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JEELr\r:L-r(g. 	ñn 
op vrijdag 7 september 2007 
aanvang 20_00 uur 
Kantine D.W.P. 

AGENDA 
1. Opening 

2. Notulen 

3. Mededelingen 

4. Verslag secretaris 

5. Jeugdverslag 

6. Verslag penningmeester 

7. Verslag actiecomité 

8. Verslag kascommissie 
Tetje de Vries en Anne van der Zee en René de Jong (reserve) 

9. Benoeming kascommissie 

10. Bestuursverkiezing: 
Aftredend: Herman de Heij, Minne Modderman en Anne Knol  (alien  
herkiesbaar). 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
Briefjes met tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering 
worden ingeleverd bij het secretariaat de Grie 31 te Sintjohannesga DAMES - EN HERENKAPSALON 

TEL 105131 - 55 17 04 KAPSALONMAAIKE.N1 
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V.v.] de 
redaktle- 
tale; 

Hallo allemaal, 
De voorkant is van de huis-aan-huis verspreide 
jubileumkrant, er liggen nog een paar voor de 
liefhebbers. Het voetbal is al weer enige weken 
geleden afgelopen er kwamen nog enkele 
(jeugd)toernooien en de schitterende en zeer 
gezellige DWP-feestweek. Vele positieve berichten 
ontvingen we. In dit nummer enkele bladzijden met 
foto's welke ook op de website van D.W.P. staan 
(www.vvdwo.n1) Daarnaast hebben we veel inbreng van 
vooral de F pupillen, nu Herman en Gjalt een nieuwe 
camera hebben, hebben ze de smaak te pakken en 
maken veel foto's en verslagen. Ook het gevolg van 
een leuk en succesvol seizoen want de Fl deed het 
prima tegen sterke tegenstanders, veel het verslag. 

Na het feest dus vakantie - al druk doende is men 
bezig met het nieuwe seizoen ook hier de indeling, de 
tijden van aanvang training  etc.  De bekerwedstrijden 
zijn weer vroeg zodat we alweer snel opkunnen naar 
ons vertrouwde sportpark De Grie. 

Rest ons nog iedereen een hele plezierige vakantie 
toe te wensen, doe voorzichtig en tot volgend 
voetbalseizoen, veel leesplezier. 

Redactie  It Wite Pealtsje  

Uiterste inleverdatum volgende kopie 
1 week oktober - verspreiding half oktober 

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 Pb Sintjohannesga 

Verspreiding 
Diverse vrijwilligers D.W.P. 

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

brukwerk  Copy  Boss H'veen 
Oplage: 400 boekjes 

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

Clubblad  It  Wite Pealtsje 
Jaargang 10 

juli - september 2007  

Playbackshow 60 jarig jubileum v.v. D1NP 

Winnaar van de playbackshow is geworden het team Fl met het nummer "Het is 
weer fijn langs de lijn" van de band Drukwerk. Na een paar keer te hebben 
geoefend bij hun leiders Herman en Jolt lukte het het Fl team om de 
playbackshow als winnaar af te sluiten 
Voor deze show dat deel uitmaakte van het 60 jarig jubileum hadden zich zeven 
jeugdteams aangemeld F2-F1-E3 meisjesteam-E2-D2-D1 en het team van C2. 
Het was een geslaagde avond en de organisatie van 60 jaar  vv  DWP kon dan ook 
terugzien op zeer geslaagde optredens van hun jeugdteams. Het verschil tussen 
de nummers 1 en 2 werd echt gemaakt door het playbacken van leadzanger Harry 
(Wessel) Slinger die bijna de gehele cd uit zijn hoofd had geleerd waardoor de 
jury tot een unanieme beslissing kwam. 
Alvorens de act kon worden opgevoerd was er al een paar keer geoefend bij de 
leiders thuis, eerst bij Jolt en daarna bij Herman, wat soms tot hachelijke 
momenten leidden er werd soms even onderbroken voor een kleine pauze 
waardoor zij even een ontspannen boottochtje maakten. (wel stil blijven zitten 
hoor!!) verder werd er veel plezier gemaakt bij het oefenen waardoor de 
resultaten vanzelf komen. 



Accommodatie 
Sportcomplex Sportcomplex 

Algemeen  
e-mail  
webside 
verenigingscode 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Jeugdcommissie 
Voorzitter(s) 

Jeugdcoördinator 

Kledingbeurs jeugd 

Inforrnafispesdne 
v.v. D.W.P. 2007-2008 

juli 2007 

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

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

Jan Boender 	 55.25.06 
Streek 117a, 8463 NE Rotsterhaule 
Henry van Drogen 
HJ Textorstrjitte , 8464 VS Sintjohannesga 	55.20.05 
Arjen Veenstra 	 55.15.15. 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 	06-22790904 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Algemeen coördinator / 
ledenadministratie 
Technische zaken senioren 
Technische Zaken 

Jitske Mulder-Visin 
	 55.12.55 

Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

55.17.88 
55.17.85 

Anne Knol 	 55.20.78 
Binnendyk 6, 8461 LD Rottum 	 06-51750499 
A fina Lageveen 	 55.19.94 
De 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 

55.14.46 

06-48700821 
55.17.64 

06-15496899 
55.25.06 

55.20.05 
55.20.07 

06-22263492 

55.17.18 

D.W.P. F2 voorjaarskampioen 

Hierbij de namen van de kampioensploeg F2 
Bovenste rij vinr :trainer Herman Roffel,  Evan  ten Hoeve,Wessel Krikke, Dennis van der Wal, Brand° 
Linders, Bernard Holtrop, leider Seije van der Wal. Onderste rij vinr: Sven Laurens, Rohan Visser, 
Atze van Stralen, Hidde Korteweg,en keeper Nico Holtrop. 

Het seizoen is bijna afgelopen en net als alle beginnende teams was het voor ons even 
de kat uit de boom kijken. We begonnen de eerste wedstrijd goed, we wonnen met 7-
0 van Lippenhuizen daarna werden er nog een paar wedstrijden gewonnen .We 
begonnen steeds beter te voetballen en raakten aardig aan elkaar gewend. 
Halverwege de kompetitie kwamen Sven Laurens en  Evan  ten Hoeve ons team 
versterken, wat inhield dat Wessel Krikke terug naar Fl ging. 
We verloren van Aengwirden met 8-4 dit was een domper voor de mannen van F2 
maar één van de spelers zei later in de box "er is niks aan de hand want we hebben de 
penalty's toch gewonnen" daar konden we allemaal om lachen. 
be volgende wedstrijd werd weer gewonnen en we maakten zelfs kans op de titel. 
Tegen Jubbega dreigde het mis te gaan, we verloren met 2-1 en nu waren we 
afhankelijk van wat Aengwirden had gedaan, gelukkig verloren ze. 
Dus konden we het thuis tegen Aengwirden goed maken. Er werd met veel publiek en 
met groot verschil gewonnen, namelijk 8-3. Met inbreng van Erwin Roffel en  Wilco  
Jager waren er weer de titel aspiraties. Tegen Akkrum wonnen we me 7-0 en dus 
waren we Kampioen. Voor veel spelertjes was dit de eerste keer dat ze kampioen 
werden. Dit werd met drinken en patat in de kantine gevierd waarna ieder voldaan 
naar huis ging. Al met al een goed seizoen. 
Iedereen bedankt voor zijn inzet en tot het volgende seizoen. 

Seije 
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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 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Advertenties clubblad 

Jos n burk voor de wedstrijd 
Contactpersoon barvrijwilligers 

Mariejette Bijker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464  PH  Sintjohannesga 

Consul  
Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie Jan Knijpstra 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

- Qedactie clubblad 
Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	55.20.07 
j.knijostra@planet.n1 	 06-22263492 

Kantinebeheer 
Mariejette Bijker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga  

Actiecomité 
Secretaris 	 Wiepie Krist 

be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

jontributie _ 	_  
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 

06-30731308 

55.12.76 

55.20.07 
06-22263492 

06-30731308 

55.19.54 

06-48700821 

55.19.54 

55.19.89 

55.19.54 



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

It  Wite Pealtsje 

Verzorging 
Dinsdag / donderdag 

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) 

Afina Lageveen 
De Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 
A rjen Veenstra 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 
Wiepie Krist 
De Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

55.19.94 

55.15.1J. 
06-22790904 

55.19.54 

toernooj F2 bij 	(Frriese PaDen) 

Op 9 juni hadden we een toernooi in Friesepalen, We moesten vroeg uit de veren 
want om 9:00 was de eerste wedstrijd al . 
Met goed voetbal wonnen we van Zwaagvvesteinde F4 met 2-0 de tweede 
wedstrijd tegen RWF F2 ging net verloren met 0-1 ook de laatste wedstrijd 
verloren we tegen Drachten F4 met 2-0 dus moesten we om de 5de en 6de plek 
deze werd met 2-0 gewonnen. Om 12:00 gingen we moe maar voldaan naar huis. 
Ook voor ons was dit het laatste toernooi in het voor jaar. 
Daarom bij deze, iedereen een fijne vakantie en tot het volgend seizoen. 

Met sportieve groet Seije 



me namelijk wie die mevrouw op die grote motorfiets (solex) was. 
Na afloop van de wedstrijden werden de kinderen nog getrakteerd op een ijsje en een 

zakje chips 

natuurlijk de betreffende leiders hartelijk danken voor hun 

en de ouders op 
koffie met koek. 
Wel mensen het 
was weer een zeer 
geslaagde avond en 
zal volgend jaar 
zeker weer op de 
agenda staan. 
Tot slot wil ik de 
organisatie van 
deze avond en met 
name Anne Knol en 
Henk en Jitske 
Mulder en 

inbreng in deze. 

Leiders F-teams 

Van de bes- marrsaget0  

*Anneke Lageveen gaat na jaren het kantinebeheer op zich te 
hebben genomen stoppen. Mariejette Bijker zal per het nieuwe 
seizoen de kantine gaan beheren. Anneke bedankt voor al het vele 
werk wat je voor onze vereniging hebt gedaan. 

*Er is een beamer en scherm aangeschaft voor in 
de kantine zodat ook de voetbalwedstrijden door 
de week hier kunnen worden bekeken. 
*Er is al enige tijd geleden afgesproken (verplicht 
huisreglement), dat er geen bier of andere 
alcoholische dranken mee naar achteren mogen, 
denk aan kleedboxen of de multifunctionele 
ruimte. Echter zijn er altijd een aantal mensen 
die zich niet aan de regels kunnen houden. Het is 
erg jammer dat de volwassenheid daar dan nog 
steeds niet in zit. Nu is er gekozen voor een 
middenweg, namelijk het volgende: 
- een jarige, binnen een team mag een kratje bier 
in de kantine kopen. 
- kratje kost dan 10 euro + weer inleveren achter 

de bar. 
- alleen op de trainingsavonden 
- alleen in de kantine opdrinken 

brief je met naam van de jarige komt in de kas, dit natuurlijk om misbruik te gaan 
voorkomen. 
Als er dan alsnog achter bier of andere alcoholische dranken worden genuttigd, zal 
bovenstaande per direct weer worden afgeschaft...... 
* er is inmiddels dubbele beglazing geplaatst in de kantine en bestuurskamer. 
* er missen nogal eens broekjes, sokken en trainingspakken uit de tassen, met name 
bij het le elftal. Er wordt afgesproken dat de kleding niet meer door DWP wordt 
aangevuld. 
* er werd een KNVB onderscheiding aangevraagd voor Minne Modderman, Herman de 
Heij, Jan Knijpstra en Anneke Lageveen. Minne ontving tijdens het DWP feest goud 
en Jan en Herman ontvingen een zilveren speld. 



mutaMsport De teamsport specialist 

Vaahande[s rij 
J ,•01. Ku0pers 
Rotsterhaide 
TeL 0513- 55.12.52 Fax 0513 - 55.28.24 
Mobie006 - 22 92 39 45 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOE 
KORT  
Timmer-- en aannemersbedrij  
Binnendijk 25 8461 LE Rottum tel. 0513 621173 ,,vww.kortbow.v. 

Wieger Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Velkpper 
Wordt bereid zonder 
vet en conserverings 
middelen. 

W©a üSkans2arriján7 
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.wshjoure.n1 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 
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Jousterweg 9 
8506 BE Haskerhorne 

tel. 0513-418458 
fax. 0513-417467 

littp://www.wiersmabanden.n1 
email: irrfo@wiersrnabancien.nl  

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 le:11! cce Sonlg 
Retsterhaule, 	9513 55 17 07 

• 

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

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

Financiering mogelijk 

Lekker en verantwoord ! 

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

De  Leverancier  Van sport- en prom-otleicleding  

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

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf 1 stuk no 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. Holverdijkje 77c., 8924 JJ Tel.: 058 2660315 

Internet: www.mutasport.nl 	E-mail: verhooptgmutasport.ni  

=EPEE._ -(e)- mar-7z,  
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ma-umr 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

ESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 

-,.. 	" Tel 0513-631429 

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 zorg_toeslag 
> Administratie van uw kleine onderneming, eenmanszaak inclusief fiscale aangiften 
> Cashmanagement kleine ondernemingen, eenmanszaken 



  	7,Ters 
Bouw- en Onderhoudsbedrijf 
Hout- en Bouwmateriagenhandel 
(0513) 6 -7315 Ouclehaske 

inkomen verdienen. Zij zijn 
in Nederland buitenlands 
belastingplichtig. Voor hen 
worden de Nederlandse 
aangiften 
inkomstenbelasting, 
omzetbelasting en 
successierecht verzorgd. 
Door gebruik te maken van 
de mogelijkheden die de 
Nederlandse 
inkomstenbelastingvvetgevi 
ng biedt, kunnen met name 
grensarbeiders, 
afhankelijk van hun 
persoonlijke en fiscale situatie, soms forse bedragen besparen c.q. terugvragen bij de 
Nederlandse fiscus. Internet: vvww.steuerberater-mulder.de  

* * * * * 	* * * 

Bouw- en Onderhoudsbedrijf be Bevers uit Oudehaske is een eigentijds 
bouwbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw en renovatie. 
Ons bedrijf is gevestigd aan de Jousterweg 133, die de verbinding vormt tussen 
Joure en Heerenveen. Bovendien kan iedere "doe het zelver" bij ons terecht voor alle 

professionele 
bouwmaterialen. Verder 
kunnen wij een kompleet 
assortiment aan 
tuinartikelen aanbieden. 
Ons houtbouwprogramma 
omvat o.a. de volgende 
produkten: 
blokhutten,speeltoestell 
en,walbeschoeiingen en 
vlonders. 
U kunt bij al uw vragen 
en wensen rekenen op 
onze hulp en deskundig 
advies. 

Groet, Jan Mulder 06 - 53 37 09 81. 
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Adviesbureau  Bulb 
iiandse Beijastingpllicht  

Wan de u©©ErEMte[r  

Het is alweer enkele weken geleden en het nieuwe seizoen staat 
alweer aan te deur te kloppen maar ik wil graag nog enkele dingen 

vernoemen van ons 60 jarig jubileum feest van afgelopen mei. 
Wat een prachtig feest hebben we hier allemaal samen van kunnen maken. 
be voorbereiding, van de "zevenklappers" (het 
organisatie comité), samen met alle vrijwilligers tot 
een dergelijk einde te mogen brengen doet je goed. 
be spelmiddag voor de jeugd op woensdag was door 
de heren Arjen & JOS op een voortreffelijke wijze 
in elkaar gezet en de daarbij komende vrijwilligers, 
voor de begeleiding van de verschillende groepen, 
waren ruim aanwezig. Voor de donderdag en vrijdag 
was er voldoende bewegingsvrijheid voor de ietwat 
oudere jeugd en op de muziek van "Lightningbolt" 
was het alom feest in de tent. 
Op vrijdagavond zagen we zelfs wat veders die bij 
de playbackshow de jumpstyle ook nog even uit de 
kast haalden. Hier was in de tent dan ook alle 
aandacht voor te vinden want de heren vielen niet 
uit de toon bij de jeugd, complimenten! Zaterdag 26 mei was het een fijn gezicht te 
zien dat er zoveel reünisten aanwezig waren op ons sportpark "de Grie" en je kon 
duidelijk op de gezichten zien dat men soms even na moest denken wie wie ook alweer 
was. Het altijd weer prima verzorgde Mix toernooi wat door Geert .r& Minne was 
uitgestippeld liep weer als een trein en de mensen genoten langs de kant van het 
voetbal en een bijpassend drankje. be avond werd "Grandijoost" afgesloten met een 
barbecue en muziek, die zijn weergave niet kent. Eten, praten, drinken en dan zelf 
maar bepalend in welke volgorde ging geweldig. be KNVB heeft uit monde van 
KNVB/DWP lid Minne Modderman de passende versierselen uitgedeeld aan Minne 
Modderman, Herman de Heij en Jan Knijpstra, voor hun jarenlange staat van dienst en 
ook Anneke Lageveen werd terecht in het zonnetje gezet voor het feit dat ze stopt 
met alles wat kantine gebeuren betreft. Op de site van DWP kunnen jullie foto's van 
het feest bekijken en daarbij aanschouwen dat het feest tot in de laatste uurtjes 
gezellig is geweest. We kunnen dus concluderen dat ons 60 jarig jubileum één is 
geweest waar we trots op terug mogen kijken. 
Rest mij alleen nogmaals een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen dit 
feest tot dit fantastische einde te brengen danken voor de getoonde inzet. 
Een ieder die op vakantie gaat, wees voorzichtig en gezond weer thuis. We zien elkaar 
op het sportpark, in welke hoedanigheid dan ook. 

Jullie trotse voorzitter, Anne Knol 



Vaak denkt men dat een 
hovenier zich uitsluitend 
bezig houdt met aanplanten, 
onderhouden, gras maaien en 
schoffelen. Vroeger was dat 
wel ZO, maar tegenwoordig 
zijn veel hoveniers (in ieder 
geval de hoveniers van 
Friehof) gediplomeerde 
vakmensen met een 
jarenlange praktijkervaring. 
Of het nu gaat om 
grondbewerking, het plaatsen van een beschoeiing of schutting, het maken 
vlonder of het leggen van sierbestrating. Bij de aanleg van een tuin gaan de 
van Friehof Hoveniers erg doordacht aan de slag. Wij beschikken over de juiste 
werktuigen en gereedschappen om de klus perfect te klaren. be materialen die wij 
gebruiken zijn steeds van een optimale kwaliteit en wij staan borg voor de 
vakkkundige verwerking ervan. 

van een 
mensen 

Ouciehaske ô513-7 74 74 !453.43  62 45.1 

VniV wArtehof-brieniersol 

anda7 onocir:Doorlocioom 

 

o Dinsdag 	31 juli 	 Aanvang training 
A/B selektie / A jun. 19.15 uur 

o Vanaf maandag 13 augustus 	Start trainingen jeugd 
Meer informatie bij: jeugdcommissie 

• Woensdag 	15 augustus 	Start training 3e  en 4e elftal 
o Zaterdag 	18 augustus 

	
1e ronde Bekerwedstri jden - alle 

o Dinsdag 	21 augustus 
	

bekerwedstrijd (le t/m C) 
o Zaterdag 	25 augustus 	1e ronde Bekerwedstrijden - alle 
o Woensdag 29 augustus 	t/m F 
o Zaterdag 	01 september 	Start competitie - alle 
o Vrijdag 	7 september 	Jaarvergadering 	20.00 uur 

De bekerdata zijn als volgt:  

Ronde/wedstr.dag le elftallen  Res.  elftallen Veteranen (35+) Vrouwen 
le ronde/wd 1 za/zo18/19-8-07 za/zo18/19-8-07 za/zo18/19-8-07 za18/8 
le ronde/wd 2 di 21-8-07 di/do 21/23-8-07 di/do 21/23-8-07 di 21/8 
le ronde/wd 3 za/zo25/26-8-07 za/zo 25/26-8-07 za/zo 25/26-8-07 za 25/8 
2e ronde oktober oktober oktober oktober 

Rondelwedstr.dag A-junioren I 	B-junioren C-junioren MC-junioren 
le ronde/wd 1 za18-8-07 za18-8-07 za18-8-07 
le ronde/wd 2 di/wo 21/22-8 di/wo 21/22-8 di/wo 21/22-8 
le ronde/wd 3 za 25-8 za 25-8 za 25-8 KO: za 25/8 
2e ronde oktober oktober oktober oktober 

Rondelwedstr.dag D-pup. 11-tal D-pup. 7-tal E-pupillen F-pupillen 
le ronde/vvd 1 za18-8-07 za18-8-07 za18-8-07 
le ronde/wd 2 za 25-8-07 za 25-8-07 za 25-8-07 
le ronde/wd 3 wo 29-8-07 KO: za 25/8 wo 29-8-07 wo 29-8-07 
2e ronde oktober oktober oktober oktober 

Naast het aanleggen van een tuin is het onderhoud van groot belang, om jarenlang van 
een mooie tuin te kunnen genieten. Naast het regulier onderhoud van snoeien en hagen 
knippen, kunt u ook kiezen voor een onderhoudsabonnement voor tuinen waar frequent 
onderhoud noodzakelijk is. Het onderhouds-abonnement is specifiek gericht op uw 
tuinwensen en op noodzakelijk onderhoud. Hiervoor geldt een vaste aanneernsom per 
jaar. Een beheersbaar bedrag dat u, mocht u dat willen, in termijnen kunt betalen. 
Ook kunt u keizen voor onderhoud in de vorm van een seizoensbeurt. Zoals een winter-
, voorjaars-, zomer- of een najaarsbeurt. Bij Friehof kunt u niet alleen terecht voor 
de verzorging, het onderhoud en verfraaiing van bomen. Ook het rooien van bomen op 
moeilijke plaatsen behoort tot de mogelijkheden. Ook het onderhoud van fruitbomen 
is een zaak die niet iedereen in de vingers heeft Vormsnoei als ook de snoei om meer 
fruitopbrengst te bewerkstelligen: het zijn klussen die u beter aan de vakmensen van 
Friehof kunt over laten. 

* * * * * v, * -* * 	* 

Het Adviesbureau Buitenlandse Belastingplicht M. Mulder adviseert grensarbeiders 
en buitenlandse eigenaren van een vakantiewoning in Nederland. Inwoners van een 
ander land vallen weliswaar onder het belastingregime van hun eigen land, maar 
moeten 66k in Nederland belasting betalen als ze hier bezittingen hebben of een 



Na goed spel van de groenwitten werd  Wilco  keurig aan gespeeld door Joost,  Wilco  
aarzelde niet en haalde van flinke afstand uit bovenin de kruising mooie goal 2-0 voor 
DWP ging best lekker alleen wist RWF door een klein foutje achterin nog wel de 2-1 
te maken maar goed de winst was er weer 6 punten uit twee wedstrijden . 
Wedstrijd nummer drie was tegen Drachten f3 dat was ook geen probleem voor DWP 
fl want er werd weer goed gecombineerd en ze kregen zelfs complimentjes van 
leiders van andere verenigingen ze zeiden waar komen die groenen vandaan want we 
waren de enige club van omgeving Joure Heerenveen. 
We wonnen vrij simpel van drachten met 4-1 onze Henk maakte ook deze wedstrijd 
weer 2 prachtige goals ook Erwin en  Wilco  wisten het net weer te vinden en scoorden 
allebei een goal dat we eerste in de poule waren was een feit drie wedstrijden 9 
punten dus was de finale tegen de winnaar van poule twee een feit. 
Onze vraag was even wie zou dat worden ook omdat die wedstrijden in poule 2 later 
werden gespeeld moesten we in spanning maar even afwachten welke club het zou 
worden waar we de finale tegen zouden spelen en dat werd Zwaagwesteinde of te 
wel de Westerein. be wedstrijd was vol spanning wij waren beter en kregen kans op 
kans mar helaas door goed keepers werk van de doelman van Zwaagwesteinde bleef 
de treffer uit. En ja een gezegde in het voetbal maak je de kansen niet doet de 
tegenstander het yank wel en dat gebeurde ook hier de enigste kans nou ja kans 
afzwaaier vloog zo over Mariëlle heen en de keepster van DWP was verslagen 1-0 
Zwaagwesteinde. DWP probeerde nog van alles maar het lukte gewoon maar niet. 
Ook omdat er veel speeltijd verloren ging doordat er een speler van Zwaagwesteinde 
wat lang bleef liggen naar dat ie nergens geraakt was wel een beetje vreemd maar 
koste zeker wel 3 minuten hun leider zei ook nog blijf eerst mar even liggen daar 
voor werd  Wilco  hard onderuit geschopt hij stond zo weer. 
Onze gelijkmaker kwam er niet en we verloren met 1-0 zodat Zwaagwesteinde na 
veel op onthoud aan hun kant de 
eerste plek behaalde wij werden 
toch weer netjes tweede en 
konden met een prachtige beker 
weer huiswaarts keren zo werden 
we tweede van de acht teams. We 
hadden weer een geslaagd heet 
toernooi gehad en visten helaas 
zonder ook een beetje geluk 
achter het net maar toch hadden 
de jongens weer prima voetbal 
laten zien wat zeker in de 
toekomst nog wat leuks op kan 
leveren. Alle ouders en jongens van DWP fl bedankt voor het fijne voetbalseizoen 
tot volgend seizoen. 

Groetjes Gjalt en Herman leiders fl team 

en 

Speeidagenkaiender veidvoetbal district Noord seizoen 2007/2008 
B = beker 
Inh. = inhaal 

Datum 

Kalender 1 
Categorie Al 

Schema 12 / 14 
1e e.Ift + res. 
sen.+ jeugd 

met nacomp. 

Kalender 1 
Categorie A2 

Schema 12 / 14 
Rest A-cat.  

(zonder 
nacomp.) 

Kalender 2 
Categorie BI  
Schema 12 
Vol!.  comp.  

Kalender 2 
Categoric  B2 

Vrouwen 
Schema 10 
Voll.  comp.  
4e + Se kl. 

Kalender 3 
Categorie B3 
Schema 10 / 6 

Reeksen Bijzondere 
Activiteiten 

18 / 19 aug. 2007 B B B B B 
21 / 22 / 23 aug. 
2007 

B B B B B 

25 / 26 aug. 2007 B B B B B Zwaluwen Jeugdactie 
2007 

28 / 29 / 30 aug. 
2007 

B B B B 

1 / 2 sept. 2007 1 1 I 	1 1 1 
4 / 5 / 6 sept. 2007 B/I B/I B/I KNVB B/I KNVB B/I Inhaal beker/competitie 
8 / 9 se.t. 2007 2 2 2 
11 / 12 / 13 sept. 

7 
B/I B/I B/I ver. Bil ver. B/I Inhaal beker/competitie 

_ 	. i16 sept. 2007 3 3 3 3 3 
18 / 19 /20 sept. 
2007 

Inh. Inh. B/I ver. B/I ver B/I Inhaal beker/competitie 

22 / 23 sept. 2007 4 4 4 4 4 
29 / 30 sept. 2007 5 5 5 Inh. ver. 5 
6 / 7 okt. 2007 6 6 6 6 6 
13 / 14 okt. 2007 
herfstvak. 

7 7 B/Inh. KNVB B/Inh. KNVB B/Inh. 

20 / 21 okt. 2007 
herfstvak. 

26/B/Inh. 26/B/Inh. B/Inh. ver. B/Inh. ver. B/Inh. Beker le KO - ronde 

27 / 28 okt. 2007 
3 / 4 nov. 2007 9 9 9 7 7 
10 / 11 nov. 2007 10 10 10 10 B/Inh. 
17 / 18 nov. 2007 11 11 11 9 9 
24 / 25 nov. 2007 25/B/Inh. 25/Inh/B 7/B B/Inh. KNVB B/Inh. Beker 2e KO - ronde 
1 / 2 dec. 2007 12 12 12 5 - Jeugdfutsal 
8 / 9 dec. 2007 13 13 13 B/Inh. ver. - Jeugdfutsal 
15 / 16 dec. 2007 B/Inh. B/Inh. B/Inh KNVB B/Inh. KNVB - Jeugdfutsal/ Beker 

K03-ronde 
22 / 23 dec. 2007 B/Inh. B/Inh. B/Inh. ver. - Kersttoernooien 
29 / 30 dec. 2007 
kerstvak. 

- - - Kersttoernooien 

5 / 6 jan. 2008 - - - - Jeugdfutsal/Fin. 
Kersttoernooi 

12 / 13 jan. 2008 - - B/Inh. ver. B/Inh. ver. - Jeugdfutsal/Fin. 
MidwinterCup 
Jeuadfutsal 19 / 20 jan. 2008 B/Inh. B/Inh. B/Inh. ver. B/inh ver. 

26 / 27 jan. 2008 B/Inh. B/Inh. B/Inh. KNVB B/Inh. KNVB - Jeugdfutsal 
2 / 3 febr. 2008 

aval 
14 14 14 Inh. ver. - Jeugdfutsal 

10 febr. 2008 
voori.vak. 

B/Inh. B/Inh. B/Inh. ver. B/Inh. ver. - Jeugdfutsal 

16 / 17 febr. 2008 
voorj.vak. 

24/B/Inh. 24/B/Inh. B/Inh. KNVB B/Inh. KNVB - Jeugdfutsal 

23 / 24 febr. 2008 15 15 15 11 - Fin. Jeugdfutsal 
1 / 2 maart 2008 23/B/Inh. 23/B/Inh B/Inh. KNVB B/Inh. KNVB 
8 / 9 maart 2008 16 16 16 12 2 
15 / 16 maart 2008 17 17 17 13 3 
22 / 23 maart 2008 
Pasen 

18 18 B/Inh. ver. B/Inh. ver. 

29 / 30 maart 2008 19 B/Inh. B/Inh. KNVB B/Inh KNVB 5 
1 / 2 / 3 april 2008 B/Inh B/Inh B/Inh B/Inh. B/Inh. Doordeweeks 
5 / 6 april 2008 20 20 18 14 6 
8 / 9 / 10 april 2008 B/Inh. B/Inh. B/Inh B/Inh. B/Inh. Doordeweeks 
12 / 13 april 2008 B/Inh. B/Inh. 20 16 7 
15 / 16 / 17 april 
2008 

B/Inh. B/Inh. B/Inh. B/Inh. B/Inh. Doordeweeks 

19 / 20 april 2008 21 19 19 15 8 
22 / 23 / 24 april 
2008 

B/Inh. B/Inh. B/Inh. B/Inh. B/Inh. Doordeweeks 

26 / 27 april 2008 
meivak. 

22 B/Inh. B/Inh. B/Inh. B/Inh. 
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7-0 voor DWP, Erwin was deze wedstrijd wel zeer scherp en maakte moor liefst 4 
doelpunten Henk,  Wilco  en onze verdediger Joost tekenden voor de andere drie goals. 

Ook Brando en Wessel en Sipke waren messcherp en gaven de ene naar de andere 
goeie passes wat ook koelbloedig werd afgemaakt. 
We gingen ons klaarmaken voor wedstrijd drie die om 10:36 gespeeld zou worden 
tegen weer CVVO maar dan f4 ook hier hadden we geen problemen mee en Erwin en 
Henk maakten de twee goals naar goed fel voetbal van de groenwitjes werd er met 
2-0 gewonnen. Na wat limonade en wat rust want het was best lekker weer gingen we 
op naar wedstrijd nummer vier dat was tegen ons burenclub  vv  Oudehaske f2 ook, 
Oudehaske werd makkelijk aan de kant geschoven we wonnen maar liefst met 4-0 dus 
ging best lekker ook onze Maarten die normaal weg keept bij ons scoorde 
We hadden Mariëlle als keepster gevraagd omdat ze ons eerder had geholpen in een 
toernooi toen helaas niet elke speler van fl kwam opdaagen dus vroeg ik haar weer 
voor het volgende toernooi voor het geval er weer afwezigen zouden zijn Mariëlle nog 
bedankt. be andere goals tegen Oudehaske werden nog gescoord door Joost,  Wilco  
en Erwin naar ook goed verdedigingswerk van Wessel, Joost en Sipke en Brando. 
Ook Mariëlle zorgde nog voor een paar prachtige reddingen het team was ijzersterk 
in dit toernooi niemand uitgezonderd . 
Onze laatste wedstrijd Was tegen VVI uit Idskenhuizen ook dit team deed het goed 
op het njoggen doarpen toernooi als ze de laatste wedstrijd nog van DWP fl zouden 
winnen zouden ze ook nog de eerste plek pakken op dit toernooi, VVI was clan ook 
gebrand tegen de groenwitten dus was voor DWP oppassen geblazen . 
Maar van onderschatting was er van DWP dan ook geen enkele sprake ze gingen volop 
in de strijd bij gelijk spel was de begeerde eerste plek al binnen. 
bus een optie W05 gewoon vanuit de verdediging spelen dan komt de rest vanzelf wel 
als het goed is en dat gebeurde ook na een prachtige solo van Brando werd de 1-0 
gescoord daarna scoorden Maarten en Henk beiden nog de 2 en de 3-0 dus was de 
eerste plek een feit maar met liefst 17 goals voor en knap hoor 0 tegen wisten we de 
eerste plek te halen ze kregen allemaal een leuk aandenken en gingen we 
allemaal tevreden naar huis was een leuk geslaagde morgen. 

DWP fl net niet de hoofdprijs op auto Bijma toernooi te Friesche palen . 
Ook dit was weer een leuk toernooi bij RWF Friesche palen ondanks dat het bloedje 
heet was, was het zeer geslaagd. We vertrokken plusminus 8 uur uit Sintjohannesga 
en waren keurig op tijd 20 voor 9 gearriveerd in Friesche palen 
Onze eerste wedstrijd was om klokslag negen uur tegen ONB fl de groenwitten 
gingen weer lekker fel van start en ze tekenden dan ook al snel de 1-0 voorsprong aan 
door een prachtig doelpunt van Henk die ook kort daarop de 2-0 maakte no goede 
combinaties werd het vlak voor tijd 3-0 door een goal van jawel onze Maarten na een 
goede voorzet van  Wilco.  be tweede wedstrijd was tegen RWF ook deze wedstrijd 
zat DWP er weer goed bovenop en kwam dan ook al vrij snel voor met 1-0 door een 
goal van Brando die onhoudbaar was voor de keeper. 



CD-ggsnschisma  
voor het komende seizoen 2007 — 2008 

Toernooi D.W.P. Fl  vv  Nieuweschoot . 
Hemelvaartdag speelden we met DWP Fl een toernooi bij  vv  Nieuweschoot was een 
groots opgezet toernooi met ook een hoofdklasser bij ons in de poule. 
Er waren vier kleine veldjes gemaakt op een normaal groot voetbalveld met ook 
kleinere goaltjes als normaal op zich leuk bedacht alleen het lag ons groenwitten niet 
zo. be eerste wedstrijd eindigde in een 0-0 tegen Nieuweschoot fl had drie of vier 
nul voor ons moeten wezen maar goed de kansen werden niet afgemaakt helaas. 
Onze tweede wedstrijd treden we aan tegen Bolward ook dat was naar veel kansen 
weer een 0-0 uitslag de derde wedstrijd was tegen Blauw Wit fl een hoofdklasser 
deze wedstrijd werd nipt verloren met 2-1 ondanks dat wij toch weer het betere van 
het spel hadden, Henk Heide maakte nog wel de gelijkmaker maar het mocht niet 
baten. Een vrije trap vlak voor tijd zorgde nog voor de 2-1 voor de Leeuwarders maar 
goed was geen schande Blauw Wit 34 heeft maar liefst 17 f elftallen dus keus zat. 
Maar goed de laatste wedstrijd was er nog en wel tegen JVC Nylon maar ook daar zat 
het weer niet mee naar veel tijd trekken van de tegenstander en wij toch niks  enders  
deden dan aanvallen ging ook deze wedstrijd weer zeer geflatteerd verloren met 1-
0 waar het voor het zelfde geld 1-2 of 1-3 had kunnen wezen misschien kwam het 
door die kleine goaltjes wie zal het zeggen maar goed het was verder een leuk en 
geslaagd toernooi waar bij wij derde werden in de poule toch niet slecht. 
Na een zwoele en warme dag keerden we terug naar Sintjohannesga helaas dit keer 
zonder prijs maar goed het seizoen was nog niet voorbij want er zouden nog twee 
toernooien volgen daarna zou het einde seizoen wezen . 

Dwp Fl wint njoggen doarpen toernooi 
Het njoggen doarpen toernooi dat voor de twintigste keer werd gehouden was een 
thuistoernooi voor DWP fl en misschien heeft dat wel zijn voordeel. 
We moesten onze eerste 
wedstrijd tegen CVVO f3 een 
eerste klasser dus het zou 
geen makkie worden en dat 
werd het zeer zeker ook niet 
we hadden wel wat overwicht. 
Deze eerste wedstrijd bleef 
op 0-0 steken toch ons eerste 
punt was binnen en dat 
kweekte vertrouwen bij de 
mannetjes. Wedstrijd twee 
was aangebroken tegen het 
Sintnyksters Renado f2 dat 
werd in 10 minuten een 
doelpunten reeks het werd 
naar zeer goed combinatie voetbal maar liefst 

Dinsdag 	31 juli 
Woensdag 01 augustus 
Donderdag 02 augustus 
Zaterdag 04 augustus 

Maandag 06 augustus 
Dinsdag 	07 augustus 

Donderdag 09 augustus 

Zaterdag 	11 augustus 

Maandag 13 augustus 
Dinsdag 	14 augustus 

Donderdag 16 augustus 
Zaterdag 18 augustus 
Maandag 20 augustus 
Dinsdag 	21 augustus 
Donderdag 23 augustus 
Zaterdag 25 augustus 
Dinsdag 	28 augustus 

Donderdag 30 augustus 
Zaterdag 01 september 

e  training 	 19.15 uur 
2e  training 	 19.15 uur 
3e  training 	 19.15 uur 
trainingsdag vanaf 10.15 uur + broodmaaitijd 

's middags weer trainen 
trainen 	 19.15 uur 

D.W.P. 1 — Heerenveen  AV 	19.30 uur 
Rest trainen 
D.W.P. 1 - De  Besse  1 	 19.30 uur 
Rest trainen 	 19.15 uur 
D.W.P. 1 - O.N.S. 2 	 14.30 uur 
Rest trainen 	 14.00 uur 
trainen 	 19.15 uur 
Jubbega 1 - D.W.P. 1 	 19.30 uur 
Jubbega 2 - D.W.P. 2 	 19.30 uur 
trainen 	 19.15 uur 
D.W.P. 1 - O.N.T. 1 (beker) 	14.30 uur 
trainen 	 19.15 uur 
Heerenveen 1  AV  - D.W.P. 1 (beker) 18.45 uur 
trainen 	 19.15 uur 
G.A.V.C. 1 - D.W.P. 1 (beker) 	18.30 uur 
A.V.C. 1 - D.W.P. 1 	 19.15 uur 
Rest trainen 	 19.15 uur 

trainen 	 19.15 uur 
Start competitie 

—if" 

BESTUUR, LEIDERS EN TRAINERS WENSEN IEDEREEN 
EEN PLEZIERIGE VAKANTIE TOE  



UgS la da2 ......................... ??? 
o Het dameselftal op 14 april hun 100' doelpunt maakten 

en deze is gescoord door Tenynke Hoekstra (DWP-NOK). 

o Dat Tenynke op 14 april ook een hattrick scoorde? 

O Dat Selma Mulder tegen Mildam 2x een hattrick maakte? 

o D.W.P. 1 tijdens het  Abe  Lenstra toernooi, 2 juni op sportpark Skoatterwald 
5e is geworden? 

o Volleybalvereniging IVO uit Sintjohannesga nieuwe leden zoekt? 

O Taco en Hotze de nieuwe leiders worden van DWP 3 en Luc van D.W.P. 4? 

Volleybalvereniging IVO te Sintlohannesga 

Op dit moment bestaat lVO uit een 35 tal leden, graag zien wij 
uitbreiding. Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe enthousiaste 

leden! Zowel senioren als junioren (dames/heren/jeugd) zijn van 
harte welkom. 

Nu spelen er drie dames teams, en één jeugd (meisjes) team 
mee in de competitie. 

Graag zien wij voor het nieuwe seizoen 2007/2008 uitbreiding hiervan. 
Lijkt het je wat! Kom dan eens vrijblijvend kijken of mee trainen! 

We trainen met de jeugd van half zeven tot half acht, en de dames van half 
acht tot tien uur (in twee delen) op de dinsdagavond. 

Voor verdere in formatie kun je bellen met ons secretariaat, 
R. de Winter, telefoon 55.11.06 

Zondag 13 mei mar de Amsterdam Arena 

Maandag 7 mei werd ik uitgenodigd door de junior club van Sc Heerenveen om bij 
de  line-up  aanwezig te zijn bij de wedstrijd  Ajax  - sc Heerenveen. 's Morgens om 
kwart voor 11 vertrokken we met heit en mem en Sanne uit Sintjut, om 12 uur 
waren we bij de Arena. Jeetje wat een groot stadion. Om half 2 moest ik bij de 
hoofdingang zijn, er mocht 1 ouder mee naar binnen, maar mem en Sanne gingen 
ook mee. ik moest met een mevrouw van  Ajax  mee, en weet je er was één niet 
gekomen en toen mocht Sanne ook mee naar binnen, en dat vond ik wel heel erg 
leuk want het was best heel spannend dat ik alleen naar de kleedkamer moest. 
om  me te verkleden in het Heerenveen tenue. Maar toen had mem ook geluk, toen 
kon zij ook naar de tribune samen met heit. Zij zaten midden tussen de  Ajax  
supporters. Om half drie gingen we het veld op. Ik was de kleinste dus mocht ik 
lekker voorop en weet je samen met Petter Hansson dat was echt boffe want 
het was zijn laatste wedstrijd voor Heerenveen. Sanne liep met de mascotte van  
Ajax  de  Lucky  aan de hand ook vet hoor. Wij samen op de middenstip in dat 
super stadion in Amsterdam. bat Heerenveen heeft verloren kon ons helemaal 
niets schelen wij vonden het een leuke wedstrijd want we hebben wel veel 
doelpunten gezien. We hebben een hele mooie dag gehad, en voor mem was het 
een hele speciale moederdag. 

Groetjes van Tim van de Berg 
:1 • 

 

FamiOieberichten 
• Inmiddels alweer een tijdje geleden maar 

Hendrik en Afina bysander bliid binne mei hun 
famke: Sophie (berne 16 februaris 2007). 

O Op 9 april is geboren: Ellen Aaltje dochter van 
Christiaan Kuiper en Tineke van Stralen. 

• Anne Jitse werd geboren op 26 juni 2007 zoon 
van Gert en Jitty Schutten. 

Allemaal gefeliciteerd en een fijne tijd toegewenst. 

••,1 	- 	- 
_ 

•, 



terlande 
haarden & kachels 

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

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

%cm voeMallega 
Welkom bij de voetbalvereniging D.W.P. 

Inlichtingen: 
Senioren: 	Afina Lageveen - 55.19.94 

algemeen secretaris 
Jeugd: 	Arjen Veenstra - 55.15.15 

jeugdcoördinator 
Reclameborden / advertenties 
clubblad 	Wiepie Krist - 55.19.54 

actiecomité 

Alles voor 
iedere  sports  

specialist in uerenigingsartikelen. 

SP ikTHUIS 
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

• Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

N 

CAMPING 
TJEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 
• Veilig zwemwater 

• DE surfstek bij uitstek 
- Bruiloften en partijen 
•Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaalcijden 

INS1ALIAND installateur
Gas-Water 

Elektra 
C. V. 

illeeriveg - 5, 8507 CA Rohe! 
Tel. 0515- 55 13 31, Fax 0515- 55 11 66 

Schotel rr - 
antennes 

Dak- en 
Zinkwerk 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 
vakkundig 

zelf doen 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 7 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

9 CL 4L 

c,adetei.e.~«aait: 

kkerman 
Rijwi iten 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
)Iefoon 0513-551320 

ArataurcEsw-Ezn. 

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 

Firtnnawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
•uithakken oud voegwerk -restauraties 

Meerweg 34, 85 15 CB Oldeouwer - Rohel 

Telefoon (05(3) 55 1341, 

,00/0 SM1T BV 
)ESTRATINGS- TUN- EN  HOUTCENTRUM  
BLESDUKE 	o Markeweg 155 8398 GN Blesdijke 
25 par! 	Q Tel. (0561) 45 12 52 Fax (0561) 45 25 19 

HEERENVEEN o De loads 8 Bedrijventerrein  Kanaal  0 8447 GP Heerenveen 
e Tel. (0513) 65 32 38 e Fax (0513) 65 32 72 

   

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

  

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

  

    



PASTOR! ELAAN 25 - 8501 EW JOUI1E 
TELEFOON (0513) 41 65 46/41 20 21 
FAX (0513) 41 98 21 
www.noord-computers.nl  
info@noord-computers.nt 

v.v. EITJ.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. 

KOORD COMPUTERS 

MASSEY FERGUSON 
www,linb-alckerrnwhnl 
in folidnib-akkernian.n1  

Mob: 06-21 88 14 18  

Mechanisatiebedrijf 
Streek 36 Postbus 2 
8464  NC  Sint Joliannesgn 
Tel:0513-551283 /551239 

VOORSPRONG 
DOOR 

INNOVATIE 

11,13 • di\ijia_MA 
' 

• Au1gE3i7 E1:- 	"iNG 
4v,  RECYvtAMEBORREN 
-tk,-GEVOBELETTá9ING 
>,'>,BEWEGWIJZERING 

TSJIIKEMARWEI 8 SOIT NICOLAASGA 00513 

Beangste 
voor een 

kerman 

Streek  198 	8463 NJ 	Rotsterhaule 	Tel: 0513-551216 
Fax: 0513-552185 Mob: 06-53419764 info@kerstma-heida.n1 

WWW.KERSTMA.-HEIDA.NL 

UkvaartverenEgring S©s c.o. 
Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

Uitvaartverzorgen R. Hoornstra Joustervveg 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 

www.rabobank.n1 

%I& in.r~gp bij het afsluiten van een hypothek alleen op de lage rente 
nia~cifwaarden. Hierdoor kan het gebetit':en dat u achteraf voor 

'-"verrassingen koMte. siaan. Om dat te voorkomen doet-tierstandig aan langs 
tegaan bij de Flabob_ank. Want als meest partijdige hypotiíhekaclijis.e_ur kiest de 
Rabobank altijd partij voor haar tOriteq. Niet voor niets i de abbank de 
grootste hypotheekvers-trekker vanAl-rlartd. Maak dus van4jfiid:á een 
afspraak bij de Ra-bob.ank bij üin de latli"of ga naar rabobank.nl: - 	 • 

STOPT 
DE STEKKER ER 0"\U 



Mew' mse [met ED.UU.P.  en wonnen dan ook met 8-2. Maar ja toen tegen koploper Nagele we waren weer 
gelijkwaardig en gingen de rust in met een 1-2 achterstand, vlak na rust maakten 
we 2-2 en zij 2-3. be kans op 3-3 lag heel dicht bij maar een geweldige redding 
van de keeper van Nagele voorkwam 3-3. De laatste minuut scoorden zij 3-4. 
De wedstrijd tegen Oldeholtpade wonnen we weer Vrij makkelijk met 7-0. 
Tegen Bant was weer een wedstrijd om u tegen te zeggen, we wonnen met 
5-4. Toen uit tegen EBC onze buur zullen we maar zeggen. 
Chris (aan de duim) en Joeri (hand) geblesseerd geraakt dus moesten we wat 
versterking hebben. Thijs Vaartjes en Jelmer Bos versterkten ons team. We 
hadden het beste van het spel. Zij probeerden met de handen onze snelle 
voorhoede af te stoppen (Thijs en Joran). De scheidsrechter deed er niks tegen. 
We wonnen wel met 1-3. Toen de laatste wedstrijd thuis tegen Emmeloord met 
een doelsaldo van 96 zou het leuk zijn om de 100 te halen. 
Voor rust met wind mee scoorden we 3x dus na rust nog 1 doelpunt was 
voldoende en dat zou wel even gebeuren maar helaas het gebeurde niet. 
We kunnen terugzien op een goed voetbalseizoen, met als topscoorder Joran. 
Hij scoorde 46 keer een geweldige prestatie kunnen we wel zeggen. 
Hier volgen de doelpuntmakers: 
Joran 46,Arjen 16, Sven 10, Wout 9, Wietze 8, Tjeerd 4, Chris 2, Jurjen 2,  
Harm  1, Jelmer 1, maar laten we wel wezen zonder Marten, Robbin, Joerie, 
Marcel had dit ook niet gelukt. Voetbal doe je met z'n allen als team. 
Tenslotte willen we Jannie nog bedanken voor het altijd thuis weer 
klaarstaan voor de wissels. Geniet allemaal van de vakantie en tot ziens in 
augustus. 

Mindert, Pieter, Jannie.  
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veema Tyfans,,,,,ort 
Shit johannesga 

Voor al uw vervoer van en naar scand\nav\e. 

Tel.: +31624852008 

Op zaterdag 18 mei 2007 heeft D.W.P. E2 een mooi 
toernooi gehad in Akkrum.( datum op foto klopt niet), 
alles gewonnen, allemaal inclusief de keepers hebben 

VAHDEDAG: gescoord! 

Groetjes Gretha 

2pcDno©Et's uan 	ErDmanc9: 1:3MCMCIGOD 

Net geplaatst zijn ook twee opvallende reclameborden op de dug-out van het 
hoofdveld. Twee truckers  Elmer  Venema en Hotze Aderna namen het mooie initiatief 
voor hun rekening. Onderstaand zijn de mooie trucks te zien op de reclameborden. 

L ci2z(s,, 	 ra Tarthpot 
Haskerhorne 

Voor al uw vervoer van en naar scandinavie. 
Tel.: +31652415395 

Nieuws van D.W.P. Cl 

En dat is 99 doelpunten voor de Cl en 40 punten een 
geweldige prestatie 
mogen we wel zeggen. Een mooie 4de plaats. 
Na geen rust te hebben gehad in de winterstop telkens 1 
keer in de week 
getraind, begonnen we op 17 februari uit tegen 
Giethoorn. We waren gelijkwaardig maar verloren met 3-
2. Vervolgens thuis tegen Read  Swart  wonnen we met 
14-1. Toen uit tegen  ENS,  de vorige week hadden we te 
gemakkelijk gewonnen en dat was ook aan ons spel te 
zien. We creëerden ook geen grote kansen en verloren 
met 2-0. De wedstrijd tegen Wispolia/Thor moesten we natuurlijk weer wat 
laten zien 



JDJILflTTT  7 
I Pi-  jr--31D 

71111-- 

077, 

Pzem 	euer(-a[  
/

1 

Op vakantie overal kom je D.W.P. tegen, ben je in het 
voorseizoen in Portugal en ........... ja, ja weer een D.W.P. pet gesignaleerd 
op het strand. Geweldig Johannes - leuke foto's - we wachten af of we 
meer van deze binnenkrijgen. Een collectors item want van dit petje zijn 
er maar 45 gemaakt. 

Iedereen een p)De2zierge vakanfie ''oegeueens? 
en ?ot voijgend s&zoen. 

[2 da schijnweirnows .  
Hooffeflizaánerr begEcM, Err5c Schg,115:errnakeg.  

Sinds dit voetbalseizoen is er, zoals vast bij een ieder van jullie 
bekend, een nieuwe hoofdtrainer actief bij de Sint Jutster trots DWP. Maar wie is 
nou eigenlijk deze Eric Schuitemaker, de man die tijdens een regenbui met paraplu op 
het trainingsveld is te vinden? 

Stil zitten? 
Eric is 48 jaar en bijna 12,5 jaar getrouwd. Hij heeft vier zonen in de leeftijd van 19, 
17, 11 en 6 jaar. Zijn stulpje bewoont hij in Peins, nabij Franeker. Hij rijd een pas 
gekochte, nieuwe  Toyota  Yaris. In zijn vrije tijd gaat hij graag in de tuin wroeten of 
klussen in zijn huisje. Ook heeft hij meegeholpen Orn zijn eigen huis te verbouwen. 
Eric is een Bourgondiër en houdt dus van lekker eten, tevens volgt hij eens in de 
veertien dagen Franse les in Leeuwarden. Hij kan moeilijk stil zitten en tv kijken doet 
hij niet graag. Tot slot is hij ook nog (bege)leider en trainer van de DI van Berlikum, 
het elftal waar zijn zoontje in speelt. Kortom; Eric is een druk baasje! 
Eric werkt bij de ING en sinds anderhalf jaar 
werkt hij daar als manager van Interpartes, een 
incassobureau die een groot deel van de 
vorderingen incasseert. Tevens wordt Eric 
ingezet als interim manager om nieuwe 
projecten op te starten. 

Sportcarrière 
Eric heeft actief gevoetbald bij sportclub 
Voorland, gelegen in Amsterdam-oost, achter 
het voormalige  Ajax  stadion be Meer. Eric 
heeft de B-junioren over geslagen, hij ging dus 
van de C'tjes naar de Al en debuteerde op zijn 
15e in het eerste van Voorland. Hij speelde tot 
zijn 21ste in het eerste van Voorland, toen hij 
zijn kruisbanden afscheurde. Na jaren van 
revalidatie heeft hij de hoop opgegeven en is hij 
gestopt met voetbal. Daarna heeft hij de keuze gemaakt om geen scheidsrechter 
maar trainer te worden. Na Oefenmeester 2 en 3, Trainer/Coach 2 te hebben gehaald 
en nog diverse bijscholingen gevolgd te hebben is hij aan de slag gegaan als trainer. 
be clubs waar Eric heeft getraind zijn: Voorland, IKV Aalsmeer, Buiten Boys (Almere) 
en be Meteoor (Amsterdam Noord). Deze clubs zijn allemaal gelegen in het westen. 
Nadat hij naar Friesland is verhuisd, is hij trainer geweest bij: Leeuwarder Zwaluwen, 
Friesland, Trynwaldster Boys, Creil en Waterpoort Boys. Successen heeft Eric 



geboekt met Trynwaldster Boys, RKV Aalsmeer en Voorland. Bij deze  dubs  heeft hij 
diverse periodetitels behaald en de finale van de nacompetitie bereikt met 
Trynwaldster Boys. Eric kende ook nog wel een dieptepunt, ware het niet dat DWP 
daarbij betrokken was. Toen Eric nog bij Creil trainer was, kon hij een periodetitel 
pakken tegen DWP, helaas maakte DWP in de laatste minuten nog een doelpunt 
waardoor het 1-1 werd en Creil geen periodewirinaar werd. 

Veilig 
Eric ziet in het trainerschap bij DWP absoluut een uitdaging. Hij vond het een hele 
eer dat hem werd gevraagd om trainer te worden bij DWP. Hij had er een `goed 
gevoel' bij, zodoende hij hier nu trainer is. Hij is van mening dat DWP een leuke ploeg 
heeft dat op langere termijn een stabiele derdeklasser is, dat eventueel tegen de 
tweede klasse kan aantikken. Voor dit seizoen is Eric positief, het zal DWP zeker 
lukken om 'veilig' te komen, maar hij is ook realistisch dat het voetballen tegen 
degradatie erg lastig is. Het is moeilijk om te voetballen met druk, dan dat je redelijk 
veilig bent en vrijuit kan voetballen. Maar met DWP komt het dit seizoen zeker goed. 

Gerard Kerkstra 

Het was spannend maar het is toch goed gekomen. 
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Na alle spanningen en blessures vond "lijder" Hotze het hoog tijd 
voor wat ontspanning binnen DWP 4. Even lekker wokken bij Lotus in Heerenveen daar 
zegt niemand nee tegen, helaas waren Luc, Gjalt en Hans Peter verhinderd. 
Toch bleven er nog 14 man over, aangekomen in H'veen was de tafel al gedekt, dus dat 
was direct aanvalluuuuuuuuhhhh. 
Na een soepie en een stokkie vlees konden we beginnen aan het hoof dgerecht. 
Ook het bier en diverse mixjes vlogen over de tafel, ook bij  Bonne  zijn wijnkoeler (ca 
5 liter bier) was de bodem snel in zicht. 
Na diverse coupe dame blanche en drambuie (drankje) werd besloten om dieper het 
centrum in te trekken, met aanvoerder Douwe voorop (van zijn blessure was niets 
meer te merken ) ging het in hoog tempo richting bar Oase. 
Ook hier smaakten de goudgele rakkers weer prima. Volgens onze (lijder) ligt het 
tempo in de kroeg hoger dart op het veld. 
Bij Sippe begon inmiddels de drambuie te werken en hij wou wel even in de frisse 
lucht kijken, hand in hand  semen  met reisleider bouweb even een blokje om leek ons 
een goede oplossing. Later bleek dat dit een groot succes was (het blokje om)11111  
Na nog diverse kroegen te hebben bezocht werd het tijd om het thuisfront maar 
weer eens op te zoeken. 
Na een megalange winterstop is D.W.P. 4 er weer helemaal klaar voor. 
Luc, Douwe, Wiepie zijn weer fit 
Sippe moet nog 1 wedstrijd geduld hebben i.v.m. schorsing, helaas is Pieter L. 
spoorloos verdwenen. 
Bernard Hogeling komt nu het team versterken, hopelijk is Klaas Huisman bijna klaar 
met klussen en komt hij het 4e ook versterken 
Maar helaas onze tegenstanders en het weer laten het afweten, (DESZ problemen 
met bestuur, SVM 69 afgelast i.v.m. weer), en de inhaal is afgelast wegens te weinig 
spelers, hopelijk gaat Rouveen uit wel door! en kan  Alfonso  Venema zijn saldo weer 
wat opkrikken (nu al 14). Op woensdag is het nog niet echt druk op het trainingsveld, 
trainer Wietse kan er nog wel een paar bij hebben van het 3e en 4e. 
Hopelijk blijft de lijn in de 2e helft van de competitie stijgend 111 111111111111111111 

een trouwe supporter 

Waterpoort Boys 

Nijland  

Balk 

Muller  

CVVO  

Delfstrahuizen  

Sweach De  

Bolswardia  

IJVC 

DWP 

Joure  SC  

555 '68   



Einduitslagen b.W.P. -seizoen 2006 - 2007 

1.  Waterpoort Boys 1 	22 46 47 	23 
2.  Ngand 1 	 22 43 47 	22 
313a k 1 	 22 39  
4. 	IMulier.1 22 38 42 F20 
5. 	CVVO 1 22 35 39 	; 27 
6. 	DelfFtFahuizen 1 22 32 42 i 37 
7. 	De Sweach 1 22 27 23 	1 25 
8. 	Bolswardia 1 22 24 28 	' 34 
9. 	IIJVC 1 22 23 20 [-52 
10. WWP 1 22 22 22 	1 38 
11. 	ISC Joure 1 22 20 34 ' 44 ; 
12. 	55568 1 22 19 24 1-55 

; 
I 1. 	1Waterpoort Boys 2 2Ó-51 67 32J 

2. 	Hee9 2 !  20 41 46 3-4 i 
3. 	CVVO 3 20 37 59 34 1 
4. 	(VVI 2 20 36 63 47 
5. 	1NOK 2 '......20 29 34 39 
6. 	SC  Joure 4 20 28 52 
7. 	I5aTfstrahuizen 2 20 26 50 46 
8. 	lOucaske 2 20 26 40 40 
9. 	EONS  Sneek 3 20 24 48 57 
10. 	;Fievo Boys 5 20 16 37 55 
11. 	[DWP 3 	 20 1 22 1 75 

• L...... 
I. 	1:›WP DA1 	 18 54 118 13 	I 
2. 	i De Blesse DA3 18 46 81 14 	i 
3. 	FS-C-joure DAJ 18 40 88 916 
4. 	IFFS DA1 18 27 30 41 	, 

-I 
5:7Mildam DA1 18 26 33 37 
6. 	(NOK DA1 18-' 24 28 	44 
7. IVVI DAI 18 19 26 
8. rt- la o DA1 18 16 23 	54 ; 
9. 	;Read  Swart  DA2 18 6 21-7-8-41 
107-Balk DA2 	f lB  5 16 	931 

i  
1. DWP 2 20 42 54 2 
2. VHK 2 20 4 41 21 
3. Workum 2 20 38 3 31 

38-' 4. SVM 2 20 32 41 
5. DESZ 2 20 31 42 35 
6. RWF 2 20 30 38 28 
7. Heerenveense Boys 4 20 30 27 

I 
29 

8. SC Joure 2 20 28 53 50 
9. rFC Wolvega 2 20 a--33 43 
10. Haulerwijkse Boys 2 f20 8 15 53 
11. De Sweach 2 20 8 17 64 

19 -55 1.  Urk 8 85 15 	I 
2.  VHK 4 20 46 69 32 	i  
3. SVN'69 3 20 34 58 64 	i  
4. SC Genemuiden 10 20 27 43 40 
5. SC Rouveen 5 19 25 42 43 	I 
6. FC Meppel 9 20 24 46 48 
7. DWP 4 20 24 51 59 
8. DESZ 4 20 22 41 64 
9. VENO 2 20 21 38 52 
10. Olympia'28 8 20 19 39 50 
11. d Olde Veste'54 6 20 14 38 83 

. Gorre•ijk BI 20 46 93 17 	1 
25-1 2.  Lemmer  vv B1 20 46 97 

3.  Workum B1 20 44 72 30 
MI 

TO- 
4. Read Swart BI 20 41 89 
5. bWP B1 20 35 83 
6.  Oeverzwaluwen  BI 20 29 63 60 
7. Oudehaske BI 20 21 40 71 
8. Jubbega 81 20 20 55 78 

1111 9. EBC/Delfslrna 'wizen BI 2n -T8 56 
10. Oldeholtpade B1 20 15 46 114 
1L Akkrum al 20 1 27 145 



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 

Heerenveen 
Scharsterbrug 
Sintjohannesga  

Paviljoen camping Tjeukemeer 
Bouwbedrijf Cornel 

Jonkman Transporten 

Boss Classics Mini specialist 
Gerrit de Jong 
Theo Portena Koeriersdienst 

Metselbedrijf DUAN 
Motorhuis Esvana 
Anja Boender - sportmassage 

Rohe! 
Joure 

Haskerhorne 

Sintjohannesga 
Oudehaske 
Heerenveen 

Joure 
Rottum 
Rotsterhaule 

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 

1 
1. ghaske F4 10 25 52 15 
2. 15C Joure Fll 10 21 48 31 
3. 1DWP F3 10 18 	30 41 

--4-.-1Heerenveen F14 10 11 33 37 
5. iScharnegoutum'70 F4 I 	10 7 29 45 
6. lAkkrum F7 10 	i 5 16 39 

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

Einduitslagen b.W.P. -seizoen 2006 - 2007 

1.  Nagele Cl 20 57 	147 18 
-a-I 2.  DE5Z Cl 20 54 116 

3.  Giethoorn Cl 20 45 81 35 
4.  bWP Cl 20 40 99-  41 
5.  SC  Ernmeloord Cl 20 31 71 44 
6.  Ens  Cl 20 30 69 55 

7.  EBC/Delfstrahuizen Cl 20 24 61 86 
8.  Bant Cl 20 23 46 67 

127.- le Cl 20 13 21 
10. W-TsTAT-a-/Thor Cl 20 9 26 122 
1 . -Swart  GaCl 20 1 15 135 

122- 10.  Wispo la/Thor Cl 20 9 26 
11.  Read  Swart  Cl 20 	1 15 135 

1.  NOK D2 10 	1 	22 	30 16 
2.  bWP bi 10 	i 	18 	38 25 
3.  Oeverzwaluwen DI '---3-8

._
1 10 	34 21 

4.  Workum D2 10 	18 	31 25 
J et-i-g-FVRT(531 

5.  Bolsward D2 10 10 	20 32 
. QVC D2 10 3 	1 	8 42 

Li 
.  sv  Olyphia D2 8 1--24 53 	9 	I 

2. Read Swart D2 8 1 16 29 	24 
3. Tonegd D2 8 9 30  gra 
4. Olyrnpia'28 D3M 8 7 34 1 42 
5. DWP b3 8 3 20 	I 	51 I 

1.  VWC El 10 23 35 21 
2.  SC Joure E4 10 20 24 16 
3.  AVC E3 10 	t 14 19 21 
4.  Irnsum El 10 13 15 l 	18 
5.  Nieuweschoot E2 10 11 30 23 
6.  DWP E2 10 	1  2 9 33  

9 
L---- 

i 
1.  IDESZ Fl 10 	27 531 13 
2.  113Fk-F3 1 10 1 19 32 	I 28 

34 1-á-4-  3.  1DWP Fl 
!  SC  Emme1 oord Fl 

10 	1 
1  0 

18 
1  1 4.  20 	I 	33 

--b. 1VENO Fl 10 7 24 1 40 
6.  Id'  Ode Veste 54 F2 10 5 18 	1 43 

1. Woudsend Cl 	 22 59 -162 20 
2. Aengwirden Cl 	22 ! 	54 129 26 
3. Balk C2 	 22 52 105 45 
4. DWP C2 22 45 76 46 
5. Oldeboorn Cl 22 36 63 66 
6. Oudehaske Cl 22 30 75 75 

7. Langweer Cl 22 27 80 81 
8. Lemmer  vv  C2 	I 	22 27 64 89 
9. gokhuizen Cl • 	1 	22 22 63 122 

10.  -Black  Boys Cl 	1 	22 19 55 96 
11. Scharnegoutum 70 C2 	1 	22 13 35 99 

171- 12. IJVC C2 	 1 	22 4 29 

. ' 
1. 	LeetH---avor en D3 

, 

' 	---.• 10 	23 51 16  
SC  Joure D4 10 	I 	20 47 20 

3. 	Jeugd V Bolsward b3 10 	14 24 23 
. 	5WP7D2M 10 	1 	12 19 18 

5. IJVC Nylan 2000 D3 10 	10 21 46 
6.  LSC 1890 D4 	 10 	4 	J17 56 

i 
1. 	FJVC-E1 10 24 46 15 
2. Oudehaske El 10 17 35 32 
3. DWP el 10 13 29 29 
4. Heeg El 10 13 22 33 
5. 	RES E2 	 10 12 21 24 
6. 	Nijland El 	• 	10 7 19 39 

_1  i. 	Old Forw/Wap Corn E2 	10 27 73 	15 
2.  Heerenveense Boys E7 	10 22 48 	I 	22 
3.  Heerenveen E9 	10 19 46 	I28 
4.  Jubbega E4 	I 	10 14 35 	1 	40 
5.  lAkkrum E4 	I 	10 6 25 	49 
6.  DWP E3M 	 I 	10 0 4 	I77 

1. DWP F2 10 24 53 19 
2. Aengwirden F2 10 I_ 	22 35 24 
3. ElOCTeTfstrahuizen F3 I 	10 19 38 32 
4. Thor F2 10 9 19 29 
5. Jubbego F3 10 9 12 31 
6. 	Akkrum F5 10 4 13 35 
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Complete woninginrichting GEBO Rotsterhaule 
Meermarkt B. van Zwol 	Rotsterhaule 
Mechanisatiebedrijf Akkerman 	Sintjohannesga 

Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf lUlinnesma 
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 Bevel 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
Kapsalon Trijnie 
Total de Boer 
Boersma - Heerma Verzekeringen 
Boersma Accountancy 
Voegbedrijf S.V.S. 
Bouw- Aannemingsbedrijf Jan de Vries 
Instailatiebedrijf H. Van der Wal 
Hemutech installatie- en montagetechniek 
Multiservice H. Knol 
Eierhandel Th. Visser & Zn. 
Voegbedrijf G. de Jong  
Elmer  Venema Transport 
Hotze Adema Transport 
Friehof Hoveniers 
De Bevers 

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 
Rob& 
Sintjohannesga 
Ouwsterhaule 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Haskerhorne 
Oudehaske 
Oudehaske 

b.W.P. Fl wint Koninginnedag toernooi 
Ook dit jaar werd maar liefst voor de 21 e keer het F 
pupillen toernooi georganiseerd met 's middags het B 
junioren toernooi. be goede organisatie was ook dit 
jaar weer in handen van Jitske en Henk Mulder, Anne 
Knol en niet te vergeten Arjen Veenstra, die altijd de 
uitslagen foutloos invult. 
Het liep dan ook al weer lekker vol net als andere 
jaren op sportpark de Grie, er waren 2 poules en in totaal 8 teams. In 
poule A, speelden de volgende clubs: DWP Fl, READ ZWART Fl, OUDEHASKE 
Fl ,EN JUBBEGA Fl. In poule B, speelden: DWP F2 EN F3 ,OUDEHASKE F2 EN 
JUBBEGA F2, Ook Jurrit Visser oud DWP-speler was weer van de partij met zijn 
team READ ZWART uit de  Knipe,  volgens mij wou die wel heel graag de titel 
halen bij de Wite  Peal.  Straks hier meer over, eindelijk moest ik met mijn Fl 
team half 10 de eerste wedstrijd aantreden tegen READ ZWART Fl maar dat 
ging niet lukken ik had nog maar 3 spelers. 
Ja dat is te weinig om mee te spelen helaas waren 3 mensen op vakantie ook mijn 
medeleider en ja tot mijn verbazing waren 2 het vergeten ze waren naar de vrij 
markt gegaan in de Joure, jammer het was meerdere keren gezegd ,en 
schriftelijk door gegeven. Dus we misten maar liefst nu 4 man ja niet zo'n grote 
selectie dan meer hé ook mijn keeper MIS het vergeten. Dus moest ik snel nog 
wat mensen op bellen en gelukkig dat slaagde al snel werden mijn super 
spitsen Brand° Linders en Henk Heida er bij gevoegd - pak van mijn hart. 
En Joost Rolling onze super verdediger kwam ook aan gelopen gelukkig 6 man nu 
nog een keeper ja wie o wie. Mariëlle Jager eerst 
keepster van de E-tjes wou ons wel uit de brand 
helpen en dat pakte goed uit, zij keepte foutloos en 
hield zelfs de nul klasse geen goal doorgelaten. DUS 
hadden we zekerheid achter in. 
Onze eerste wedstrijd was dan ook tegen READ 
ZWART het verliep moeizaam je kon duidelijk zien 
dat we nog in het toernooi moesten groeien en dat 
lukte, wat geflatteerd wonnen we deze wedstrijd in de laatste minuut met 1-0 
door een prachtig doelpunt van Jordy van Drogen. 
Zo dat was moeizaam maar toch weer een knappe 3 punter op de valreep maar ja 
geluk dwing je af zeg ik altijd JUBBEGA Fl won met 1-0 van OUDEHASKE daar 
in tegen won READ ZWART hun tweede wedstrijd met 1-0 van Jubbega. 
Onze tweede wedstrijd was tegen JUBBEGA Fl die wedstrijd wonnen we 
verdient met goed spel van de groen witten met 3-2 ook weer in de laatste 
minuut waren weer niet ongelukkig dus maar goed weer een 3 punter en READ 
ZWART won ook weer nu met 3-0 van OUDEHASKE. 

Adviesbureau Buitenlandse Belastingplicht ABB Sneek 



Het ging in poule A duidelijk tussen READ ZWART en DVVP in POULE B ging het 
tussen OUDEHASKE F2 en JUBBEGA F2 spannend genoeg dus want we kregen 
ook nog de 2 winnaars straks van poule A en poule B tegen elkaar voor de grote 
wissel beker. De derde wedstrijd moesten we tegen OUDEHASKE Fl die wonnen 
we simpel en dik maar met liefst 5-0 door prachtige goals van Jordy, Brando 
Henk en  Wilco,  Henk scoorde 2 maal in deze wedstrijd en hoe, weer feilloos in de 
kruising. Joost en Wessel stonden ook deze wedstrijd weer super goed te 
verdedigen en Mariëlle hield haar goal ook weer schoon met andere woorden het 
ging steeds beter. En READ ZWART won ook weer dit keer met 2-1 van 
JUBBEGA dus we waren gewaarschuwd Wij moesten de volgende wedstrijd aan 
treden tegen weer ja onze concurrent READ ZWART, zouden we deze pot 
winnen waren we eindelijk al zo goed  GIs  zeker dat we POULE WINNAAR zouden 
worden gelijkspel was eindelijk al genoeg tegen READ ZWART. 
En READ ZWART was ook de betere ploeg ook omdat zei wisten dat ze moesten 

winnen am nog eventueel gelijk met ons te 
kunnen komen. 
READ ZWART deed niks  enders  cis aanvallen 
en j zaten in de verdrukking maar toch 
weer zo els gewoonlijk pakte het voor ons 
weer goed uit en wonnen we weer 
geflatteerd in de laatste minuut met 1-0 
door een schitterende goal van Henk. De klus 
was zo goed als geklaard op dat moment 
waren we al poule winnaar. 
De coach van READ ZWART was ontdaan en 

ik leefde dan ook met hem mee Jurrit Visser oud DWP-er was weer verslagen 
door zijn oude club. Maar ja voetbal draait om goals en wij maakten het wel af en 
daar draait het toch om. En OUDEHASKE Fl verloor van JUBBEGA Fl met 1-0. 
De een na laatste wedstrijd moesten we weer tegen JUBBEGA Fl ook die wonnen 
simpel met 3-0 door goals van Joost, Brando en Jordy, prachtige bekeken goals. 
De laatste wedstrijd moesten we in de POULE tegen OUDEHASKE wederom 
werd het 5-0 door verpletterde doelpunten van  Wilco,  Henk en Jordy en ons 
eigen Brando natuurlijk, hij deed een prachtige lob bal over de keeper, Jordy 
scoorde tweemaal deze wedstrijd. 
Ook onze achterhoede met Wessel en Joost en natuurlijk onze keepster Mariëlle 
hielden de boel goed onder controle goed gedaan. 
We werden eerste in onze poule dus moesten we de FINALE tegen OUDEHASKE 
F2 om de wisselbeker met de grote oren. 
We waren duidelijk een maatje te groot voor OUDEHASKE F2 en wonnen dan ook 
simpel met 5-0 ook Joost maakte een schitterend doelpunt naast Jordy, Henk 
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e  wile Peal  
vrienden  vain  v.v. dWinp,  D.W.P. Rotsterhouler_, 

Bertus van Zwol Minne Modderman 

Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 

metselbedrijf DUAN - Joure Bauke Aigera 

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  

Rene  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 IViinke & 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 Bij ker 
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Reájnie - Feestweek 60 jaar b.W.P. zaterdag 

tweemaal en Brando scoorden knap zo dat wij de eerste plek haalden op het 
toernooi. 
Na een geslaagde morgen en nog leuk op de foto te zijn gekomen door ons 
enigste fotograaf  Durk  jager die zijn foto camera nog even apart van huis 
haalde. Onze vaste DWP huisfotograaf Jan Knijpstro was helaas verhindert dus 
was het zo mooi opgelost. Na een leuk geslaagd toernooi gingen de meeste 
mensen naar huis. 
DE EINDUITSLAG WAS ALS VOLGT EERSTE WAS DWP Fl ZE BLEVEN 
ONGESLAGEN EN WONNEN AL HUN WEDSTRIJDEN KEURIG GEDAAN 
BOYS EN  GIRL.  
1. DWP Fl ,18 PUNTEN ,18 VOOR 2 TEGEN. 	 ( 
2. OUDEHASKE F2 ,18 PUNTEN 23 VOOR 0 TEGEN. 

JUBBEGA F2 ,12 PUNTEN 11 VOOR 3 TEGEN. 
4. READ ZWART F1,12 PUNTEN 7 VOOR 2 TEGEN . 
5. JUBBEGA F1, 6 PUNTEN 5 VOOR 9 TEGEN 
6. DWP F2 ,4 PUNTEN 5 VOOR 15 TEGEN. 
7. DWPF3 1 PUNT,1 VOOR 25 TEGEN. 
8. OUDEHASKE Fl ,0 PUNTEN 0 VOOR EN 16 TEGEN 

Verslag geschreven door Gjalt Jager - leider Fl 
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