagen 
tussen 13.00 en 16.00 uur is de 
Servicedesk ook telefonisch bereikbaar 
via 0900- 12345 98 (20 ct/min). 

Advertorial 

be wedstrijd tegen de Lemmer altijd lastig met de voor bespreking kregen we 
al een raar gevoel dat de heren er niet mee bezig waren sommigen waren erg 
afwezig. Het gevoel was jammer genoeg goed want er werd te slap begonnen en 
waren overal een stap te laat, Lemmer speelde ook beter dan gedacht zodat 
het bij rust 0-3 was. be tweede helft moest het dan toch nog maar gebeuren 
we hadden het beter onder controle en kregen wel kansen maar scoorden niet, 
zelfs en penalty was niet aan ons besteed want de keeper stopte hem, Lemmer 
kreeg drie kansen in de tweede helft en scoorde twee keer dus een 0-5 
nederlaag kwam hard aan. 
Het word een goede competitie want je kunt van iedereen winnen moor ook 
verliezen maar als de heren een goede dag hebben kunnen ze ook ven iedereen 
winnen,het is dan ook aan de trainer en  !eiders  om te zorgen dat ze scherp 
trainen en aan de wedstrijden beginnen. 
Ook kunnen de spelers er zelf veel aan doen om zaterdag morgen fris te zijn 
iets eerder naar bed en minder bier we gaan weer voor een plek bij de eerste 
vier dan hebben we het goed gedaan in de tweede klasse. 

Oant sjen Jan dt Jan 



Reclameborden 2006/2007  
Complete woninginrichting GEBO Rotsterhaule 
Meermarkt B. van Zwol 	 Rotsterhaule 
Mechanisatiebedrijf Akkerman 	Sintjohannesga 

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 
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 
Select Windows (ramen + deuren) 
Multiservice H. Knol 
Eierhandel Th. Visser & Zn. 

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

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

Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga 

Rohel 
Joure 

Haskerhorne 

Sintjohannesga 
Oudehaske 
Heerenveen 

Joure 
Rottum 
Rotsterhaule 

BALSPONSORS 2006/2007 
Van de ontvangsten van de balsponsors wordt de ballenvoorraad 
van de gehele vereniging op peil gehouden. Van training- tot 
wedstrijdballen van senioren tot jeugd. De balsponsors worden 

vermeld in het programmaboekje welke bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal 
wordt verkocht en op het speciale ballenbord in de kantine. Iedereen bedankt voor de 
spontane medewerking. 

Autobedrijf Siton Suzenaar 
Aannemersbedrijf A. Fekken  by  
Kapsalon Anneke 

Paviljoen camping Tjeukemeer 
Bouwbedrijf Cornel 

Jonkman Transporten 

Boss Classics Mini specialist 
Gerrit de Jong 
Theo Portena Koeriersdienst 

Metselbedrijf DUAN 
Motorhuis Esvana 
Anja Boender - sportmassage 

Café 't Skoffeltsje 	 Heerenveen 
Veehandelsbedrijf Johannes Kuipers Rotsterhaule 
Voegbedrijf S.V.S. 	 Joure 

Jelle's Gemakswinkel 	Rotsterhaule 
Restaurant Koningshof 

	
Heerenveen 

Auto Joure b.v. 	 Joure 

Meermarkt Bertus van Zwol 
	Rotsterhaule 

Cafetaria De Snackmobiel 
	 Oudehaske 

Café 't Kroegje 	 Heerenveen 
Slump & Bos complete woninginrichting Drachtstercompagnie 

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



Welkom bij••0000000000 

Wordt lid O. 

voetbalvereniging 
DAMP. 

Inlichtingen: 

Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 - 55.20.07 

Arjen Veenstra 
jeugdcoördinator 
0513 - 55.15.15 

reclameborden/ 
advertenties 	Wiepie Krist 
clubblad 	 actiecomité 

0513 - 55.19.54 

senioren 

jeugd 

' 

vrenden van V.V. 
D.W.P. 	

'-de  wile  Pi

, 

 

1  til; ItY ,,,j 
Ratsterhoule 	1  - 	, 

d' 	Cgmh U2C2 1 ©CD 
rP  dili0 

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 't Kroegje - Heerenveen 

Wiebe van Es Hennie & Minne Modderman 

Eelke Westra Sippe Smeding 

Jan de Vries Remmelt Modderman 

Hendrik & Afina Sjirk & Jessica 

Herman & Gientje  Durk  & Jolt Jager 

voegbedrijf B. van Stralen René Hulzebos 

René Krikke Piersma-van der Ven 

Peter Hulzebos André Foppes 

Modderman koek & banket Jan Ype & Anno Holtrop 

voegbedrijf H.J. Sloothaak Anne & Grietje Knol 

Henk & Lucie van Hes Wietze Toering 

Johan Kok Minke & Geert de Jong 

Atze Pieter van Stralen 
_ 

van dert Vlugt & Willems 
In / Exterieur Joure 

Drive in Show Lightningbolt Hendrik & Angela 

Oane Wierda Klaas Westra 

Patrick de Jong Mindert Mulder 

Eelco & Marco Visser Ype & Mariejette Bijker 

KOM VOETBALLEN 



Anja Boender 
Sport massage 

Rotsterhaule 

voor Balsponsc 

5. Venerna 
0515 - 551959 

e 

- 

ielle's 
gernaksmarkt 
Rotsterhaule 
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G. de Jong 
Alternatieve 
geneeswijze 
Oudehaske 

Caleturk 
51-D:a.elkm-noijáell 
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Cafe 
't  Kroegje  
eerenve en  

Veehande bedry 
Johannes Kdpers 

Rotslergaast 

Cale 
Het Skoffdtsle 

Merenveen 

Balsponsors 2 

Slump & Bos 
Woninginrichting 

Drachster Compagnie 

Boss classics 
mini specialist 
Sint-johannesgi 

Transportbedr. 
Jonkman 

Haskerhorne 
Voegbedrijf 

S:ES 	Paviljoen Camping 
joure 	 Tjeukemeer Kapsalon 

Aannemersbedr. Oldeouv-er 	Anneke 
Sint-johannesga 

Bouwbedrijf 
Cornel B.V.  

rvieernarkt 
	

joure 
B. van Zwol 

Sint Joliannesga 
Auto joure 

joure 

A. Fekken B.V. 
Scharsterbrug 

• Opel dealer 
Siton Suzenaar 

Heerenveen 

PAL  :PONSORS 
VAN 
W 

2006 2007 
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