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Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o. 
Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

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

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

Belangstelling 
voor een 

clt 04 vettentie  

Neem contact op 
met: 

ClArieipie WipiSt 

actiecomité 
0513 - 55 19 54 

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 
Strook 36 Postbus 2 
8464  NC  Sint Jolunnena 
Tel40513-551283 /551239 
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Noteer alvast in de agenda: 

CfeeStWeek 600jaat 

coaw 
van woensdag 23 mei 

-t/m 
zaterdag 26 mei 2007 

Nader informatie en programma volgt 
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Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o. 
Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

Uitvaartverzorgen R. Hoornstra Jousterweg 112, 8465 PM Oudehaske, 
tel. 0513-677481 dag en nacht bereikbaar 
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Dit keer op de voorkant een hele bijzonder foto 
namelijk tweeling Nico en Bernard Holtrop zijn 
respectievelijk het 250ste  en 251ste  lid van D.W.P. 
Een historische grens inmiddels  stoat  de teller op 
254 leden. Vooral nieuwe jeugdleden uit 
Ouwsterhaule "versterken" de vereniging een teken 
dat we goed bezig zijn en de jeugdtrainers en 
jeugdleiders prima met de jeugd omgaan. Zelfs 
Sinterklaas heeft er in Ouwsterhaule al aandacht 
voor, prima! Een clubblad met wederom boordevol 
informatie - in 1947 is DWP voor de tweede keer 
opgericht dus ...... 2007 is dit precies 60 jaar geleden. 
Gewerkt wordt aan een gratis huis-aan-huis editie en 
een echte feestweek voor de vereniging. Nadere 
informatie volgt - wie heeft er nog "oude" foto's van 
het eerste uurIllil Graag naar Jan Knijpstra. 
Daarnaast nog enkele opmerkelijke zaken die in het 
dorp of de omgeving zijn gebeurt zodat we al iets 
uitgroeien naar een dorpskrant. 

Rest ons nog iedereen een plezierig, gezond en 
sportief 2007 toe te wensen, veel leesplezier. 

Redactie  It  Wite Pealtsje 

Uiterste inleverdatum volgende kopie 
le week maart - verspreiding half maart 

Voetbalvereniging D.W.P. 
Sportpark "de Grie" 
Sintjohannesga 

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

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

Redactieadres  
Ringfeart 6 
8464 PD Sintjohannesga  

Verspreiding 
Diverse vrijwilligers D.W.P. 

Clubblad  
It  Wite Pealtsje 
Verspreidt onder de leden, 
donateurs, sponsors van de 
voetbalvereniging D.W.P. 

Drukwerk  Copy  Boss H'veen 
Oplage: 400 boekjes 

Kopie 
Graag aanleveren via  e-mail  
j.knijpstra1planet.n1 

, 	d 1 

wt 	Cnmb umn 103 
" d P 

de  wile peal  videnden van v.v.  
gotslerhoule 	.. ./ 

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 Rem  melt  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 I Exterieur Joure 

Drive in Show Lightningbolt Hendrik & Angela 

Oane Wierda Klaas Westra 

Patrick de Jong Mindert Mulder 

Eelco & Marco Visser Ype & Mariejette Bijker 
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e-mail  
webside 
verenigingscode 
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ledenadministratie 
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Technische Zaken 

Jeugdcoördinator 

Kledingbeurs jeugd _ 

Accommodatie _ 
Sportcomplex 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Jeugdzaken 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Informatiepagina 
v.v. b.W.P. 2006-2007 
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Jan Boender 	 55.25.06 
Streek 117a, 8463 NE Rotsterhaule 
Henry van Drogen 
HJ Textorstrjitte , 8464 VS Sintjohannesga 	55.20.05 
A rjen Veenstra 	 55.15.15. 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 	06-22790904 

Jitske Mulder-Visia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

vvdwp20@planet.n1  
www.vvdwp.n1  
BB-BC-25V 

Anne Knol 	 55.20.78 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 	 06-51750499 
Af Ina Lageveen 	 55.19.94 
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 

Sportpark be Grie" 
be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 

55.14.46 

06-48700821 
55.17.64 

06-15496899 
55.25.06 

55.20.05 
55.20.07 

06-22263492 

55.17.18 

— 55.17.88 
55.17.85 

55.12.55 
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Alles geziet 

„ 

IK NEE,  JE ZIEN SPELEN EN IK DENK 
DAT IK JE KAN HELPEN. 
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Dit keer op de voorkant een hele bijzonder foto 
namelijk tweeling Nico en Bernard Holtrop zijn 
respectievelijk het 250" en 251' lid van D.W.P. 
Een historische grens inmiddels staat de teller op 
254 leden. Vooral nieuwe jeugdleden uit 
Ouwsterhaule "versterken" de vereniging een teken 
dat we goed bezig zijn en de jeugdtrainers en 
jeugdleiders prima met de jeugd omgaan. Zelfs 
Sinterklaas heeft er in Ouwsterhaule al aandacht 
voor,  primal  Een clubblad met wederom boordevol 
informatie - in 1947 is DWP voor de tweede keer 
opgericht dus ...... 2007 is dit precies 60 jaar geleden. 
Gewerkt wordt aan een gratis huis-aan-huis editie en 
een echte feestweek voor de vereniging. Nadere 
informatie volgt - wie heeft er nog "oude" foto's van 
het eerste uurIIIII Graag naar Jan Knijpstra. 
Daarnaast nog enkele opmerkelijke zaken die in het 
dorp of de omgeving zijn gebeurt zodat we al iets 
uitgroeien naar een dorpskrant. 

Rest ons nog iedereen een plezierig, gezond en 
sportief 2007 toe te wensen, veel leesplezier. 
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Contactpersoon-  barvrijwilligers 
Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 06-48700821 

- 	- --- Consul  

Aanmelding nieuwe  leden 
Ledenadministratie 

Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

55.12.76 

55.20.07 
06-22263492 

Redactie clubblad 

 

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

55.20.07 
06-22263492  
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Anneke Lageveen 
HJ Groenstraat 30, 8464 NK Sintjohannesga 	55.17.79 

Actiecomité - 
Secretaris 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Advertenties clubblad 

Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 
Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

55.19.54 

06-48700821 

55.19.54 

55.19.89 

55.19.54  
Contributie  
be contributie zal vanaf het begin van het nieuwe seizoen via incasso worden geïnd, daarnaast 
is voor de gehele jeugd een kledingtoelage verplicht. In de contributie is de afdracht aan de 
KNVB reeds verdisconteerd. Voor verdere informatie: Gerrit Aalbers, penningmeester 
Senioren 	 € 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 
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Verzorging 
Dinsdag / donderdag 
18.30 - 20.30 

Jacky Bakker 
Reigerstraat 37, 8446 HP Heerenveen  

clubblad 

Senioren 	 Afina Lageveen 
be Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 

Jeugd 
	

Arjen Veenstra 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 

Reclameborden/advertenties Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Informatie nieuwe leden 

41.63.13 

55.19.94 

55.15.15. 
06-22790904 

55.19.54  

Bankrekties 
v.v. D.W.P: 
Actiecomité  

- (advertentie  It Wite Pealtsje  

(contributie e.d.) 
(reclameborden, 

bankrek.nr. 33.07.07.590 - 
bankrek.nr. 33.07.05.695 - 
balsponsors e.d.) 
bankrek.nr. 33.07.05.695 
clubblad) 

VERBIND DE Plitijir'EN 
Trek een lijn  van punt naar punt, en als je bij de laatste punt 

bent aangekomen heb je een twioie tekening. 

.5- 

0 ¢3 0)/2 

0 f3  
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Beste sport vrienden, 

Waar langzaam de laatste dagen van 
2006 ten einde lopen staat 2007 te 
springen om aan te vangen. Toch wil ik 
graag een kleine terugblik op 2006 doen 
omdat dit voor D.WP. een jaar is 
geweest waarin menig verandering 
heeft  pleats  gevonden. 
Afscheid van eerste elftal spelers, een 
grensrechter, een hoofdtrainer, een 
jeugdsecretaris en jeugdvoorzitter en 
een voorzitter van het hoofdbestuur, 
het is niet zo maar wat geweest. 
Gelukkig zijn er dan toch mensen bereidt de open plaatsen op te willen en 
kunnen vullen. 
Binnen het hoofd bestuur is er de laatste twee jaar een dusdanige verandering 
geweest dat we nu echt kunnen zeggen, er zit weer een duidelijke lijn in 
besturen waarbij een ieder in alle belang van D.W.P. handelt. 
Alle poppetjes vallen op hun  pleats  en we vinden bestuurlijke harmonie in al de 
beslissingen die we moeten nemen. 
ik wil mijn dank dan ook uitspreken aan mijn mede bestuursleden voor het 
vertrouwen wat we onderling aan elkaar geven en wat het besturen van een zo 

langzamerhand klein bedrijf vergemakkelijkt. 
Bij het lezen van dit clubblad is de jaarlijkse 
vrijwilligers avond van D.W.P. 
vrijdag 23 december jl. voorbij en daar zijn de 
vrijwilligers bedankt voor de tomeloze inzet 
die ze ook weer in 2006 voor D.W.P. hebben 
gehad. 
De vrijwilligers die niet op deze avond konden 
zijn wil ik namens mijn mede bestuursleden 
danken voor de inzet van het afgelopen jaar. 

Op papier zijn er ongeveer 100 vrijwilligers in 
touw om alles zo te laten verlopen dat 
zaterdags des gereed is om te voetballen. 



Toch zit daar ook wel eens een struikelblok bij de vrijwilligers. 
Alle moeite, om alles schoon te houden en natuurlijk ook in goede staat, wordt 
soms in 5 minuten teniet gedaan door enkele sporters die naast training zweet 
schijnbaar ook wat van het volle verstandelijke vermogen zijn verloren. 
bit telt niet alleen eigen maar ook sporters van de 
tegenpartij. 
be vraag is dan ook in deze laten we samen zorgen dat 
alles naar behoren achterblijft!! Voor de vrijwilligers 
die hier menig uurtje insteken is dit wel zo werkbaar. 
Wijs niet alleen een ander op haar/zijn 
verantwoordelijkheden maar denk zelf ook eens na als 
je een halve kruiwagen modder en prut ziet 
want de trekkers staan nooit ver weg om zelf ook eens 
te wissen in de boxen. 

En superieure WYTSE linksvoor waar het hoort de eerste helft gingen we de 
eerste 5 min goed  mew  toch na 7min volt de eerste goal omdat hij zo tussen 3 
verdedigers doorsprong wel knap kan ik niet en het 2de goal was een mooi van 
afstand geschoten schot joerie kon er net niet bi jade stand bij  pause  was 2-0 
in de  pause  kregen we lekker een bekertje limonade en we waren er weer klaar 
voor (maar niet helemaal) het ging alweer wat beter maar de aanval kon nooit 
doorbreken toen werd er door DESZ over joerie heen geschoten en zo stond 
het 3-0 
En de 4 nul weet ik niet meer maar ik kan maar een ding zeggen jammer dat we 
verloren hebben en joerie heeft wel zijn best gedaan want er waren wel 
nlindere maar het feit dat we maar 3kansjes hadden doet mij zeer en ik wil 
Jesz bedanken voor de douchen (kut dingen) 
bit was het verslag van Wytse Sietsma veel plezier er met. 

Sinds september voorzitter van D.W.P., een club waarin ik voldoende 
mogelijkheden zie tot vooruitgang mits we allemaal dezelfde kant op willen ni. 
vooruit!! Dit kan alleen door samen niet alleen de lusten te dragen maar naast 
lasten vooral de eigen verantwoording. 
Graag wil ik jullie en ieder die jullie dierbaar is alle goeds toewensen voor het 
jaar 2007 en veel sportplezier bij onze vereniging D.W.P. 

Namens het bestuur, Voorzitter DWP, Anne Knol 

 

Anne Knol houdt de wacht bij de paal en 
kijkt toe hoe Lammert Veen Theunis de 
Vries (r) het scoren belet. 

 



Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  

Ontdek de weg naar uw 
eigen 	11 

Vakman E n van Bavel 

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

met 
kwalitelt, 

met 
voordeel, 

met 
service! 

MeerilfaMt van Zwol eer Streek 131 
Rotsterlzaule 

TeL 0513 551494 
Fax 0513 552011 

- 

lisffirvInkel in de buurt! 

Technisch 
	

J. Keizer 
Klussenbedrijf 

	
Binnendijk 47 

J. Keizer 	8461 LG Rottum 
0513 - 62 39 10 

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

0 TV WASMACHINE 

Ouwsterhaule 
tel. (0513) 552188 

• ei>, 

t#C1/tArC'e,  - 
schoonheids- & kapsalon 

K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

Boerestreek 1 
8463 TH Rolsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 CP11114eillik  

9(oin voetbal/en 
Welkom bij de voetbalvereniging D.W.P. 

Inlichtingen: 
Senioren: Af Ina Lageveen - 55.19.94 

algemeen secretaris 
Jeugd: 	Arjen Veenstra - 55.15.15 

jeugdcoördinator 
Reclameborden / advertenties 
clubblad 	Wiepie Krist - 55.19.54 

actiecomité. 

I IKFINIKnstallatietechniek 

  

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

telefoon  (0513) 55 19 65 

  

    

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPORTHUIS 
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

• Grote sortering sportprijzen • Eigen graveerinrichting 
Naa"1pLcae4", ‘Z4",  Ate  3cria,e4,, €4‘. 44...a5te42 



Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

',TEN BOOM  

AIM  1912 qbakke se bij VAN DI - 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

FREEGJE DERNEI 
as jojo bóleguod helje 

mu&  —"asport  De  teamsport  spec -ialist 

Veehandelsbedrijf 
Joh. Kuipers 
Rotsterhaule 
Tel. 0513 - 55.12.52 Fax 0513 - 55.28.24 
Mobiel 06 - 22 92 39 45 

tnige 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 

# ORJ1ijjjs 
IESVANA 

Sydtakke 1 Rottum 
-,\Tel. 0513-631429 	11  

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

Financiering mogelijk 

De  Leverancier  Von sport- en pram-otlekleding  

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

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf 1 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, Kolverdijkje 77e, 9924 LI Tel.: 056 2660315 

Internet: viwzr.mutosport.n1 	 verkoop5mutosport.n1 

• • • • 

Siton Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 -551310 

café- cljterij - zaal 
v.d. Zwaag 

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

Streek  116 
8464 NH Sintjohannesga 

Tel. 0513 — 55 12 10 

Mt  
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  

•fflburwo  

De tioofdbrug 
CroissantrieNlaaierie  
Dracht 1 -Tel.: 0513-615086 

igc.X 	41- 
ain.ees Jiwcialiteiten, 

. Oestaetpaa 
aOe/ b- arcietz/  

Schans ha 
8441 AB Heerenveen 
Eigenaar T.H. Wang 
telefoon 051 3-65 1299 
telefax 0513-653162  



(tt 
tyr)41 
(71-\ 

kansen, Maar Wispolia "hield stand". Na deze wedstrijd was het terecht dat we 
uitvoerig" Sint Jut, Sint Jut ,de oaren binne kut!" zongen. 

Oefenwedstrijd DWP-Marknesse 
Normanl zouden we op zaterdag vrij hebben, maar een oefenwedstrijd gooide 
roet in het eten. Om goed vijf voor negen gingen we ons omkleden waar bleek 
dat wij al weer in onze gele kanarie pakjes aan moesten, maar dat mocht de 
pret niet drukken. 
Marcel was er niet, naar de  IKEA  mei heit en mem. Zeker korfbalnetje kopen. 
Maar enfin, om half tien begonnen wij te spelen en direct walste Marknesse 
over ons heen, 0-1.  dear  stonden we wel even te kijken. Naar een kwartiertje 
redelijk spelen was het weer raak, 0-2. Tijd voor verandering, Chris er in en 
Jurjen eruit, begrijpelijk want de typende 
aanvoecler speelde als een krant. 5 minuten 
voor rust maakt Joran dan toch de  ling  
verwachte goal, 1-2(actie niet gezien, 
stond bal uit de sloot te halen). daarmee 
was de eerste helft afgerond en gingen we 
eerst "om 'n bakje". 
er werden wat veranderingen gemaakt in 
de opstelling; Tjeerd voorstopper, Jurjen 
linkshalf en  Harm  wissel. Niet dat we daar 
mee gingen winnen maar het zijt zo. 
be tweede helft was duidelijk beter en er 
werd ook feller gespeeld, ondanks dat werd Joerie toch nog drie keer 
gepaseerd. Aan de DWP zijde werden ook nog een paar kansen gecreeerd die 
jammer genoeg dan naast, over of in de handen van de keeper belanden. Zo 
eindigde deze toch wel pittige oefenwedstrijd in 1-5, een leuke en sportiefe 
pot waar de coaches genoegen mee namen. 
le helft: rechtshalf, wissel. 
2e helft: linkshalf. 
Aanvoeder Jurjen(dit keer geen Man of  the  Match). 

WedisIyijdversiag van bESZ 
Nou ik zal het maar eens vertellen de ongetend begon slecht maar het werd 
wat beter toen tjeerd ziek naar huis ging U maarja het intrappen ging al wat 
stug (vooral  marten)  nou zoals gewoonlijk joerie op goal  robin  laatste man.  harm  
voorstop.  marten  rechtsback. En Arjen linksback. Chris rechtshalf. Wout  mid 
mid.  Jurjen linkshalf.joran rechtsvoor en sven spits. 

Van de pecrordngmee-serr  

Na een moeizame start is het dan toch eindelijk 
gelukt alle leden via een incassomachtiging te 
laten betalen. 
Deze manier van betalen is een enorme 
besparing in tijd van de contributie 
administratie. Wellicht zullen enkelen onder 
jullie inmiddels ook al geconfronteerd zijn met 
het automatisch incasseren van de boetes voor 
gele en rode kaarten, bit geeft voor de club een behoorlijke besparing want de 
K.N.V.B. boekt wel onmiddellijk deze boetes af van onze clubrekening en dat is 
per periode toch een behoorlijk bedrag. 

Met ingang van dit seizoen heeft het bestuur besloten de zogenaamde 
"familiekorting" in te voeren. Dit houdt in dat families waarvan de kinderen bij 
D.W.P. voetballen geen contributie meer betalen vanaf het derde kind. 
Deze regeling stopt wanneer hij of zij 19 jaar, dus seniorlid, wordt. Uiteraard 
wordt voor deze kinderen wel kledinggeld, g 10 per jaar, betaald wat éénmaal 
per jaar in rekening wordt gebracht. 

Let iedereen voor het komende seizoen nog even op het afval 
in de emmer is de juiste  plants,  onderstaand plaatje 

* aangetroffen na een jeugdwedstrijd " 
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Beste DWPiers en - sters, 

Het eerste deel van de competitie 
zit er al weer op en we kunnen nu een 
tussenstand opmaken. Hieruit kunnen 
we afleiden dat de jeugd, over de 
gehele linie gezien, met veel plezier 
voetballen en dot de resultaten hier 
en daar alleen maar kunnen 
verbeteren, het is dan ook belangrijk 
dat we els spelers en teamleiders 
allen maar naar boven kijken en ons vizier gezamenlijk richten naar weer wat 
hogere doelen. Zo menen wij als bestuur dat na het overschrijden van de 250 
leden we met de gehele vereniging moeten proberen er nog meer leden bij te 
krijgen. Op sportief vlak zal de vereniging dan alleen maar beter kunnen worden 
en we wellicht ook naar een nog betere accommodatie toe kunnen groeien. 
Qua resultaten, reeds eerder aangehaald kunnen we stellen dat er een aantal 
teams in de jeugd in de bovenste regionen meedraaien en hebben meegedraaid 
in de eerste helft van het seizoen. Zo zijn er E2 en Fl ,die beide gedeeld 3e 
werden en slechts op doelsaldo uiteindelijk als 4e eindigden, F2 en El het iets 
minder deden, maar toch een behoorlijke vooruitgang boekten t.o.v. de 
seizoensstart. Dus dat biedt wellicht perspectief voor de periode na de 

winterstop. Ook de E3 meisjes toont 
progressie en behouden de lol in het 
spelletje, net als de overige E en F 
teams. Beide de oudere jeugdteams, 
D,C en 9. zien we eigenlijk hetzelfde 
beeld. C 1 presteerde zeer goed en 
staan volgens onze inlichtingen op een 
2 e  pleats,  proficiat! Bi j D1 kwam het 
motortje wat laat op gang, jongens 
luister naar de leiding en kom het veld 
op als één team, dan sta je al met 1 - 0 
voor!! Het 13,1 elftal bekerde lang door, 

Joran kwam in zijn eentje (vluchtend voor de stank van zijn tegenstander) voor 
de keeper. Daarna het fluitsignaal voor de thee. In de pauze begon het te 
plenzen terwijl v.v  Ens  al weer op het veld stond. be 2e helft was ronduit 
bagger. We waren compleet uit het spel en kwamen er maar niet in. Het slechte 
spel resulteerde in een doelpunt voor  Ens.  Na wat tackeltjes,duwtjes en 
trapjes vervolgenden ons (slechte) spel. Verder kregen we in de 2e helft weinig 
doelpogingen dus de stand bleef zo. Na afloop gaven we namens heel dwp cl een 
bosje bloemen aan de ouwe lul (Pieter de Jong) hij was namelijk abraham 
geworden( 50 jaar!). Daarna nog op de foto met die afschuwelijke shirts en snel 
de kleedbox in om feest te vieren. Kortom een leuke en pittige wedstrijd. Toch 
een overwinning behaalt! Goed gedaan!! 

Chris van He 
Rechts half (soms achter) 

Wedstrijdvers9ag tegen 
Wisp&ica/Thor 
Wedstrijdverslag Wispolia/Thor Cl 
vs D.W.P. Cl 

Na vertraging in het begin konden we 
eindelijk weg, maar we kwamen ook 
nog in de file, dus een korte warrnup. 

Joerie was ook nog eens zijn scheenbeschermers vergeten, dus deed hij 3 paar 
sokken aan, de scheids trapte er ook nog in. In het eerste kwartier viel er voor 
de dwp supporter weinig te beleven, want we speelden erg slecht, en we hadden 
geluk dat Wispolia niet goed kon afronden, wel hadden we in de le minuut een 
grote kans toen Joran de bal richting doel schoot, maar de keeper stopte hem 
en blesseerde zijn pols daarmee, een veldspeler werd nu keeper. 
Joran maakte de 1-0, en ook de 2-0. Ook Tjeerd pakte een goal mee, 3-0 
En nog voor rust maakte Joran de 4-0. Mooie ruststand dachten wij. 
Na rust kwam Wispolia goed uit de startblokken, en er kwam nog bijna een kans 
na al het geklungel achterin. Maar onze voorhoede werd ook wakker, Joran 
maakte de 5-0. Nu werd het een doelpuntenfestijn: Wytze kwam met de 6-0 
waarna  Soren  weer de 7-0 maakte. be 8-0 was een goal van Arjen en Chris (!!) 
maakte de 9-0. Jurjen beloonde zijn mooie wedstrijd cis aanvoerder met de 10-
0. Wytze kon na weer een per kansen de 11-0 maken, en Wout pikte ook nog 
een goal mee: 12-0. 
Hierna werd er wat geknoeid met de opstelling, en kwamen er nog enkele 



Giethoorn was al vroeg uit de veren,ze meenden 
dat ze al om 9.30 moesten voetballen,het was 
11.15.De wedstrijd was een met twee 
gezichten,de eerste helft was duidelijk voor 
giethoorn.ze zetten ons steeds goed vast.Uit 
een corner maakten zij 1-0 de bal kwam hoog 
voor bij de tweede paal en via onze gehaktbal 
verdween de bal in het doel.Een van onze 	7) 
spaarzame uitvallen leverde zowaar de 1-1 op 
sven scoorde beheerst uit een voorzet van  Born  
to lose.Sven zou uitgroeien als 
man van de wedstrijd 3x gescoord. Kort daarna 
maakten zij uit een aanval 2-1,de speler van 
giethoorn speelde zich goed vrij passeerde 2man 
en scoorde belneerst,daarna uit een schotje 3-1,ruststand Na een 
donderspeeds van de leider in de rust ,waren de koppen weer in de juiste 
richting,en door te zeggen dat ze volgende week vrij hebben,zouden ze wel 
eens wat laten zien.En 
inderdaad,het straalde er van af.Het verdiend aan iedereen een groot 
compliment voor de inzet die ze lieten zien.3-2 door sven,3-3sven,en joran 
maakte er 4-3 van,klasse jongens. 
0-1 / 1-1 Sven (Voorzet wietse) / 1-2 / 1-3 / 2-3 Sven (Voorzet Wout) 
3-3 Joran (Voorzet Wietse) / 4-3 Sven (Voorzet Wout) 
Verslag van Pieter de Jong 

Wedstrijd 30 september tegen Read  Swart  
Zaterdag 30 september moeten jullie wel voetballen. Read  Swart  is de 
tegenparij. be uitwedstrijd is om kwart over 10. Vertrek vanaf dwp 9.15 
Edit; Wedstrijd werd simpel met 1-13 gewonnen 

Wedstrijd 7 oktober  Ens  
v.v D.W.1)  cl- v.v  Ens  cl (2-1) 
We moesten er vroeg uit.(vooral voor Joerie die zijn eerste slokje alcohol had 
gehad) Aanwezig zijn om 8.50.We moesten Cambuur shirts aan en dat stond 
voor geen meter. Om te beginnen speelden we eerste helft goed. Wout opende 
de score met een mislukte maar goed gerichte pass vanaf ongeveer de 
middellijn op Joran. be keeper was veel te ver uit zijn goal. Wat resulteerde in 
een doelpunt 1-0 voor D.W.P. Marten speelde voor de verandering goed hij had 
zowat elke (gehakt)bal.  Harm  had het zwaar met een Lekker Lekker Van  Lassie  
voor hem. Maar dat mocht de vreugde van het 2e doelpunt niet drukken. Want 

maar kon helaas geen overwintering afdwingen, in de competitie wordt op dit 
moment een plaats bij in de top 5 bezet, ook hier zien we dus een goed 
resultaat met kansen op verbetering. Helaas ontbrak hier en daar wat 
informatie, zodat we niet over ieder team de revue kunnen laten passeren. 
Dames en heren leiders probeer de vergaderingen van het jeugdbestuur te 
bezoeken, zodat we van alle teams op de hoogte zijn, stuur desnoods een 
berichtje naar één van de leden van het jeugdbestuur! 
Tot slot wil het jeugdbestuur alle vaders en moeders bedanken voor de 
getoonde aandacht bij de wedstrijden in de eerste seizoenshelft en we hopen u 
ook na de winterstop weer op het veld te mogen zien en horen. 

Jan Boender 



D.W.P. haalt de 25 

tegen Nagele 
vroeg uit de veren,om 
polder. 
door de flitspaal,drie 

dus geflitst - leuk 
Over de wedstrijd 

verloren kansloos met 

Wedstrijd 
We moesten  
'Ralf  tien voetballen in de 
We werden verwelkomt, 
van de vier rijders,werden 
begin van de zaterdag. 
kunnen we kort zijn,we 

houden aan voor onze grote doelman 
1. Maar dat mocht 
drukken en we 
erin, en de 
8 tegen 1_ be 
gemaakt door Sven, 
(2x) Wytse (wat een 
(2x), en wat Tjeerd gegeten 
raadsel.. be 
een 

Joerie, en het was 3 - 
de pret niet 
schoten de ballen 
eindstand kwam op 
goals werden 

Joran (2x), Wout 
poeier), en Tjeerd 

had is voor iedereen nog een 
eerste 3 punten waren binnen, 

goed begin. 

Door 
Marten de Jong, Cl 

e wedstrUden wan  

Zaterdag 9 september '06 hebben wij tegen Bolsward 
gevoetbald. Het was warm weer, maar dat maakte voor ons niks uit want we 
wonnen zowaar met 8 - 1! In de le helft stonden we met 3-0 voor totdat 
Bo:sward voor de verandering ook eens bij ons op de helft kwam. be (Dal kwam 
in het 16 metergebied en Bo!sward school-, zonder succes, maar trof een van 
onze spelers. We probeerden de bal weg te en werken maar dat mislukte en de 
bal kwam voor de voeten van een Bolswardician die schoot de bal erin, geen 

5-0.1-let hoogtepunt van de wedstrijd was dat Arjen neergesabeld van achteren 
werd en dal-  de scheidsrechter niks had gezien.Teveel spelers hadden niet de 
inzet die je toch wel van hun verwachten mocht. 

Wedstrijdversiag tegen giethoorn Cl 
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DWP passeert de 250 leden grens 

;•:•,nr  " 

De tweeling Nico en Bernard Holtrop, twee speciale pupillen van de week. 
(foto: Jan Knijpstra) 

SINTJOHANNESGA — Bij de 
thuiswedstrijd van DWP tegen 
De Sweach waren zaterdag wel 
twee heel speciale pupillen van 
de week. Kersverse DWP'ers 
met nog geen enkele wedstrijd 
in de henen. 

Nadat enkele jaren geleden 
Douni als 250ste lid werd bin-
nengehaald, is het nu de beurt 
aan Nico én Bernard Holtrop. 
Destijds had DWP een nog niet 
aangescherpte ledenlijst waar 
ook spelers op stonden die inci-
denteel voetbalden. Het leden-
aantal liep terug naar ongeveer  

230/235. Langzamerhand neemt 
het aantal weer toe. Veel jeugdle-
den en vooral Ouwsterhaule is in 
de ban van het voetbal. Bernard 
en Nico zijn het 250ste en 251ste 
lid van DWP. Omdat je een twee-
ling niet moet scheiden was er 
ook niet de vraag wie eerst was. 
Beide pupillen werden in het 
zonnetje gezet -en kregen naast 
de gebruikelijk pupillenbal met 
handtekeningen van de spelers 
een echt DWP trainingspak en 
een voetbaltas. Daarna volgde al 
snel de nummer .252, een teken 
dat voetbal leeft in Sint Kit en 
omgeving. 
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D3 2x30 
7-tal 	94/95 

Graaf,de Remco 
Veenstra Jeremy 

Mulder Rinze 
ZijI,van Sven 

Hoonstra Marco 
Akkerman Eric 

Berger 	 Jacob 

aanvullen met spelers van El 
Theo en Hendrik regelen dit 

Henry / Herman 

Huisman Volken Schreur 	Rintje-Jelle Veenstra Joerie 
Mulder Sven 

Wal,van der 	Leo 
Venema 	Wijtze 
Bos 	 Jelmer 
Vaartjes 	Thijs 

Ravenswaalj,van Isabelle 
Jong,de Immie 

Slageren,van 	Douni 
Naber 	 Nanou 

131 	2x40 	max 3 dis. 
2e klasse J 	90/91 

Cl 	2x35 	max 3 dis. 
3e klasse  AE  92/93 

C2 	2x35 	max 3 dls. 
4e klasse M 92/93 

DI 	2x30 	max 3 <its. 
3e  klasse  AY 94/95 

D2111 2x30 	max 3 dis. 
3e klasse  AX 	94/95 

Hoekstra Bart A. 
Laan,v/d Richard 

Meijer  Dylan  
Vaartjes RIntje 

Bos Klaas 
Bos Roel 

Velde,van der  Age Ellett  
Melein Norbert 

Woudstra  Bernd  
Buijs Jos 

Jong,de Rikus 

Nieuwland  Harm  
Jong,de Marten 
Sietsma Wytse 
Hes,van Chris 

Wietsrna Tjeerd 
Krikke Jurjen 

Jong,de Wout 
Ketellapper Marcel 

Veenstra Joran 
Veenstra Robbin 

Stoelwinder Arjen 

Veervan der  Lars  
Graaf,de Jeroen 
Vaartjes Roelof 
Mulder Douwe 

Hoks Jaring 
Holtrop Anton 
Jonker Sido 

Jong,de Jelmer 
Jong,de 	Ferdi 
Krikke 	 Rinke 
Heide 	 Herman 

Tadema 	Christiaan 
Hoks 	 Roelof 
VVietsma 	Klaas 

Hogeling Bas 
Bandstra Stefan 
Korteweg Thijs Jan 
Hes,van  Rick  

Bouwhuis Mark 
Vaartjes Arjen 
Graaf,de Marcel 

Lageveen  Ronnie  

Dijkstra Yple  
Dykstra  Wietshe 

Meer,v/d Annet  
Comet  Annelisa 

Fa/keno Hester 
Koenen Lotte 
Boer,de  Bianca  
Tuinier Marije 
Melein Iris 

Sloe/winder  Fence  
Knijpstra  Salina  
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DWP Jeugd dec 2006.xls 	 Voorjaar 2007 

Indeling DU1J.P. jeugdteams - voorjaarscompetitie 2007 
Tr 	Pieter v/d Wal 551604 
Li Jan Venema 	551989 
Li Jan Vaartjes 	551304 

Theo Portena 
Theo Portena 	636842 
Hendrik Visser 	551732 

Tjibbe Bos 551084 
Pieter de Jong 
Mindert Mulder 

Henk van Hes 551936 
Henry van Drogen 	552205 
Jan Boender 	552506 

Tjibbe Bos I Alex Hoks 
Alex Hoks 
Doeke Holtrop 

Rintje Vaartjes 551304 
Anja Jonker 	551154 
Gert Schutten 	636849 

Klaas H 551030 / Wietze T 
Bernard Hogeling 552406 

Rinke de Graaf 	551146 

Henry Herman 
Herman Roffel 	552012 
Jolt Jager 
	551091  

Annemarie / Egbert 
Annemarie Kelder 	681651 
Egbert de Jong 	551558 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
Tr 

551597 
551141 

551046 
551152  

Henry / Herman 

Seije v/d Wal 	552222 	Klaas v/d Berg 	551060 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

El 	2x25 	max 2 dis. 
2e klasse AH 	96/97 

E2 	2x25 	max 2 dis. 
3e klasse BG 	96/97 

E3m 2x25 	max 2 dis. 
4e klasse AL 	96/97 

Fl 2x20 	geen dis. 
2e klasse  AK 	98/99/00 

F2 	2x20 	geen dis. 
4e klasse AT 	98/99/00 

F3 	2x20 	geen  <Hs.  
4e klasse AT 	98/99/00 

Visser Jeen 
Visser Thijmen 

Veenstra Leon 
Korteweg  Seger  

Ste/Ivan der  Ronny  
Bos Wieger Dirk 

!Wing  Matthijs 

Bos Sjoerd 
Hes,van  Rowan  

Boonstra Jeffrey 
Huttinga Erik 

Drogen,van Jordy 
Akkerman Berno  

Mei,v/d  Tobias  

Tuinier Gerda 
van Mi/gun Ilse 

Jager Mariëlle 
Jonker Ilse 

Hes,van Aniek 
°enema  Gus 
Huisman  Bianca  

Bandstra Maarten 
Hoekstra Sipke 

Ming Joost 
Jager  Wilco  
Heida Henk 

Akkerman Richard 
Roffel Erwin 

Stralen,van Atze 
Krikke Wessel 

Korteweg Hidde 
Wal .v/d Dennis 
Holtrop Nico 
Holtrop Bernard 
Visser Rohan 

Akkerman  Jesse  
Rtiling Daan 
Wljnia Thijs 

Akkerman Erwin 
Berg,van de Tim 

Jong,de Gido  
Veenstra Gerben 

Kleijne,de Joep 
Portena Meinte Piet 

Olde Agterhuis Mike 
Hospes Anne 

Huisman Marten 
Yska  Ewan  

Hoekstra Hilde 
Conic/es Ellen 
Schutten Tineke 

Tuinier 	Jildou 

Linders Brando Bos  Benny  

-- 
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Meerwcy 5- 5, 8507 CA Robe! 
Tel. 0513 - 55 155L  Fax 0513 - 55 11 66 

CAMPING 
TJEUKEMEER 

p:‘, I LJ OEN  • Rustige familiecamping 
•Veilig zwemwater 
• Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
•Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

R.BIJKER 
Streek 130 

Meerweg 34, 85 15 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 13 4 I, 

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
• uithakken oud voegwerk •restauraties 

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

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

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

istutimetwaw e  

SMIT BV Mo 
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 • Bedrijventerrein  Kanaal  • 8447 GP Heerenveen 
• Tel. (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 

Technisch bedrijf 	 

Schotel- g•( 
antennes INS/4114ND 

Dak- en 
Zinkwerk 

vakkundig 
zelf doen 

in
E
s
r
ta
k 
l
ed 
la
n
ieur 

 

Gas-Waler 
Elektra 

C. V. 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was- 

apparatuur 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 7 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

CHAMPIpNS 
	Zaalvoetbal jeugdspelers F2 tim El 

Hallo jongens en coaches/leiders er is door mij voor de zevende keer een halve competitie  
CHAMPIONS  LEAGUE opgezet. Deze spelen we weer in de gymzaal in december, januari en 
februari. 
Neem je sportkleding mee ook scheenbeschermers  tevens badslippers  en een handdoek voor na de 
wedstrijd.. 
Het is de bedoeling dat je max. 15 min van tevoren aanwezig bent en je meldt bij een van de 
aanwezige leiders, deze wacht(en) op je in een van de 2 kleedkamers. Na de wedstrijd douchen en naar 
huis, er is geen ruimte om te blijven. 
Voorbeeld:  Arsenal  tegen  Sporting.  De beide ploegen zijn 8:45 aanwezig. Beide ploegen gaan 

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

De leiders van de F-jes zijn aanwezig tijdens de 3 F -wedstrijden van 9:00 tot 10:25 
De leiders van de E-tjes zijn aanwezig tijdens de 3 E -wedstrijden van 10:30 tot 11:55 

Spelregels: Wees sportief 
Geen lichamelijk kontact 
Geen slidings 
We spelen 4 tegen 4 

Doelpunt: Voor F1-F2 en F3 als men over de middellijn is gegaan en dan de bank raakt 
Voor E1-E2 en E3 als men de gele lijn is overgestoken en dan de bank raakt 

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

16 December 2006 

Scheidsrechters: Leiders F en E tjes 
Tjibbe Bos /Geert Bos 

Score: Aden Veenstra 

Arsenal 
Celtic 
Sporting C. de Portugal 

AEK Athene 
Girondins de Bordeaux 
HSV 

Shaktar Donetsk  
PSV  

- 	Steaua Buceresti 

Internazionale 
Olympique Lion 
Levski Sofia 

Linker kleedkamer 
Rechter 
Linker 

Rechter Kleedkamer 
Linker 
Rechter 

9:00 - 9:25 
9:30 - 9:55 

10:00 - 10:25 
PAUZE 
10:30 - 10:55 
11:00 - 11:25 
11:30- 11:55  

Arsenal 
Shalctar Donetsk 
Steaua Buceresti 

Olympique Lion 
Girondins de Bordeaux 
Levski Sofia 

- 	Sporting C. de Portugal 13 - 6 
- 	PSV 	 6 - 6 
- 	Celtic 	 17 - 4 

- Intemazionale 
- HSV 

AEK Athene  

Linker kleedkamer 
Rechter 
Linker 

Rechter Kleedkamer 
Linker 
Rechter 

14 - 7 
22 - 9 
3 - 10 

6 Januari 2006 
9:00 - 9:25 
9:30 - 9:55 

10:00 - 10:25 
PAUZE 
10:30 - 10:55 
11:00 - 11:25 
11:30 - 11:55  

A.V 



HSV Levski Sofia AEK Athene Internazionale 	Bordeaux 	Olympique Lion 

Thijmen Visser 	Leon Veenstra 
Meinte Piet Portena Joep de Kleine 

Ilse van Milgen 	Aniek van Hes 
Bern° Akkerman  Tobias  v/d Mei  

Ewan  Yska 

	

Klaas Wietsma 	(3errit Londervan  

	

Seger  Korteweg  Ronny  v/d Stelt 	Matthijs Röling 
Anne Hospes Mike Olde Agterhuis 	Sjoerd Bos 
Ilse Jonker 	Gerda Tuinier 	Rowan  van Hes 

Jeffrey Boonstra 	Erik Huttinga 	Jordy van Drogen 
Maarten Bandstra 

Jeen Visser 
Wieger Dirk Bos 

Marielle Jager 
Marten Huisman 

PSV 	Sporting 

SC F1  

Shaktar Donetsk 	Arsenal Steaua Buceresti Celtic 

3 Februari 2007 

9:00 - 	9:25 PSV  Arsenal Linker kleedkamer 
9:30 - 	9:55 Sporting C. de Portugal 	- Celtic Rechter 

10:00 - 10:25 Shaktar Donetsk Steaua Buceresti Linker 
PAUZE 
10:30 - 10:55 Internazionale 	- Girondins de Bordeaux Rechter Kleedkamer 
11:00 - 11:25 HSV 	 - AEK Athene Linker 
11:30 - 11:55 Olympique Lion 	- Levski Sofia  Rechter 

17 Februari 2007 

9:00 - 	9:25 Steaua Buceresti Arsenal Linker kleedkamer 
9:30 - 	9:55 Celtic Shaktar Donetsk Rechter 

10:00 - 10:25 PSV Sporting C. de Portugal Linker 
PAUZE 
10:30 - 10:55 Internazionale HSV Rechter Kleedkamer 
11:00 - 11:25 AEK Athene Olympique Lion Linker 
11:30 - 11:55 Levski Sofia  Girondins de Bordeaux Rechter 

24 Februari 2007 

9:00 - 	9:25 Arsenal 	 - Celtic Linker kleedkamer 
9:30 - 	9:55 Shaktar Donetsk 	- Sporting C. de Portugal 	- Rechter 

10:00 - 10:25 Steam Buceresti 	-  PSV  Linker 
PAUZE 
10:30 - 10:55 Levski Sofia Internazionale Linker Kleedkamer 
11:00 - 11:25 Girondins de Bordeaux 	- AEK Athene Rechter 
11:30 - 11:55 Olympique Lion HSV Linker 

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

Sipke Hoekstra 	Atze v. Stralen 	Wilco  Jager 	Henk Heida 	Joost  Reding  Richard Akkerman  
Tineke Schutte Bianca  Huisman Ellen Coerdes Hilde Hoekstra Gea Oenema 	Jildou Tuinier 
Daan Ming 	Wessel Krildce Hidde Korteweg Brand° Linders Erwin Roffel 	Rohan Visser 
Thijs Wijnia 	Nico Holtrop  Jesse  Akkerman Dennis v/d Wal Erwin Akkerman Tim van de Berg 

Bernard Holtrop Gido de Jong 	Benny  Bos Gerben Veenstra 

Rabobank Heerenveen heeft vestigingen te Heerenveen, Akkrum, Grou, Nieuwehome, Sintjohannesga, Reduzum. 
Voor verdere informatie: tel.: (0513) 65 53 00  e-mail:  info@heerenveen.rabobank.n1  

A.V 



Jousterweg 9 
8506 BE Haskerborne 

tel 0513-418458 
fax 0513-417467 

http://www.wiersmabanden.n1  
email: irrfo@wiersmabanden.n1  

0 0 0 0 0 0 WORDT LID V4INI 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie» 

NVOB 
KORT 
Timmer- en aannemersbedrijf 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Velkpper 
• Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 
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VAN, DER V LU GT & 	 • 	. .WILLEMS .  

Wonen in Skarsterlán? 
Wilt u aantrekkelijk wonen in het 
hart van Friesland? U bent meer dan 
welkom in onze woonwinkel in het 
centrum van Joure. Loop eens vrij-
blijvend binnen! 

Woningstichting Haskerland 
De Merk 11 Joure 
Telefoon (0513) 48 48 48 
www.vvshjoure.n1 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 

Binnendijk 25 8461 LE Rottum tel. 0513 621173 www.konbouw.n1 

11. 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: 
Bij particulieren thuis uw belastingaangifte en hulp bij aanvraag voor huur en/of zorgtoeslag 
Administratie van uw kleine ondernemin, eenmanszaak inclusief fiscale aangiften 

Cashmanagement kleine ondernemingen, eenmanszaken 

Lekker en verantwoord 

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

BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRUPS WAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 



INVESTEER NU EN BETAAL PAS IN 2007! 
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NOORD COMPUTERS 

- 
PASTORI ELAAN 25 - 8501 EW JOURE 
TELEFOON (0513) 41 65 46141 20 21 
FAX (0513) 41 98 21 
www.rioord-computers.nt 
info@noord-computers.nl  

ICKER ER  

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. 

Verder wensen wij iedereen een nieuwe en gezonde start van het nieuwe jaar 
en de competitie. 

Leiders Sei je en Klaas F2 

Na de bekerronde zijn we aan de competitie begonnen. 
Hoe verder in de competitie hoe beter dat het voetballen ging, zelf werd er al 
een tegendoelpunt gemaakt en zelf winst tegen Aengvvirclen f2. 

nieuwe laten halen en even later met zijn (vergeten 
schoenen!!!) op het veld staan. 

Ook is er nog 
steeds plezier 
bij de jongetjes 
en bij ons ook. 
Verder 
gebeuren er ook 
grappige dingen 
voor de 
wedstrijden, 
zoals een 
spelertje die 
zegt zijn  
schoenen te zijn 
vergeten. Zijn vader 
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Hier volgt een verslag van het allereerste optreden van 
DWP F2 op de voetbalvelden van Friesland. 

Het begon gelijk al met een paar pittige tegenstanders in de bekerwedstrijden. 
uitslagen van 0-12, 0-18, 0-9 waren voor ons gewoon. 

Dit kwam ook door dat we nog nooit getraind of gevoetbald hadden in een team. 
Tegen Oudehaske f2 moest eerst worden uitgelegd hoe er moest worden 
afgetrapt, en later hoe er moest worden ingegooid. 
Later in de wedstrijd was er een spelertje die moe was en niet meer wilde 
voetballen hij is daarna gaan kikkervangen.( 1 gevangen en mee naar huis 

genomen.) 

the 
MOCC91-206C:10 

be wedstrijd Oide Veste 6 tegen DWP 4 begon met 
wat blessures en een schorsing zodat we 10 man en 

de leider van de C2 {Alex Hoks) die wel mee wilde met het sterren team van 
DWP 4. Tot aan de warming up ging alles goed totdat de keeper Sake M een bal 
stopte en erg ongelukkig op zijn schouder terecht kwam en zijn arm niet meer 
kon bewegen zodat hij niet aan de wedstrijd kon beginnen. 
Er moest een nieuwe keeper worden gezocht uit de overige 10 man, na  fang  
gepraat kwam Anne v/d Zee met het 
voorstel dat de breedste maar in de 
goal moest zodat het doel wat kleiner 
werd met een klein verschil verloor 
Anne dit van Alex wat hem goed uit 
kwam. 
Een vraag aan de tegenstander om een 
speler te lenen leverde niks op, dus 
moesten we beginnen met 10 tegen 11 
wat in de praktijk geen nadeel hoeft te 
zijn. "Lijder" Rinus (Hotze) maakte een 
gewaagde opstelling en zo begonnen we 
aan de wedstrijd achter op lijn 
verdedigen en spelen op de counter dit pakte wonderbaarlijk goed uit want na 

een half uur spelen stond het na 4 schoten op het 
doel zomaar 0-3 voor ons en werden er geen kansen 
weg gegeven. 
Toen sloeg het noodlot opnieuw toe  "good old"  
Douwe Dijkstra {58} viel uit met een blessure iets 
wat hem nog nooit was overkomen. be druk werd 
groter en onze keeper moest vaak handelend 
optreden, zo ook een voorzet waar hij met zijn 
hoofd eerder bij was dan met zijn handen en met 
een fraaie kopbal redding bracht tot grote 
verbazing van voor en tegenstander. 
Ook werd er nog een strafschop door Alex gestopt 
toch moest hij 1 keer vissen maar ja dat kan 

RiflatclA 
day 
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! g et is zaterdagavond 17 decem- 
Ji ber 2005. Jouke en Aleida Tui- a._ 

: I nier zitten in de woonkamer 
t 	II  van hun boerderij aan de Meer- 

weg in Oldeouwer. De drie dochters 
Marije, Gerda en Jildou liggen in bed. 
De oudste, Gesina, is met vrienden op 
stap. Aleida stopt nog een blok hout in 
de kachel en hoort even later een luide 
knal. Ze loopt naar de trap in de gang 
en kijkt omhoog. Het luik van de zolder 
staat nog open en daardoor ziet ze een 
ware vuurzee. De vlammen lekken 
langs de nok van het dak. De boerderij 
staat in brand. 
Bijna een jaar later woont het gezin 
Tuinier nog in een noodonderkomen 
achter op het erf. De nieuwe boerderij 
is bijna af, ze hopen er in december in 
te kunnen trekken. In de overvolle keu-
ken/kamer van de unit, tussen strijk-
plank, stapels spullen en verhuisdo-
zen, haalt Aleida herinneringen op aan 
die noodlottige avond, maar ook aan 
wat er daarna gebeurde. Als ze de ba- 

lans opmaakt, valt op dat er•heel wat 
positiefs te melden valt. Zoveel hulp, 
zoveel warmte. 
Toen de boel explodeerde was Marije 
al uit bed gesprongen. Jouke kwam 
eerst nog plichtsgetrouw met een 
brandblusser aanrennen. Maar Aleida 
had het al bekeken. „Ik reip 'belle 112, 
belle 112'. Op 'e tafel leine  it  fototastel 
en myn mobyl. Dy ha ik meigrist en 
doe  bin  ik mei de bern nei bilten flein.  
finder Wean, sander  knuffels, prak-

kesearst nearne oer. En  it  wie káld, sa 
káld." 

„Ik  woe  met de bern yn 'e auto sitten 
gean. Mar de ruten wiene beferzen en 
ik moast de auto keare. Dat  woe  earst 
net en ik rekke even yn panyk. 
kop derby', sei ik tsjin mysels. Doe gie  
It better.  Ik ha yn 'e auto de buorlju 
belle. 'Us hfis stiet yn'e  bran',  Kip ik. 
Grapke seker,  seine  se. Mar se wiene 
der yn in  pear  tellen. ik  bin  noch mei 
harren  it has  yndraafd, om de foto's  

op te heljen, yn boadskiptassen. Hoe 
ha ik  it  doard." 

„Doe róp Marije dat de hOn  nods  yri 'e 
stal sic). De bern hawwe Jorick derilt 
helle, hy  woe  earst net. Jouke  hat  de  
(age's  fan Gerda ek noch helle. Der sic) 
in stroomtried  inn  'e koai tsjin de kat-
ten. Dat  by  kaam skodzjend nei bit-
ten." Jouke deed ook nog een snelle 
greep in de kluis en het kasboek en 
kon wat sieraden en geld meenemen. 

GRAI19014111EER 
Na twintig minuten verscheen de 
brandweer. Het was niet alleen koud, 
maar ook hartstikke glad. De auto was 
uit de bocht gevlogen. Gesina fietste 
voor de brandweerauto uit. Toen de 
brandweer om vier uur het sein brand 
meester gaf, mochten Aleida en Jouke 
met de brandweercommandant het 
huis in. Boven konden ze niet meer ko-
men, de muren waren weg, maar het 
glasweefselbehang hing er gek genoeg 
nog wel. „Witst wat  it  earste wie dat ik 
oppakte? In pfide apelsl Ik  hie  sa'n hon-
ger. Socht om 'e b&le en de  tails.  Dat 
dochst dus op sa'n momint. Dy apels 
ha ik mar wer delset." 
Intussen had Aleida's zuster de drie 
jongste dochters opgehaald. Gesina 
ging met een vriendin mee. Aleida en 
Jouke bleven om de koeien in de naast-
gelegen stal te melken. In van de buren 
geleende laarzen en overalls. Jouke's 
broer bracht een ontbijtje en de buur-
vrouw een skipak. Even later kwam 
Belfor, het schoonmaakbedrijf uit Hee-
renveen, om de boel te ontruimen. „Se 
ha earst in gat yn 'e  flier  siein om  It  
bluswetter fuort rinne te litten. Doe 
hawwe se  It hide  hûs leechhelle." 
„Ik bleau  hid  réstich. Mar doe't myn 
suster mei de famkes kaam, koe ik yn-
lenen net mear. Dér stiene se mei in  
oar  syn skuon oan, fierste te grut. Dat 
die sa  sear.  ik  hie neat  mear. Gjin  On- 

derbroek, gjin klean, seis gjin iten  boar  
de  him."  Een behulpzame buurvrouw 
bracht een zakje hondenbrokken. 

Vanaf dat moment kwam de hulp echt 
opgang. ,,Jouke en ik stiene beitendoar 
en wy koene presys sjen hokker tsjer-
ke ótkaain.  Ears)  dy op 'e  Hanle,  doe 
dy fan Sint Jut. Alle minsken kamen 
del. Mar  it  wie beslist gjin ramptoeris-
me. Elk set 'sis  it  mar, kinst alles wol 
krije'. Der wie kofje, lekkere koeken, 
boadskiptassen fol iten.  It  wie gewel-
dich. We hiene der ek allinne mei de 
bern stean kinnen." 
„Ik  Wm it  wol dreech  hear,  want je jou-
we  leaver  fuort as dat je Ontfange. Ik 
siet  by it  melken soms te  Olen  Onder 
de idj. Mar Jouke sei dan 'Fanke do 
hast  it  fertsjinne. Hast altyd klear stien  
boar  oare minsken. No krije wy  it  wer-
om'." 

IIIERZENEGIBPIG 
Het gesteggel met de verzekering be-
gon de maandags na de brand. Jouke 
en Aleida hadden een contra-expert 
die opkwam voor hun belangen. „Do 
moatst de kop der byhálde. Moatst der 
om tinke, dat  it  hOs net  carder  sloopt 
wurdt as dat  it  hielendal rib is mei de 
fersekering. Wy ha wol in muorre om-
drukt, want dat wie te gefaarlik. Dat 
mocht wol. Mar doe ha ik wol stien te 

wennen op 'e  *Old pleats  fan 
myn pake en beppe. Dy hiene  him  fer-
kocht oan de álden fan Jouke.  It  wie 
dus echt in famyljepleats." 
Jouke en Aleida waren verzekerd voor 
vervangende woonruimte. Ze wilden 
bij de koelen in de buurt blijven, en 
dus lieten ze een unit achter op het erf 
zetten. Meubels kregen ze van een 
meubelzaak uit Rotsterhaule. 
De Hema uit Joure belde, de Tuiniers 
mochten spullen komen uitzoeken. De 
buurt bracht geld bij elkaar en zo ging 
het maar door. „Elke kear stiene der  

wer pfiden mei  good by  de doar. Ge-
weldich.  It  wie hjir krekt Roemenië." 
Van school kregen ze een computer, 
de leerlingen hielden inzamelacties 
voor speelgoed. 

De oorzaak van de brand is nooit ge-
vonden. De knal had volgens de re-
cherche niks met de houtkachel of de 
schoorsteen te maken. Toch hebben 
Jouke en Aleida besloten dat het aan 
de kachel heeft gelegen. Om een eind 
te maken aan de onzekerheid.  ,,it moat  
in kear ophálde, ek  (oar  de bern. Wy 
hawwe sein:  it hat  de kachel west en 
der komt noait wer in houtkachel yn 'e 
hi's." 

Na veertien dagen begon de sloop van 
de afgebrande boerderij. „Ik tocht dat 
dat  hid  emosjoneel wéze soe, mar dat 
wie net sa.  It  gie net mei in bulldozer, 
mar stikje foar stikje en mei in protte 
respekt." De nieuwe kop-rompboerde-
rij is praktischer dan het oude huis. En  
Wk.  slaapkamers van de meiden zijn 
precies even groot. Daar kan dus niet 
meer over geruzied worden. Maar met 
het oude huis zijn ze ook alle herinne-
ringen kwijt. De plekken waar de ver-
jaardagscadeautjes verstopt werden 
en de kamer waar Aleida de kinderen 
heeft gebaard. 

De brand heeft ook andere immaterië-
le, gevolgen gehad. De angst zit er aar-
dig in. De meiden slapen slecht, dro-
men veel en slaapwandelen soms. Ze 
zijn ook een stuk rumoeriger en onge-
duriger geworden. Urenlang staan ze 
een voetbal tegen de staldeuren te 
schoppen. „Allegearre agressy. Se slie-
pe ek lang net alle nachten troch", al-
dus Aleida.  ,,It haunt  hjir nachts noch 
faak. Wy krOpe geregeld mei fis seizen 
op Os reade bankje. Mar de bern binne 
allegearre sfin en dat is fansels  it  be-
langrykst. En  it  nije hûs liket moai. Mar 
as  it  koe, dan woene wy hjoed noch 
wol Os  Old pleats  werom." 

Woning in de as door schoorsteenbrand`. 
'Veel rook en waterschade bij brand in flat'. Het 
2:ijn berichten die geregeld opduiken in de krant. 
Maar boe gaat het verder als de brandweer weer 
na.-m• buis is? De familie Tuinier uit Oldeouwer 
rnaakt de balans op, een. jaar nadat  hurt  boerderij 
in de as werd gelegd. Het was een t'aar vol hulp en 
warmte. „Di; wie hjir kreld Roernenië." 

Door Marja Boonstra 



En  good old  Douwe is na 
zijn kuit blessure 
fanatieker dan ooit. Ook 
drekracer Johannes die 

het trainingsveld van heel dichtbij inspecteert (met 
de neus in de modder) is fitter dan ooit. Ook voor de 
wedstrijd tegen DESZ werd Jan B flink ingetapet 
door Boenders Sportmassage, kosten nog moeite 
worden gespaard. Helaas voor Jan ging de wedstrijd 
op het laatste moment niet door, nog veel dank gaat 
uit naar trainer Wietse en "lijder" Hotze die van dit 
greamtearn wat weet te maken, heren nog veel 
succes. 

Een trouwe supporter 



Van de D.W.P. website  
www.vvdtvpini  

Geboren op 5 oktober 1956 en dan 
is het 	 ja ja precies 50 jaar geleden. 
Pieter de Jong werd Abraham - het is hem niet aan 
te zien, hij werd nog even door de jongens in het 
zonnetje gezet en kreeg een mooi bos bloemen + 
een overwinning. 

Begeleiding van D.W.P. 1 
vol vertrouwen nog even op 
de foto voor de 
uitwedstrijd tegen Mulier 

Kantinepersoneel is 
door voegbedrijf G. 
de Jong in nieuwe 
polo's gezet, reden 
om deze personen 
ook eens in het 
zonnetje te zetten. 

Eric Schuitemaker is ook het volgende seizoen de 
hoofdtrainer van D.W.P. 

Het 	weegf 	Le2gls de 
Verslag najaarscompetitie Fl 

Onze F-jes waren dit jaar twee klassen hoger ingedeeld 
dan de vorige competitie, maar weer verbaasden we ons doordat ze toch keurig 
vierde werden (van de tien clubs) met het zelfde aantal punten als nummer drie Fc 
Nijlan Fl, alleen het doelsaldo was even minder. Hier volgt een kort verslag van de 
gespeelde wedstrijden. 
Onze allereerste wedstrijd was tegen Leeuwarder Zwaluwen Fl wat later ook de 
ongeslagen en afgetekende kampioen werd, deze wedstrijd werd dan ook ietwat 

'Iatteerd met maar liefst elf 
tegen nul verloren. be tweede 
wedstrijd tegen RES Bolsward 
werd er al beter gespeeld wat 
resulteerde in een overwinning 
van 4-2. be volgende wedstrijd 
was er een om snel te vergeten, 
dit was tegen enado Fl en was 
een zeer slechte wedstrijd voor 
onze jongens mede doordat 
Renado erg hard en ruw speelde 
verloren we de wedstrijd met 
maar liefst 5-1. be volgende 
tegenstander was Fc Nijlan Fl 
wat een hele leuke en spannende 
partij opleverde met een 
eindstand van 2-2, de overgebleven wedstrijden werden allemaal gewonnen en wel 

de volgende cijfers: 
—,:harneg. Fl. - DWP Fl. 0-5 / DWP Fl. - Gorredijk Fl. 2-1 
Nicator Fl. - DWP F1. 1-4 / ISVC Fl. - DWP Fl. 1-5 
En ten slotte DWP Fl. Akkrum Fl. wat weer een leuke spannende en sportieve 
ontmoeting was die toch weer in ons voordeel uitpakte 2-1. 
Al met at een zeer leuke competitie waar we ons boven verwachting en met veel 
spelvreugde gemakkelijk staande wisten te houden. 
Ook willen we nog even de ouders die hebben gereden naar de uitwedstrijden en 
onze trouwe supporters waren, hartelijk danken 
voor hun inzet en betrokkenheid. 

Leiders Fl - Herman en &jolt. 



Kijkend naar het bakje koffie zit ik in 
de half lege kantine. Mijn handen houden het niveau fijne 
motoriek hoog door van een amstel viltje hele kleine 
stukjes af te peuteren. Ondertussen hoor ik een waas van 
woorden naast me. Die zijn ook voor mij bedoeld, geloof ik. 
Tenminste hij kijkt mij wel aan terwijl zijn lippen op en 
neer bewegen. Zijn handen maken grote gebaren in een 
lucht die vervuild wordt door zijn sigaret. Maar ja, 
lichaamstaal is niet aan mij besteed. Ik ben dyslectisch in 
de lichaamstaal. Wat dat betreft zou ik graag mijn hele leven 
eeuwige vertaler aan mijn zijde willen. Op zeer schaarse momenten 
enkele woorden door, die door dat persoon worden gezegd. Ik vind het best vervelend 
worden omdat de woorden behoorlijk vaak door hem worden gebruikt. Ik begin ervan 
te walgen. Hij praat alleen maar over vroeger. Vroeger was alles beter. Vroeger 
hadden we nog geen ... Vroeger moesten we elke dag ... Ais ik het amstel viltje 
helemaal kaal heb geplukt sta ik op en ga weg. Weg van vroeger, de toekomst in. 

(Jw vaste columnist Gerard K 

kád  3 	f• kV/ 

een souffleur of een 
dringen tot mij 

in da schljinwer.pws .  
Knappe p,7e.sca•je 01.7 de el 

Met de 3de  pleats  kunnen we zeer tevreden zijn. Vorig jaar 
stonden we met 0 punten nog onderaan. We begonnen op 9 september tegen de 
nieuwkomer Bolswardia. We dachten dit km wel eens moeilijk worden, grote  
pleats,  het werd een makje 8-1. Bolswardia besloot al gauw zich terug te 
trekken, jammer voor ons. Toen de 2de wedstrijd tegen Nagele. 
We verloren kansloos met 0-5. be 3de wedstrijd was thuis tegen Giethoorn 
moesten we ons maar eens laten zien. Met de rust stonden we 1-3 achter, toch 
een donderspeech in de rust deed wonderen.We wonnen met 4-3. 
be spitsen deden goed samenspel, Soran,Tjeerd, Wietze en grote man"Sven" 
scoorde 3x, mooi resultaat. 
Wedstrijd 4 tegen Read  Swart  wonnen we met 1-13. Grote man in deze 
wedstrijd was Joran 5 x. Wedstrijd 5 tegen  Ens  thuis wonnen we met 2-1, met 
dank aan het middenveld, Chris,Jurjen,Wout,Harm en Marcel konden we de 
overwinning op onze naam schrijven. 
be 6de wedstrijd uit tegen Terwispel wonnen we met 0-12. Joerie de 
uitstekende keeper kon de 0 houden! be 7de wedstrijd was tegen Oldeholtpctde 
en we wonnen met 11-0. be 8ste wedstrijd was tegen DESZ we verloren met 0-
4. be 9de wedstrijd was tegen Delfstrahuizen en we wonnen met 8-3.Joran 
scoorde weer 5x. be 10de wedstrijd was tegen Emmeloord. We speelden 3-3 
met dank aan de sterke achterhoede, Marten, Robbin, Arjen konden we toch 
een punt mee naar huis nemen. 
be lide wedstrijd was tegen Bant. We hebben veel kansen gecreëerd, maar 
scoorden maar 1 dat was wel genoeg voor de winst dus 0-1. 
he 12de wedstrijd was weer tegen DESZ we verloren weer maar nu met 1-2. 
Zij waren wat verder in de combinatie, maar de inzet van ons was goed. 
Zo sluiten we najaar 2006 af met een mooie 3de  pleats.  
We gaan nu 1 keer per week trainen/zonodig in de zaal. 
Met wat zaalvoetbalwedstrijden proberen we de conditie wat op peil te 
houden, om vervolgens op 15 januari weer te trainen 2x per week. 
be eerste competitiewedstrijd is gepland voor 10 februari. 
Als we de derde plaats vast kunnen houden in het voorjaar 2007, zou dat een 
uitstekende prestatie zijn. We gaan ervoor. 
Wij als team en  !eiders  bedanken Tjibbe Bos en Jan Venema voor het altijd 
maar weer klaar staan voor de jongens om hun te kunnen laten trainen. 
BED A NKT groeten Mindert Mulder en Pieter de Jong. 

Ik kom buiten. Het is koud. Mijn hand begint te trillen wat resulteert in koffie over 
mijn vingers. be eerste reactie is de hand over mijn jas strijken. Leuk, koffievlekken 
in de grijze lange jas. Er is een wedstrijd bezig. Aan het scorebord valt te zien dat 
het onze jongens goed afgaat, 3-0. Maar dat ken ook nog de uitslag zijn van een 
eerder gespeelde wedstrijd. Nog steeds in staat van verwarring dus. be lucht is 
droog, ik moet hoesten. Dit enerverende en hoogstaande gekuchel leidt andermaal tot 
spetters koffie over mijn hand, maar dit keer gaat het verder; rechtstreeks over 
mijn jas. Dan volgt een woordenwisseling met mezelf waar ik de details maar van 
bespaar. Laat ik zeggen dat ik het niet leuk vond (lichtelijk uitgedrukt). Na deze 
escapades van niveau gaat mijn aandacht uit naar een wonderschoon doelpunt van onze 
mede, voetballende clubleden. Hoogstaand en hedendaags voetbal. Prachtig. Dit is de 
present-time. Geen gewauwel over vroeger meer. Maar het gaat om het hier en nu. 

Het bekertje, waar ik de helft van de koffie heb uitgedronken en de andere helft 
bewaar in mijn jas, gooi ik met enige zelfbeheersing in een openstaande prullenbak. Na 
zestien andere tassen te hebben opengemaakt om de juiste te vinden, heb ik toch 
mijn tas gevonden. We hebben bespreking voor onze eigen wedstrijd van vanmiddag. 
Ik knijp mijn handen ineen en merk dat ik mijn wenkbrauwen frons. Ik hoop dat de 
rest van deze koude dag beter gaat dan die tot dit moment was. Maar vergeet niet, 
vroeger is wat is geweest. be toekomst is het enige wat telt. 

Gerard K 



Het mg 5 en wee wan D.W.P. 3  

Na de goede bekerwedstrijd tegen Tonego gingen we vol 
zelfvertrouwen naar Read  Swart  en begonnen goed aan de wedstrijd met gelijk 
een paar kansen die niet werden benut. En nadat een bal doorschoot bij een van 
de verdedigers,werd dit gelijk afgestraft en werd 
het 1-0 daarna waren wij eventjes de weg kwijt en 
vergaten te voetballen en lieten de koppen hangen. 
Ze werden nu veel sterker en kregen veel kansen ook 
wij konden nog een paar kansen creëren. Maar de 
ruststand werd 3-0 en zouden we wel eens een 
moeilijke tweede helft tegemoet gaan, dit gebeurde 
dan ook zij speelden erg sterk en wij konden er weinig tegen over stellen ook 
zij misten veel kansen en scoorden slechts tweemaal. Wij redden onze eer door 
eenmaal te scoren met een hele hoge boog bal weer de keeper zich op verkeek. 

Een terechte nederlaag en gezien het spelbeeld 
viel de 5-1 nog mee. Met beide benen weer op de 
grond moesten we naar Oldeholtpade en wel om 
negen uur dit gaf veel slaperige gezichten maar 
het regende dus waren ze snel waker,het eerste 
kwartier ging gelijk op met kansen aan beide 
kanten. Maar na een vrije trap die zo snoei hard 
werd ingekopt de keeper heeft hem alleen maar 
gehoord was de ban gebroken en scoorden we snel 
nog twee keer en kwam er meer rust in het spel en 
begonnen we beter te spelen maakte er nog een 
zodat een ruststand van 0-4 was bereikt. be 

wedstrijd is gespeeld werd er gezegd maar er komen toch nog 40 minuten 
waarin veel kan gebeuren zo werd er gewaarschuwd,zij begonnen erg sterk aan 
de tweede helft en geloofden er nog in en ze kregen hun doelpunt waardoor ze 
nog meer begonnen te drukken. Door ons slappe begin 
kwamen zij in de wedstrijd maar na uitblijven van hun 
tweede goal maakten wij de vijfde en kwamen we onder de 
druk uit en begonnen wij ook weer te voetballen en maakten 
nog drie doelpunten en met een 1-8 overwinning gingen we 
naar St jut terug. be volgende wedstrijd was tegen 
Delfstrahuizen een echte derby die gewonnen moest worden 
want derby moet je gewoon winnen, bij deze wedstrijden 



hoef je niemand te motiveren ze staan dan allemaal op scherp alleen jammer 
dat dit niet altijd zo is. We begonnen dan ook erg sterk wat al snel tot kansen 
resulteerde maar de afwerking faalde, maar toen eenmaal het netje was 

gevonden ging het snel zo kwam er een 
ruststand van 5-0. Dit gaf een geweldig 
gevoel en wilden we er nog een mooie tweede 
helft van maken, dit gebeurde ook nog met nog 
vier doelpunten en mooie aanvallen waren ze 
iets te gretig om de tien vol te maken 
waardoor de tegenstander toch nog twee 
doelpuntjes kon maken. Al met al een leuke 
wedstrijd goed voor het doelsaldo en het 
winnen van een derby geeft een goed gevoel. 

Nog een beker wedstrijd en een afgelasting is de eerste seizoenshelft voorbij 
het streven om een plekje bij de eerste vier kan nog altijd we staan nu op de 
vijfde piek met 16 punten uit 11 wedstrijden en als we na de winterstop een 
beetje beter tegen tegenstanders spelen die onder ons staan zit de vierde plek 
er wei in want teams die boven ons staan spelen we meestal vrij goed. be 
trainingen van Pieter worden goed bezocht al 
zijn ze wat op een raar tijd stip maar ja er zijn 
meer die moeten trainen er word veel op 
positiespel getraind en wat te doen bij bal bezit 
en ver lies,dit komt niet in alle wedstrijden eruit 
maar oefening baart kunst. be sfeer is goed ook 
al word er op trainingen en tijdens de 
wedstrijden wel eens op elkaar gescholden, maar 
voetbal is een emotionele sport en dat moeten 
ze maar van elkaar accepteren. 
Nu eerst maar feestdagen vieren en dan volgend jaar maar goed trainen en dan 
maar zien hoe het er voorstaat in Februari als de competitie begint. 

Een ieder een gezond en sportief 2007 toegewenst 
Jan & Pieter & Jan 
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en in Joure 
Egbert Algra 

JOURE DWP pakte zaterdag drie 
belangrijke punten in de onder-
ste regionen van de derde klasse 
a van het zaterdag amateurvoet-
bal. Doordat het elftal van trai-
ner Eric-Jan Schuitemaker van 
Joure wist te winnen staan beide 
ploegen nu op gelijke hoogte. 
Opvallend was de score. Maakte 
het elftal uit Sintjohannesga in 
de eerste zeven duels slechts vijf 
doelpunten, zaterdag stond er na 
negentig minuten voetbal een 0-3 
eindstand op het scorebord. 

Beide trainers gaven voor cle wed-
strijd aan voor cle volle winst te 
zullen spelen. Na de zesde plaats 
vorig seizoen wil Joure nu een sta-
biele derdeklasser blijven. Bij DWP, 
dat aan haar derde seizoen in deze 
klasse bezig is. luidt de doelstelling  
Mel  veel anders: handhaven met 
een sterk verjongcle ploeg. 'Het 
is een kleine vereniging. dat bete-
kept  keuzes maken', aldus Schuite-
maker. 'Dit seizoen hebben we er 
bewust voor gekozen om bij de A-
junioren geen -elftal in te schrijven. 
Daardoor stromen er spelers snel-
ler door naar de senioren en doen 
er vandaag spelers van zestien en 
zeventien jaar mee. De oudste spe-
ler op het veld is Martin Sietzema, 
die vierentwintig is.' Dat de selectie 
smal is blijkt, als er maar twee wis-
selspelers op de bank zitten. Geluk 
voor DWP is dat het tweede ook 
[n Joure speelde zaterdagmiddag, 
zodat een aantal spelers direct na 
het laatste fluitsignaal plaats kon 
nemen op de bank bij het eerste. 

Beide ploegen beginnen onrustig 
aan de wedstrijd en spelen in hoog 
tempo, wat veel slordigheden en 
buitenspelsituaties met zich mee-
brengt. De eerste kans na vijf mi-
nuten spelen is voor de gasten als 
een corner door de hard werkende 
Remco ten Hoeve op doel wordt 
gekopt. maar de  Jouster  doelman 
André Zeldenthuis is op zijn post. 
Hierna voorkomt DWP-keeper Jos 
Knol met een fabelachtige redding 
een voorsprong voor de thuis-
ploeg als Vincent Groeneveld een 
vrije trap neemt, waaruit Tjeerd 

oe 

Sloothaak op doel kopt. Joure 
houdt vervolgens het betere van 
het spel, combineert makkelijker, 
maar komt niet tot grote kansen. 
De gasten zijn het gevaarlijkst bij 
corners. Vijf minuten voor de rust 
heeft de thuisclub haar beste mo-
ment, als een vloeiende aanval 
over meerdere schijven bij Geert 
Jan  Pals  komt, die deze kans ech-
ter niet weet te verzilveren. 
Direct na de hervatting krijgt 
Tjeerd Sloothaak een grote kans 
om Joure op voorsprong te zetten, 
als hij de bal uit een goede voor-
zet van Vincent Groeneveld in één 
keer op de slof neemt, maar zijn in-
zet over het doel ziet gaan. 

Halverwege de tweede helft kantelt 
de wedstrijd als de gasten een aan-
tal corners achter elkaar krijgen. 
Nadat Remco ten Hoeve en Anne 
Wierda at een keer dichtbij waren 
is het in de zevenentwintigste mi- 

nuut wel raak. Uit een prima pass 
van Martin Sietzema scoort René 
Hulzebosch de 0-1, nadat hij doel-
man Zeldenrust had omspeeld. De 
gasten zullen Joure niet meer te-
rug in cle wedstrijd laten komen. 
Als acht minuten voor tijd Bernard 
Jager uit een vrije trap van Peter 
van der Wal de 0-2 binnenkopt, is 
het pleit beslecht. De eindstand 
wordt in de laatste minuut bepaald 
als Remco ten Hoeve de 0-3 bin-
nenschiet. 

Sc Joure trainer Dennis Stuiver 
slaat na afloop de spijker op zijn 
kop als hij moppert dat de instel-
ling het verschil maakte deze 
middag. 'Wij speelden alsof we 
verwachtten dat het ons wel zou 
komen aanwaaien. Voor de rust.  
speelden we nog wel aardig en cre-
eerden we regelmatig een 2 tegen 1 
situatie. Na de rust zijn we vooral 
op agressiviteit afgetroefd. Hier  

kan ik dus helemaal niets mee', 
aldus een ontgoochelde Stuiver. 
Heel wat meer reden tot lachen is 
er voor zijn collega Schuitmaker. 
'Hier zaten we zo op te wachten 
met zijn allen. We krijgen regelma-
tig complimenten voor ons spel, 
maar stonden wel steeds met lege 
handen. Nu we eindelijk een keer 
op voorsprong kwamen zag je dat 
de ploeg daar zelfvertrouwen uit 
putte. Wij waren feller in de duels, 
maar wel op een faire manier. We 
hadden een ander Joure verwacht. 
In plaats van het spel te spelen 
waarmee ze steeds een mannetje 
meer hebben, waar ze patent op 
hebben, speelden ze veel de lange 
bal. In de rust heb ik gezegd dat ze 
vooral ruimte lieten aan 	'ach- 
terkant, voor ons de tin. 	ant.  
Het heeft perfect uitgepakt , ver-
klaart hij. Door Hit resultaat staan 
beide ploegen nu op een gedeelde 
voorlaatste plaats. 
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Bernard Haltema van  SC  Joure in duel om de bal met een DWP-speler. (foto: Martin de Jong) 



Naam spe(e)I(st)er  
Benny  Bos (F2) 

Gerben Veenstra (F2) 
Daan Rdlling (F2) & Hidde Korteweg (F2)  
Jesse  Akkerman (F2) 
Nico Holtrop (F2) d< Bernard Holtrop (F2) 
Tim van de Berg (F2) (5( Dennis van der Wal (F2) 
Gido de Jong (F2) (4( Jeffrey Boonstra (E2) 
Erwin Akkerman (F2) d< Thijs Wijn  ía  (F2) 
Jildou Tuinier (E3M) & Gea Oenema (E3M) 
Anne Hospes (El) (4( Joep de Kleijne (El)  
Bianca  Huisman, Ellen Coerdes, Rohan Visser 

indsiing komend seizoen 
datum 	 wedstrijd 

2 september 
16 september 
30 september 

14 oktober 
4 november 
18 november 
9 december 
17 februari 
17 maart 
7 april 
21 april 

nog indelen 

DWP - Bolswardia 
DWP - Balk 

DWP - Waterpoort Boys 
DWP - CVVO 
DWP - IJVC 

DWP - be 5weach 
DWP - 555 '68 

DWP - Delfstrahuizen 
DWP - Nijland 

DWP - sc Joure 
DWP - Mulier 

nieuwe seizoen: 

Erdonnatle 	\\ijan 	uy.,(eek 
Wat is precies de bedoeling? 
Bij alle thuiswedstrijden van het eerste elftal mag de 

pupil van de week de aftrap verrichten. 
be aanvang van de wedstrijd is altijd om 
1430 uur. Je moet dan om 13.45 
aanwezig zijn (liefst in voetbaltenue). Wil 
je ook de wedstrijdbespreking volgen 
(voor de echten) dan een kwartiertje 
eerder. Je wordt opgevangen door  Durk  
Jager, de assistent scheidsrechter van 
ons eerste elftal. Voor de wedstrijd kun 
je je verkleden in de kleedkamer met de 
echte spelers van het eerste elftal, je 
krijgt daarna een echte leren voetbal 
met de handtekeningen van alle spelers,  
!eider  en hoofdtrainer. Deze bal wordt je 
aangeboden door het actiecomité. Na de 
warming-up  wear  je aan mee mag doen 
kun je de eerste helft volgen vanuit de 
dug-out. We maken ook nog enkele mooie foto's voor jezelf en het archief 
van D.W.P. In de pauze krijg je patat en drinken daarna is het gebeurd. 
Onderstaand het schema van de komende pupillen, je krijgt bericht van je 
eigen leider wanneer je aan de beurt bent. ij verhindering dit zo spoedig 
mogelijk doorgeven aan Jan Knijpstro, tel. 55 20 07 

Mg [fP n.;.)  ra  noel= 

be B junioren in de beker 
Na het over leven in de poule wedstrijden kwam het er 
pas echt op aan want het is nu alles of niks loting van de 
eerste wedstrijd was tegen Tonego deze speelde in de 
derde klasse maar stonden wel boven aan dus een goede 
tegenstander. 
We begonnen erg goed aan de wedstrijd en kregen veel 

kansen maar de bal wilde er niet in paal en lat en keeper stonden keer op keer 
in de weg,toch lukte het om voor rust drie maai het net te vinden. 
In de rust werd gewaarschuwd voor onderschatting voor het begin van de 
tweede helft zij kregen goede kansen maar scoorden niet wij maakten er nog 
drie zodat we met een 0-6 overwinning naar huis gingen en een ronde verder 
waren. be volgende ronde stond Muller thuis op het programma zij spelen ook 
tweede klasse en staan op derde  pleats  dit werd een 
zware wedstrijd, in de eerste helft ging het gelijk op 
en waren er kansen aan beide kanten maar werd er 
niet gescoord. Na wat aanwijzingen en tips van de 
trainer moest het in de tweede helft dan maar 
gebeuren, Mulier kwam toch het best uit de 
kleedkamer na een scherpe counter was er een gericht 
schot in de kruising dat onze keeper kansloos liet. Nu 
moesten wij proberen om gelijk te maken hetgeen niet 
gemakkelijk was want zij trokken zich terug voor eigen 
goal,toch na veel werklust en een beetje geluk kwamen 
we op 1-1 en was de wedstrijd weer open. be wedstrijd ging heen en weer met 
kansjes aan beide kanten,maar bij een hoekschop werd een handsbal in de 
zestien van Muller gemist door de scheidsrechter die door onze spelers werd 
geclaimd ging Mulier door en scoorde uit de aanval weer met een geweldig 
schot in de kruising. 
In het laatste kwartier gingen we alles of niks spelen achterin lopl wat veel 
risico in hielt want de spitsen van Mulier waren erg snel,toch kregen wij de 
beste kans op 2-2 een geweldig schot van onze stopper die spits was geworden 
eindigde op de fat en zo was het beker avontuur voor ons over. Goed gespeeld 
maar verlies doet altijd zeer maar vooral de gemiste handsbal gaf veel stof tot 
na praten maar ja als het niet ziet kun er ook niet voor fluiten. 
Nu maar weer vol goede moed naar de competitie. J&S&P 
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Paviljoen camping Tjeukemeer 
Bouwbedrijf Cornet 

Jonkman Transporten 

Boss Classics Mini specialist 
Gerrit de Jong 
Theo Portena Koeriersdienst 

Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga  

Rohe! 
Joure 

Haskerhorne 

Sintjohannesga 
Oudehaske 
Heerenveen 

Joure 
Rottum 
Rotsterhaule 

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

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

Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf IVIinnesma 
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. 
Voegbedrijf G. de Jong  
Elmer  Ven erna 
Hotse Adema  

Oudehaske 
Oudehaske 
Sintjohannesga 
Joure 
Heerenveen 
Joure 
Sintjohannesga 
Rotsterhaule 
Joure 
Drachten 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Rotsterhaule 
Oudehaske 
Nieuwehorne 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga  
Rohe!  
Ouwster Nijega 
Joure 
Joure 
Sint Nicolaasga 
Drachten 
Rotsterhaule 
Ouwsterhaule 
Rotstergaast 
Ouwsterhaule 
Scharsterbrug 
Sneek 
Sint Nicolaasga 
Joure 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Sint Nicolaasga 
Sintjohannesga 
Ouwsterhaule 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Haskerhorne 

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 

Metselbedrijf DUAN 
Motorhuis Esvana 
Anja Boender - sportmassage 

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

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 
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