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clubblad 
voetbalvereniging D.W.P. 

uitgave augustus — oktober 2007 óók  dit clubblad is 
vervaardigd door 

COPYBOSS!! 

Herenwal 28 
8441 BA Heerenveen 
Telefoon (0513) 62 70 90 
Fax 	(0513) 62 73 63  
e-mail  info@copy-boss.n1  



Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  

voordeel, 
met 

service! 

MeerMarkt van Zwol 
Streek 131 

Rotsterlzattle 
TeL 0513 551494 
Fax 0513 552011 

11E9 db, • 
Th 

1„Mulder Schoonmaak  

ett;tenyeWoon Akan/ 

Tel. (0513) -8406 74 
Fax. (0513) - 84 11 84 

Glazenwassen 
Streeploos reinigen van glas en kozijn. Eenmalig of 
op contra ctsbasis voor particulier en bedrijf 

Dakgoot en platdak schoonmaken 
Inspecteren en schoonmaken van dakgoten en 
platdak ter preventie van wateroverlast. 

Schilderwerk reinigen 
Reinigen van schilderwerk of anderkevelmateriaal 
aan woning of bedrijfspand. 

Meer informatie 
Wilt u een vrijblijvende offerte of meer informatie, 
neemt u dan gerust contact met ons op. 

www.mulder-schoonmaak.nl  

1.,<.'//i/V<#0 
schoonheids-f & kapsalon 

Ouwsterhaule 
tel. (0513) 552188 

Ontdek de weg naar uw i 
eigen i Vakman 	non van Bavei 'D -̀0 TV WASMACHINE 

J. Veldstravveg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

Technisch 
Klussenbedrijf 
J. Keizer 

J. Keizer 
Binnendijk 47 

8461 LG Rottum 
0513 -62 39 10 

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

DAMES - EN HERENKMSAION 

TEL. 105131 - 55 17 04 KAPSALONMAMIKE.M. 
	4111111~1~1111,  



In de schijnwerpers  

In het  bled  Truckdriver van  Renault  van oktober 2007 
staat Hotze Adema, leider van D.W.P. 3. 

(zie www.truckdriver.n1) 
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Voetbalvereniging D.W.P. 
Sportpark "de Grie" 
Sintjohannesga 

Verenigingscode  8B-BC-25V 
be 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, 
)onateurs, sponsors van de 
voetbalvereniging D.W.P. 

Drukwerk  Copy  Boss 1-l'veen 
Oplage: 400 boekjes 

Kopie 
Graag aanleveren via  e-mail  
j.kni j pstra@ p lanet.n I 

Var, de 
radaktie-1 
tafel 

Hallo allemaal, 

be planning was om het clubblad half oktober te 
verspreiden maar ja, het liep allemaal wat anders. 
Misschien komt het door de 
jaren (AbraJan) maar ook dat 
er andere dringende D.W.P.-
zaken tussendoor kwamen. 
Zo is de beamer zodanig 
aangepast dat er voor de 
jeugd een filmavond kan 
worden georganiseerd. 
We proberen toch hetzelfde 
aantal boekjes te halen - ook 
het bijwerken/actualiseren van de advertenties aan 
het begin van een voetbalseizoen kost de nodige tijd. 
Het waren afgelopen weken wat roerige tijden intern 
bij de club hopelijk komen we in het jubileumjaar in 
wat rustiger vaarwater. Jullie treffen hierbij weer 
een dik clubblad met veel informatie, foto's van de 
jeugd, de uitslag van de ballonwedstrijd (Ylona was de 
winnaar), E2 was bij het echte Sc Heerenveen, Wist u 
datjes, Familieberichten  etc. etc.  
Nog een kleine tip: bij info blijf mailen 
Veel leesplezier. 

Redactie: Je-n 

Uiterste inleverdatum volgende kopie 
2e week december - verspreiding eind december  

Clubblad  It  Wite Peaitsje 
Jaargang 11 

Augustus - oktober 2007 
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Informatiepagina 
v.v. b.W.P. 2007-2008 

september 2007 
Accommodatie 
Sportcomplex Sportpark "De Grie." 

be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 
55.17.88 
55.17.85 

Algemeen  
e-mail  
website 
verenigingscode 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(mater iaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Algemeen codrdinator / 
ledenadministratie 
Technische zaken senioren 
Technische Zaken 

Jeugdcommissie 
Voorzitter(s) 

Jeugdcoördinator 

Kledingbeurs jeugd 

vvdwp20@planet.n1 
www.vvdwp.nl   
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 

Jan Boender 	 55.25.06 
Streek 117a, 8463 NE Rotsterhaule 
Henry van Drogen 
HJ Textorstrjitte , 8464 VS Sintjohannesga 	55.22.05 
Arjen Veenstra 	 55.15.15. 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 	06-22790904 

55.14.46 

06-48700821 
55.17.64 

06-15496899 
55.25.06 

55.22.05 
55.20.07 

06-22263492 

55.17.18 

Jitske Mulder-Visia 	 55.12.55 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

{It Sillijánnea 
Spilei it  stik:  

Komkommertild 
blijspul yn trije bedriuwen 

Fan: Carl Slotboom, Fryske oersetting fan: Abele Krist 

Op.sneon 24 november en 
op sneon 1 december 

Beide juonnen om 8 oere 
yn de seal fán Café van der Zwaag 

te Sintjánsgea 

DUnsjen nei 
Mei Libjende mesyk. 



06-30731308 

Contactpersoon barvrijwilligers 
Mariejette Bijker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464  PH  Sintjohannesga 

Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

55.20.07 
06-22263492 

Mariejette Bijker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 06-30731308 

55.19.54 

06-48700821 

Dames senioren 
A junioren / meisjes A jun. 

juniorent/m F pupillen 
Kledingtoelage jeugd 
Donateurs 
Club van 100 

€ 30,00 per kwartaal 
	

€ 120,00 per jaar 
€ 20,50 per kwartaal 

	
€ 82,00 per jaar 

€ 15,50 per kwartaal 
	

€ 62,00 per jaar 
€ 2,50 per kwartaal 

	
€ 10,00 per jaar 
€ 10,00 per jaar 
€ 45,00 per jaar 

Consul  
Atze Pieter van Strelen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Redactie clubblad 
Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	55.20.07 
j.kni jpstra@planetni 	 06-22263492 

Kantinebeheer 

55.19.54 

55.19.89 

55.19.54  
contributie 
be contributie zal vanaf het begin van het nieuwe seizoen via incasso worden gend, 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 

0 2004 the chdrrip ors/G.:irselteoernerang 

55.12.76 

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie 

Actiecomité 
Secretaris Wiepie Krist 

be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Advertenties clubblad 

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 

—15 HET NIET ZO VERWONDERLIJK  OAT  
LI ER NIETS VAN BAKT 

VAT WAS EEN ZUIVERE 
PENALTY, IMBECIEL. 



Bankrelaties 
v.v. D.W.P: 
Actiecomité  
It  Wite Pealtsje 

Verzorging 
Dinsdag / donderdag Hendrika Noppert 

Roazebosk 22, 8517 HI3. Scharsterbrug 

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) 

41.29.08 

Vanaf 1-1-2008 geldt een contributieverhoging voor ieder lid van 10,-- per jaar. 

Informatie nieuwe leden 
Senioren 	 Afina Lageveen 

De Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 
Jeugd 
	

Arjen Veenstra 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 

Reclameborden/advertenties Wiepie Krist 
clubblad 
	

De Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Info spelersisas  

Alle spelende KNVB-leden beschikken 
sinds 1 januari 2007 over een 

spelerspas, uitgezonderd E- en F-spelers. De pas, die het 
formaat heeft van een creditcard, is vijf jaar geldig. Op de 
pas staan de naam van de speler, zijn/haar pasfoto en de 
vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. be spelerspas 
maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. Indien spelers geen pas 
kunnen overhandigen, mogen zij niet spelen. Scheidsrechters en aanvoerders/leiders 
controleren de passen voor de wedstrijd. De scheidsrechter heeft het recht een 
visuele controle uit te voeren. Deze controlemogelijkheid heeft een preventieve 
werking. Ongerechtigde spelers zullen door de mand vallen en niet kunnen spelen. Bij 
twijfel kan de scheidsrechter spelers bij zich roepen en controleren of de pas bij de 
persoon hoort. 

Spelers voor wie een spelerspas in aanvraag is, ontvangen een tijdelijke spelerspas 
waarmee zij gedurende de periode van innemen pasfoto, retour zenden fotogedeelte 
en ontvangst definitieve spelerspas mogen uitkomen in wedstrijden, be tijdelijke 
spelerspas heeft een geldigheidsduur van 3 weken. 
Ingebruikname pas  
Als een speler geen pas bij zich heeft, is hij of zij niet speelgerechtigd. Sinds 1 
januari 2007 geldt namelijk: geen pas = niet spelen. Deze persoon mag op dat moment 
dus niet meespelen tijdens de wedstrijd. De pas moet overigens niet alleen 
voorafgaand aan de wedstrijden worden getoond. Tijdens een tuchtzaak moeten leden 
ook de pas kunnen overleggen. 
Voorafgaand aan de wedstrijden controleert de (club)scheidsrechter de passen in 
bijzijn van de twee aanvoerders of begeleiders van de elftallen. In het futsal 
(voorheen zaalvoetbal) overhandigt de (bege)leider van het team de spelerspassen aan 
de secretaris in de hal of aan de (club)scheidsrechter. Na afloop van de wedstrijd 
geeft de (club)scheidsrechter of de secretaris de set spelerspassen aan de 
(bege)leider terug, nadat alle formaliteiten zijn vervuld en het wedstrijdformulier 
door alle partijen is ondertekend. Nieuw is dat het formulier ook achteraf moet 
worden getekend voor de aanvullende gegevens die op het formulier zijn ingevuld. Er 
moet dus twee keer getekend worden, voor én no de wedstrijd! Als achteraf de 
scheidsrechter, de secretaris of de (bege)leider van een der partijen een pas wil 
vergelijken met de bezitter ervan, dient gehoor te worden gegeven  can  het verzoek. 
Scheidsrechters 
Scheidsrechters nemen, evenals de (bege)leiders, een belangrijke rol in bij de 
controle van de spelerspassen. bit geldt niet alleen voor de KNVB scheidsrechters. be 
clubscheidsrechters hebben hierbij ook een cruciale functie. Het is dus van groot  
belong  dat zij goed op de hoogte zijn van alle regels rond de pas. 

55.19.94 

55.15.15. 
06-22790904 

55.19.54 



Balsponsors 2007/2008  

Metselbedrijf Duan - Joure 
Autobedrijf Siton Suzenaar - Heerenveen 
Meermarkt Bertus van Zwol - Rotsterhaule 
Koeriersbedrijf T M Portena - Heerenveen 

le-ateresse voor baBsponsoring bei: 
Jan Venema, 05`73 - 55 19 89 

Van de ontvangsten van de balsponsors wordt de ballenvoorraad 
van de gehele vereniging op peil gehouden. Van trainings- tot 

wedstrijdbollen van senioren tot jeugd. Iedereen bedankt voor de spontane 
medewerking. 

Anja Boender Sport massage - Rotsterhaule 
Motorhuis Esvctnct - Rottum 
Jonkman Transporten - Haskerhorne 
Voegbedrijf S.V.5 - Scharsterbrug 

Kapsalon Anneke - Sintjohannesga 
Boss Classics Mini specialist - Sintjohannesga 
Restaurant Koningshof - Heerenveen 

Veehandelsbedrijf Johannes Kuipers - Rotsterhaule 
Jelles Gemakswinkel - Rotsterhaule 
Aannemersbedrijf A Fekken - Scharsterburg 
Auto Joure - Joure 

Cafetaria de Snackmobiel - Oudehaske 
Paviljoen Camping Tjeukemeer - Rohel 

Slump & Bos Woninginrichting - Drachtstercompagnie 
Gerrit de Jong - Oudehaske 
A. de Graaf hekwerk, montage, service - Sintjohannesga  

Elmer  Venema transport - Sintjohannesga 
Hotze Adema transport - Haskerhorne 
Wietze Zwart - Sintjohannesga  
Durk  Jager metselbedrijf - Sintjohannesga 

Mechanisatiebedrijf  
Streek  36 Po5tbus 2 
8464 NC Sint Johann.gn 
Tel:0513-551283 / 551239 
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BELE-TEX/AP 

NE: 	 
AUVBELE I iING 

Yzi 
RECYMEBORp

t
EN 

g,kt,GEVaBELETTERING 
BEWEWIJZERING 

TSJSKEIVIARWEI 8 SINT NIC0LAAS6A 	0513 -4326 

Akkerman 
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Ultvaartvereniging Shnijohannesca 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 

Belangstel I ing 
voor een 

04clvettentie 

Neem contact op 
met: 

Lepie  tat  
actiecomité 

0513 - 55 19 54 

erstma-Meida 
Streek  198 	8463 NJ 	Rotsterhaule 	Tel: 0513-551216 

Fax: 0513-552185 Mob: 06-53419764 info@kerstma-heida.n1 

WWW.KERSTMA-HEIDA.NL 



Veshandelsbedrijf 
Joh. Kuipers 
Rotsterhaule 
TeL 0513— 55.12.52 Fax 0513— 55.28.24 
Mobiel 06 — 22 92 39 45 

Rabobank www.rabobank.nl/heerenveen  

PASTORIE LAAN 25 - 8501 EW JOURE 
TELEFOON (0513) 41 65 46/41 20 21 
FAX (0513) 41 98 21 
www.noord-computers.ni  
info@noord-computers.ni  

R. Boonstra Administraties 
Particulier 	  Ondernemer 

> Aangiften inkomstenbelasting bij u thuis 	> Volledige bedrijfsadministraties 
Belastingadvies op maat 	 > Belastingadvies op maat 

Bel voor een afspraak: (0513) 650666 of b.g.g. (0513) 610160 
Kantooradres: Burg. Falkenaweg 19 8442 KX Heerenveen  
e-mail:  hij'oboonstrar@kpnplanet.n1  fax : 0842255820 

Aanoiftes  —  Bedrijfsadministraties — Vereniainoen — Alimentatieberekenino 

w 
IESVANA 

Sydtakke 1 Rottum 
,\Tel. 0513-631429  

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

Financiering mogelijk 

De enige winkel die stopt voor uw deur met alle dagelijkse boodschappen, brood, 
groente- en fruit, zuivelprodukten en gebak van bakker Breimer Ons eigen merkt Spar 

uitstekende kwaliteit tegen lage prijs. Ook belangstelling voor deze unieke service? Bel.. 

VERSMARKT Jelle de Jong 
Rotsterhaule, tel. 0513 - 55 17 07 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

Open nu een Rabo sc Heerenveen Rekening 
en scoor een unieke voetbal! 
Ben jij sc Heerenveen-fan en 17 jaar of jonger? Open dan nu de speciale Rabo Sc Heel enveen 
Rekening bij een van de Rabobanken in Friesland. Je ontvangt dan een sc Heerenveen-pakket 
cadeau, \,•ilaaronder een unieke voetbal. 

voetbaiverenigins 
6en jij de nieuwe  Alfonso Alves,  of Geert Arend Roorda? 

v.v. D.W.P. is een voetbalvereniging waarbij plezier voorop staat. 
Kom maar eens meetrainen. 

Siton Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

JE STOPT 
DE STEKKER ER IN! 

NOORD COMPUTERS 
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Van de voorzitter  
Hallo sportvrienden, dit schrijven komt op een moment dat er 
net enkele vervelende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die 

ook bij de sport (kunnen) horen. Na een zeer beroerde start von de competitie waarin 
na 6 wedstrijden nog steeds geen punten waren gehaald is er in goed overleg tussen 
beide partijen besloten dat de verbintenis met onze hoofdtrainer Eric Schuitemaker 
tot een einde zou worden gebracht. 
Eerder al had de leider van het eerste elftal, Geert de Jong, aangegeven niet verder 
te willen in de toenmalige situatie. In de periode van overleg tussen bestuur en 
trainer is er natuurlijk wel een weg gezocht tot een aanstelling van een andere 
Trainer. Dit is gelukkig goed gekomen in de persoon van  Bonne  de Vries welke al enkele 
malen eerder bij D.W.P. is geweest in de hoedanigheid van hoofdtrainer.  
Bonne  was gelukkig vrij en gaf na kort overleg te kennen de klus op zich te willen 
nemen. Donderdag 11 oktober was de eerste training voor  Bonne  en waar ook in de 
topvoetballerij vaak het schrikeffect helpt, was zaterdag 13 oktober tegen Bant, in 
Bent, de eerste overwinning een feit. 
Bij het lezen van dit clubblad heeft er natuurlijk al weer wet plaatsgevonden en mijn 
hoop is dat dit positief mag zijn. 
Er is na het stoppen van Geert de Jong een leidersduo bij het eerste gekomen, nl, 
Bernardus van Stralen en  Durk  Jager. Bestuurlijk hebben we gemeend dit duo ook te 
laten functioneren naast trainer  Bonne  de Vries. 
Daar het hoofdsponsor contract met voegbedrijf G. de Jong per oktober ten einde 
liep en wij meenden Geert niet terug te laten keren als leider heeft Geert de Jong 
besloten met het sponsorschap te stoppen. be vele jaren die Geert voor DWP heeft 
opgeofferd worden door het bestuur van DWP absoluut gewaardeerd, maar soms 
lopen dingen anders dan men voorzien kan. Het is jammer dat de wegen zich zo 
moesten scheiden maar soms is het beter zoals het  goat.  
Onze dank gaat ook uit naar Sporthuis Glas uit Joure die ons snel uit de nood kon 
halen wat betreft andere kleding voor het eerste elftal. 
Op het moment van schrijven is het bestuur druk bezig met een ietwat andere opzet 
Detreffende het sponsoren gebeuren. 
Het bestuur hoopt dat de rust inmiddels is 
wedergekeerd en hoopt dat de meeste neuzen de 
zelfde (goede) kant op staan. 

Met een vriendelijke groet, 
voorzitter DWP, 
Anne Knol 



Edwin Pietersma Training & Advies is een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in het geven van opleidingen en 
bijscholingen op het gebied van BHV, Eerste Hulp, 

Reanimatie en AED. 

Opgave voor deze avond bij:  
Opgave-formulier in de hal van de kantine 

Bij voldoende belangstelling zal een datum worden besproken. 
Na deze avond zal bekeken worden of we bij voldoende belangstelling hier 
een vervol o kunnen even. 

Gezocht 

Barvrijwilligers 
voor door de week op 

dinsdag / woensdag / donderdag zaterdag 
hoe groter de groep barvrijwilligers is - des te 

minder bardiensten er hoeven te worden 
gedraaid - iedereen wordt volgens schema 

ingeroosterd. 

BIJ te weinig barvrijwilligers zal het mogelijk kunnen zijn dat de 
kantine tijdens de trainingsavonden gesloten blijft. 

Opgave bij: 
Mariejette Bijker - de Heij 

Tel. 06 - 30.73.13.08 

Kennismakingavond reanimatie 
Wij hebben Edwin Pietersma uit Gorredijk bereidt gevonden om een 

kennismakingsavond te organiseren over reanimatie. 

1 seizoen 20()7-2008 



In de schijnwe27,e6-s .  

Zaterdag 21 augustus werd voor de 48 keer in geheel Nederland de landelijke 
Zwaluwen Jeugd Actie dag gehouden. Gebeurde dit in de voorafgaande jaren met 
onderlinge toernooien, vanaf dit jaar zijn de bekerwedstrijden de kern van de dag. 
be nieuwe vlag symboliseert de samenwerking tussen de KNVB, het Prinses Beatrix 
Fonds en de Zwaluwen Jeugd Actie. Die zaterdag werd deze vlag gehesen op het 
spotcomplex de Grie van D.W.P. in Sintjohannesga door KNVB bondsbestuurder Minne 
Modderman en de beide jeugdvoorzitters Henry van Drogen en Jan Boender samen 
met enkele jeugdleden. Het Prinses Beatrix Fonds strijdt al 50 jaar tegen ziekten die 
de spieren verlammen en de jeugd speelt dan ook onder het motto: 
Gezonde maatjes voetballen voor hun gehandicapte kameraadjes. 

Info jeueldbes'2wurstafelalle2032133,61131.M.  

Beste sportvrienden en vriendinnen, 

be jubileumweek m.b.t. 60 jaar DWP ligt al weer ver achter ons en 
de winterstop staat bijna weer voor de deur. In de jeugdafdeling 
wordt goed gepresteerd, er is uitzicht op een cantol hogere 
plaatsingen binnen onze jeugdafdeling en dat maakt van ons een zeer 
tevreden jeugdbestuur. Maar we zijn er natuurlijk nog niet, we 
moeten tot aan het eind van het seizoen nog een lange weg met 
elkaar afleggen. Op de manier waarop het nu gaat en met de inzet 
"die er in alle teams getoond wordt zien wij dit met vertrouwen 
tegemoet Misschien kunnen we aan het eind van het seizoen een  pear  kampioensteams 
aan de rest van de vereniging voorstellen. Laten we er met z'n  alien  voor zorgen dat 
we wat kampioensfeestjes kunnen vieren. 
Kampioenschappen zijn leuk maar natuurlijk niet het belangrijkst, wat boven  Gan  het 
lijstje moet staan is plezier in het spelletje voetbal en de bereidheid voor elkaar een 
stapje harder en meer te doen. Wij wensen jullie als jeugdbestuur voor de rest van 
het seizoen don ook veel plezier en succes toe. 
Daarnaast zijn we trots op alle vrijwilligers,  !eiders  en trainers, die we binnen onze 
afdeling hebben en zijn we dank verschuldigd voor al het werk dat ze voor ons doen. 
Dit doen ze tijdens de wedstrijden en de trainingen. 

Om op het laatste terug te komen, de trainingen zijn er 
voor iedereen, dus laat je trainer niet in de kou staan en 
kom trainen, indien dit niet mogelijk is neem dan de 
beleefdheid om even af te bellen. In de begeleiding van 
de teams hebben een paar veranderingen plaatsgevonden; 
Pieter de Jong zal rond de winterstop zijn leiderschap 
overdragen aan Rinke 
de Graaf, in verband met zijn heupoperatie, wij wensen 
Pieter vanaf deze  
pleats,  na de operatie, alvast een spoedig herstel toe en 
danken hem voor de jaren 

dat hij zich als leider van een jeugdelftal 
heeft ingezet. 
Wij hopen hem weer als fluitist te mogen 
begroeten na zijn operatie. We wensen 
Rinke, in samenwerking met Jappie Otter 
veel succes toe bij de begeleiding van Bl. 

Om te besluiten met datgene  wear  we mee 
begonnen, het 60 jarig jubileum van 



DWP. Tijdens de viering van deze mijlpaal werd ook 
een ballonnenwedstrijd 
gehouden. be ballonnen werden door de wind 
verschillende richtingen 
opgestuurd, van Rottum tot ver in Duitsland. brie 
prijsje waren er beschikbaar in de enige echte DWP-
tas, door het actiecomité werden drie voetballen ter 
beschikking gesteld voor de drie ballonnen, die het verst verwijderd van het DWP-
terrein neer kwamen. 
be winnaars zijn geworden: 
Ylona vd Zwaag (  Karlsruhe,  Duitsiand) 591 km 
Erwin Paff el ( Gliichsburg, Duitsland) 514 km  
Rick  van Hes (Grossheide, Duitsland) 184 km. 

be drie winnaars kregen uit handen van het 
jeugdbestuur ieder een voetbal 
overhandigd, met dank aan het eerder 
genoemde actiecomité. 

Tot zover dit bericht ven de 
jeugdbestuurstafel ,wij wensen iedereen veel 
succes in de rest van het seizoen. 

Jan Boender 

Zelfs Jan probeerde met een verlate poging nog in de 
prijzen te vallen. 

Uitslag: 
4 
5 

Matthi jsRling 
Jacob Berger 

Rolde 
Zeerijp 	(Tolweg) 

92,9 
88 

6 Thijs Jan Koeteweg Ten Boer 75,5 
7 Wessel Krikke Harkstede 74,5 
8 Maarten Bandstra Harkstede 74,5 
9 Richard Akkerman Harkstede 74,5 
10 Sipke Hoekstra Harkstede 74,5 
11 Fransisca Hoonstra Zuidwolde 72,3 
12 Joerie Veenstra Bunne 71,1 
13 Jeremy Veenstra Groningen 	(Kordinge) 68,8 
14 Dennis v/d Wal Groningen(Oostersluis) 68 
15 Thijs Wijnia Rolderwolde 66,6 
16 Mirte v/d Zee Groningen 65,8 
17 Klasien Hiemstra Een-West 58,1 
18 Peter Schutten Een 54,4 
19 Jeen Wijnia Nagele 48,5  

Hetze Adema- Vorig jaar 2e  een waterzak kwijt van het 4' elftal, nu net begonnen 
met het nieuwe seizoen en de waterzak van het 3' elftal is al weer weg. 
Sietse Drenth zegt dat de waterzakken van een slechte kwaliteit zijn. Herman de 
Hei j vertelt dat inderdaad deze niet goed zijn, ze zijn afgekeurd. Hij heeft 4 nieuwe 
gekregen van de leverancier. 
Hetze Adema- Op B veld rolt de bal vaak in de sloot, kan er een hek langs? Anne 
vertelt dat deze vraag el eens eerder is gesteld, het is vervelend, maar het mag niet. 
Het le elftal krijgt na de wedstrijd frisdrank mee in de kleedboxen, geldt dit ook 
voor de andere elftallen? 
Volgens Wiepie Krist is dit jaren geleden in de 
jaarvergadering besloten. 
Afina zal het nakijken in de notulen. 
Sietse  breath-  Vorig jaar was Urk hier te voetballen en 
ze hadden een viskist vol bier mee?? Ze werden daar niet 
op aangesproken door het bestuur. Anne vertelt dat zij, 
als bestuur, laat terug waren bij het le  elftal vandaan, hij 
heeft ze er toen op aangesproken, maar toen namen ze 
net de laatste. Afina voegt nog toe dat zij het gemeld 
heeft, maar dat er door deze ploeg niet naar geluisterd 
werd. 
*Afspoelen van de ballen bij het ballenhok ipv in de boxen? Kunnen we dat proberen? 
We vinden het prima als iemand daar  by  specieton met water neerzet. 
Henk Mulder- Kunnen de grensrechters ook nieuwe vlaggen krijgen, zijn allemaal 
versleten en kapot. Ja is prima. Herman zal nieuwe bestellen. 
Luc Pen- Het 4' elftal zou wel erg graag trainingspakken willen_ Ja, dat moet 
inderdaad ook zsm. Leden vragen naar de prijzen van zo'n sponsering. Herman de Heij 
haalt de prijslijst. 

12_ Sluiting 
Anne wenst, namens alle bestuursleden, een ieder die betrokken is bij de vereniging 
een gezond, sportief en succesvol seizoen toe en bedankt de aanwezige leden voor 
zijn of haar inbreng en sluit om 22.11 uur de vergadering. 

Afina Lageveen 
oktober 2007 



*  Matthew  actie is gelijk, levert geen geld op? Het levert alleen kleding van de jeugd 
op. 
Gerrit voegt nog toe dat hij een aantal zaken, vergeleken met vorig jaar, onder een 
ander kopje heeft gezet, zodat het administratief beter en duidelijker weg te zetten 
is. 
7. Verslag actiecomité 
Wiepie Krist vertelt dat het overzicht vrij gelijk is met voorgaande jaren. Er zijn veel 
nieuwe reclameborden, dus die post is omhoog gegaan. Ook het clubblad opbrengst is 
hoger, dit omdat er dit seizoen 3 boekjes waren ipv 4. 
Anne wil nog toevoegen dat het er allemaal netjes uitziet, bollenhok, borden langs 
veld. enz. 

8_ Verslag kascomrnissie 
be commissie bestond dit jaar uit Tetje de Vries en Anne van der Zee, met als 
reserve René de Jong. Beide kassen zijn gecontroleerd en Anne brengt kort verslag 
uit en zegt dat alles goedgekeurd is. Decharge wordt verleend aan de penningmeester. 

9_ Benoeming kascommissie 
Voor het komende seizoen worden Anne van der Zee en René de Jong als 
kascommissie benoemd. Sippe Smeding wordt reserve. be vergadering gaat hiermee 
akkoord en Tetje wordt bedankt voor haar verrichte controles. 

10. Bestuursverkiezing 
Herman de Heij, Minne Modderman en Anne Knol 
waren aftredend, maar allen herkiesbaar. Er 
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus we 
gaan met deze samenstelling door. 

11. Rondvraag 

Jan Venema- Bij het le  elftal waren veel 
blessures/schorsingen het afgelopen seizoen, wat 
zijn weerslag weer heeft op alle lagere elftallen. 
Jan geeft aan dat je soms le elf talspelers rond 
ziet lopen op de zaterdag, waarvan je denkt; niet 
geslapen vannacht, veel gedronken? Er wordt door de leden gesproken over dit 
bovenstaande, velen zijn het er mee eens. 
Anne geeft  Gan  dat het een vrijwilligerssport is, ook heeft hij er een aantal mensen 
wel op aangesproken. Jan Venema geeft aan dat het om de instelling van de jongens 
zelf gaat. Zaterdag voetballen en den tot 5.00 uur in de kroeg zitten? Anne geeft aan 
dat de verantwoordelijkheid toch zelf bij de jongens ligt. Zelfdiscipline en mentaliteit 
voegen enkele leden toe. Anne van der Zee merkt op dat zo'n dure trainer dan wel op 
zo'n groep amateurs hoort? 

be  winnows  van de ballonwedstrijd: 
v.I.n.r.: Jan Boender (jeugdvoorzitter), Ylono van der Zwaag,  Rick  van Hes, 

Erwin Roffel, Henry van brogen (jeugdvoorzitter) 
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maken van het trainingsveld, uitzondering door gelaten. 
Sietse Drenth vraagt of er wel mag worden ingetraind op het veld, behalve in de goal. 
Nee, intrainen op het trainingsveld. Als we het intrainen toestaan, dan blijft er niets 
van het veld over, met als gevolg dat het veld eerder zal worden afgekeurd, dus geen 
voetbal. 
Hoe treinen we in als er 4 elftallen thuis spelen. Jos Knol geeft aan dat er maar 3 
goals op het trainingveld zijn. 
We hopen op uitbreiding van de velden, het gesprek met de gemeente is al geweest. 
Auke-Jan Snijder geeft als optie om een 
thuiswedstrijd van 2 teams om 15.00 uur te 
laten spelen. We gaan akkoord en Afina zal de 
wedstrijden van de dames en het 4' elftal op 

(ffItt  
Af Ina heeft een uitgebreid jaarverslag 
geschreven en leest dit voor. Het 	

11 
15.00 uur bij de KNVB laten zetten. 	

r) 4.Versiag secretaris 	 7 	1 

voetbalseizoen 2006-2007 wordt samenvattend 
weergegeven. 
Het verslag wordt door de vergadering 
goedgekeurd. 

5_Jeugdversiag 
Jan Boender leest het verslag voor. Het verslag wordt door de vergadering 
goedgekeurd. 

Anne last om 20.55 uur een pauze M. be exploitatieoverzichten worden door 
penningmeester Gerrit Aalbers en Wiepie Krist ( actiecomité) aan alle aanwezigen 
uitgereikt. Om 21.10 uur gaan we verder met de vergadering. 

6.Versiag van de penningmeester 
Gerrit heeft er weinig aan toe te voegen en vraagt de leden om reacties. 
Henk Mulder- energierekening is enorm omlaag gegaan. Kwam dat door de kapotte 
boiler? Gerrit vertelt dat door beter beheer de kosten erg omlaag zijn gegaan. be 
verwarming van de kleedboxen is lager ingesteld, stond altijd te branden. Ook in 
kantine en bestuurskamer is de thermostaat beter ingesteld. 
Dit jaar gaan we de heteluchtverwarming veranderen, dit kost enorm veel gas. 
Sietse Drenth- gemeente Skarsterlan zit nu op 3360 euro, dit was vorig jaar 250 
euro? Gerrit vertelt dat waterschapsbelasting, rioolbelasting en OZB erbij inzitten. 
Sietse merkt op dat er nog een keer belasting 3360 wordt genoemd in het overzicht. 
En ja dat klopt, het zit er dubbel in. Gerrit zal het overzicht aanpassen. 
* Bestuurskosten zijn omhoog gegaan? Er is een beamer gekocht, het kampioensfeest 
van 2e en dames, vrijwilligersfeest, nieuwjaarsborrel vallen daar o.a. ook onder. 
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K. Waterlander 
haarden & kachels 

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

Boerestreek 1 
8463 TH Rotsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 30111141ela  

Worn  voetballen 
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 sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPORTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

4,  Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 

Naam+61e4., •14,- a,f,L 4mya,e4", e4", 41",aie/h1 

teger 
"kte per 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

• Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord 

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

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 
KORT 
Timmer-,  en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8461 LE Rottum tel. 0513 621173 www.korthouw.n1 
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Wiersma BANDEN 
Tjeukemeer 1 
8502 TH Joure 
Tel: 0513-41.84.58 / Fax: 0513-41.74.67 
info@wiersmabanden.n1 
Openingstijden: 
maandag — vrijdag: 8:00 tot 12:00 en 13:00 tot 17:00 uur 
zaterdag: 8:30 tot 12:00 uur 
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6 KRAAK 
Installatietechniek 

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

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



CAMPING 
TJEUKEMEER  

p,_\111.10€4, • Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bij uitstek 

• Bruiloften en partijen 
-Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 34,85 
Telefoon (0513) 

15 CB Oldeouwer - Rohel 
55 1341.  

Alcerwcyj - 5, 8507 CA Robe! 
Tel. 0515- 55 1551, Fax 0515- 5511 66 

Technisch bedrijf 	 

Schotel-
antennes  

Oak- en  
Zinkwerk  

vakkundig 
zelf doen 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V. 

Radio 
• TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

Franke Sloothaak  

Mobiel  06 - 53 166 279 	Tel. (0513) 411 609 
E-mail sysvoeg@fiberworld.n1 	Fax (0513) 411 623  

Postadres:  Firmawei 11 - 8501 XL Joure  

Voor al uw: 
nieuwbouw voegwerk • uithakken van voegwerk 

restauraties • gevelreiniging • impregneren 

voegbedrijf 

udwz«,(4, 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320  

~TAWS  le 

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule  

SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTR UM  
BLESDUKE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesdijke 
25 jaar! 	e Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

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

FREEGJE DERNEI 
as jojo bóleguod helje 

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

al 

Streek  116 
8464 NH Sintjohannesga 

Tel. 0513 — 55 12 10  

ectfé -  slijterij 
v.d. Zwaa 

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 SI. Nicolaasga 
Telefoon (0513) 432 334 
Mobiel (0651) 501 796  

Allan  1912 '4f bakke se bij VAN DIJ 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

13-  0513 - 55 12 08 

TEN BOOM  
VOEGEJ - 

a#119:itAir,Y 
Vf,T,f-tr,•?),%:.17A 

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

• 

OáZt5 
[12§2§l Efffff2213 

Volleybalverenig big WO  

zoekt nieuwe leden (dames/heren/jeugd) 
Lijkt het je wat! 

Kom dan eens vrijblijvend kijken of 
mee trainen! 

Voor verdere in formatie: 
R. de Winter, telefoon 55.11.06 

eizinee,s> ecialiteiten 
. 	ae<sttatu<atz 

9)1,o,s',& ,ardeI?, 
Schans 1 1a 
8441 AB Heerenveen 
Eigenaar T.H. Wang 
telefoon 051 3-65 1 299 
telefax 05 1 3-65 3 162 



Activiteitenkalender. 

Huisleverancier D.W.P. 

Jaarvergadering D.W.P.  

Notulen Jaarvergadering 2007 (seizoen 2006-2007) 
Vrijdag 7 september aanvang 20.00 uur 

• 
• 

Dinsdag 
Vrijdag 

20 november 
21 december 

Bestuursvergadering 19.34.k_o—c 11r4 ,7  II 	• Vrijwilligersavond 	20.0«e' 	ur 

1. Opening • Zaterdag 22 december Klaverjassen DWP 	13.30 uur 

Anne opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
be voorzitter blikt kort terug op het afgelopen voetbalseizoen, waarbij het 60 jarig G Zaterdag 05 januari 2008 Nieuwjaarsinstuif 	16.00 uur  
jubileum centraal staat. • Zaterdag 31 mei 2008 Abe  Lenstra toernooi 13.00 uur 

2. Notulen 
Afina Lageveen leest de notulen voor van de jaarvergadering welke 
werd gehouden op vrijdag 1 september 2006. Het verslag word 
goedgekeurd. 

3. Mededelingen 
Afbericht ontvangen van Henk van Hes en Minne Modderman I. 

*Bestuur: - door toename van kosten, denk aan onderhoud van materiaal, verzorgster 
Hendrika Noppert, jeugdcoördinator Jolle Jager  etc.,  willen wij de contributie per 1 
januari 2008 met 10 euro verhogen. 
Albert Hol - geldt dit alleen voor de senioren Verhoging geldt ook voor de jeugd. 
Auke - Jan Snijder - Wat betreft gezinnen  boar  geldt de gezinskorting voor. 
Sietse Drenth - Hoeveel kost de contributie nu? 120 euro per seizoen. 
Hotze Adema - Hoelang betaalt men nu de 120 euro? nu 2 jaar. 
Jan Venema - Is de afdracht aan KNVB ook omhoog gegaan? Nee is dit een vast 
bedrag per lid. 
be aanwezige leden gaan akkoord met de contributieverho_ging 
* Tijdens de voetbalwedstrijden mag er alleen alcohol in de kantine worden gedronken 

of op het terras. Het terras zal nog duidelijk worden 
afgebakend.  
Longs  de het veld mag absoluut niet! be KNVB gaat hier op 
controleren. 
Sietse Drenth vraagt waarom geen alcoholverbod tijdens 
de wedstrijden? Ja, daar is ook over gesproken, maar op 
jaarbasis zal dat veel omzet schelen. 
* Elk seizoen wordt er weer gesproken over het gebruik 
van het A en B-veld, voor trainingen/ intrainen. We hebben 
destijds afgesproken dat we zoveel mogelijk gebruik 



en met 15 jaar. 

Line up  bil  sc Heerenvee[  

Line  up bij Sc 
heerenveen -  vv  Willem 2 
Op een dinsdagmiddag, ik was net 
thuis van mijn werk toen Albertje mijn 
vrouw aan kwam lopen met de 
telefoon, ze zei telefoon voor jou 
iemand van sc Heerenveen. 
Ik dacht even dat ze me voor de gek 
hield maar aan de andere kant van de 
lijn had ik inderdaad contact met 
iemand van de  Heroes-club van Sc 

Heerenveen, ik had namelijk ons elftal 
(toen nog F-jes) al eens opgegeven voor de  line-up  bij sc Heerenveen. 
be heroesclub is de jeugdsupportersvereniging van sc Heerenveen tot 
be organisator Karin Smidt genaamd nodigde ons elftal uit om  semen  met de spelers 
van Willem 2 hand in hand het veld op te komen in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. 
Daarna zouden ze na het Friese volkslied weer van het veld gaan om zich bij hun 
ouders en broertjes en zusjes te voegen die allemaal een gratis toegangskaart voor 
deze wedstrijd hadden gekregen (in 
totaal 44 stuks), een geweldige 
hapening. Natuurlijk, als ik dan al die 
blije gezichtjes zie met van die 
twinkelende oogjes dan krijg ik daar 
alleen maar een goed gevoel bij en denk 
dan, we doen het als dwp-ers toch maar 
weer. 

Dat alles 
perfect 
moest 
lopen 
ondervond 
en we na het omkleden in de uit-schirts van Heerenveen 
al, want alle spelertjes van DWP en van Heerenveen 
werden aan een grondige inspectie onderworpen, ook 
werd er nog even geoefend hoe we het veld moesten 
opkomen en verlaten en zelfs in de spelerstunnel waar 
wij als  [eiders  eigenlijk niet eens mochten komen moest 
het muisstil wezen als de spelers in de buurt kwamen. 
Maar dat dit de pret niet mocht drukken bleek al gauw  

be Akkrummers begonnen sterk en kwamen na 20 minuten op een verdiende 1-0 
voorsprong,hierna kwamen we beter in ons spel en werden we sterker er kwamen 
kansen en er werd twee keer uit gescoord een 1-2 ruststand was dan ook verdiend. 
In de rust werd er op gehamerd dat zij erg sterk en fanatiek aan de tweede helft 
zouden beginnen en dat we ons eigen spel moesten vast houden en niet mee gaan in het 
gezeur van sommige spelers,we begonnen goed en de wedstrijd ging gelijk op tot  Age  
uit een goed genomen vrije trap de 1-3 werd binnen schoot. 
Hierna werd het harder en veel gezeurd door Akkrum na een goed lopende aanval 
scoorden we de 1-4 maar na een waarschuwing aan de keeper die toch weer een duw 
moest geven gaf de scheids een penalty aan Akkrum die goed werd binnen geschoten 
na nog wat kansen over en weer blies de scheids na 45 min zuivere speeltijd voorde 
laatste keer. Daar was dan de eerste overwinning en eindelijk van de nul af dit geeft 
weer een beetje rust en een goed gevoel voor de volgende wedstrijd. 
be trainings op komst is goed en het spel word steeds beter dus gewoon doorgaan en 
positief blijven ten opzichte van elkaar dan komen dart komen de resultaten wel al zal 
er nog wel wat worden verloren maar het verschil word steeds kleiner. 
Norbert is inmiddels geopereerd en zit nu in het gips voor 6 weken en kan dan 
beginnen te revalideren, en hopelijk komt hij volgend jaar weer voetballen. 

J&Tdij 



aan de vele verhalen van de kinderen die er 
maar niet over uitgesproken raakten. Al met 
al hebben we een hele leuke avond gehad en 
zijn er ook vele foto s en zelfs een dvd-tje 
van gemaakt die binnenkort worden 
uitgereikt aan de betreffende spelertjes en 
of ouders. (en natuurlijk zal worden 
gedraaid in de kantine red.)  

(eiders D.W.P. E2 : Herman en Gjalt 

Er werd verloren met 3-2 maar er was goed gespeeld en dat geeft hoop voor de 
competitie die straks begint, er word goed en hard getraind en zelfs op de vrije 
zaterdagmorgen de nieuwe trainer heeft de wind er goed onder. 
be eerste wedstrijd in de competitie was tegen Lemmer deze keer thuis, wij speelden 
veel beter dan in de Lemmer en na wat gemiste kansen en wat ongelukkig in de 
verdediging sta je met de rust toch weer achter. 
In de rust werd er op gehamerd dat het niet eens zo slecht ging en dat we wel een 
puntje konden pakken, maar helaas verloren we met 5-3 en geen punt. 
be wedstrijd tegen Renado werd door de week gespeeld vanwege de Merke onze 
jongens spelen niet graag op een avond door de week  maws  als het moet dan moet het 
maar,met elf spelers zijn we er  near  toe gegaan. 
Na tien minuten kreeg Klaas een schop en viel uit toch kregen wij de beste kansen 
maar de bal wilde er niet in zij kregen een  pear  kansen en die gaan er dan direct in 

dus weer achter bij rust. Toen kwam de tegenstander er 
pas achter dat wij maar met tien man speelden, gelukkig 
kwam Bart nog voor de tweedehelft als we zo door spelen 
komt het nog wel goed maar ja wel kansen maar te weinig 
goals weer verlies 4-2 jammer er had meer in gezeten. 
Na een vrije week kwam Read  Swart  op bezoek de trainer 
daarvan is Pieter v/d Wal dus overal van verliezen maar 
niet van Read  Swart  ze begonnen dan ook erg scherp en 
kwamen zelfs op 1-0 voor ook zij kregen kansen en kwamen 
op een 1-2 voorsprong. Na een Vrije trap kwamen we weer 
op gelijke hoogte kansen waren er nog aan beide kanten 
waar uit zij wel scoorden en wij niet meer dus een 2-3 
verlies goede wedstrijd maar weer geen punten. 
be wedstrijd tegen Akkrum werd afgelast vanwege de vele 
regen die er was gevallen. 

be wedstrijd tegen de Blesse moesten punten worden gepakt gezien de stand in de 
competitie zij stonden 1 punt boven ons dus leek het reëel dat dit een leuke wedstrijd 
kon worden. 
Er werd goed begonnen fel in de duels en goed in positie we kregen goede kansen maar 
zo als zo vaak net niet, zij schieten 3 keer op goal en hebben 3 goals gemaakt dat 
gebeurt ons wel vaker rust stand 0-3. Dan in de tweede helft maar op zoek naar een 
doelpunt dit kwam er niet en omdat er ruimte ontstond scoorden zij nog twee keer 
een 0-5 verlies dit komt hard aan. 
Er wordt goed gevoetbald maar we komen fysiek nog wat te kort daar word 
aangewerkt alleen jammer dat we nog geen punten hebben maar de sfeer is nog goed 
en er word gelukkig niet veel gezeurd in het veld. 
be inhaal wedstrijd tegen Akkrum moest het dan maar gebeuren we stonden beide 
met nul punten onderaan en we wilden van die nul af,maar bij Akkrum leefde de zelfde 
gedachte dus zou wel eens een lastige wedstrijd kunnen worden. 



D.W.P. 
klaveriassen 

Zaterdag 22 december a.s 

Kantine sportcomplex De Grie 
Inschrijving vanaf 12.30 uur 

aanvang 13.00 uur 

In de schijnwerpers  

Door afwezigheid van leider Jan Vaartjes geen foto gemaakt.  

Van B naar A-junioren 

Na een goed verlopen seizoen vorig jaar in de B's waar we 4 de zijn geworden en op de 
toernooien erna nog wat prijzen gepakt werd de blik op het volgend seizoen gericht. 
Eerst was er de vraag worden we As of 2 B teams het team gaf zelf aan graag met 
het hele team over te gaan naar de As,omdat ze graag bij elkaar wilden blijven dit kon 
wel maar de selectie is erg smal want Rikus gaf aan dat hij ging stoppen en Norbert 
moet worden geopereerd aan zijn knie. 
Uit de senioren is Jan de Jong terug gekomen om ons te versterken hij is nog speel 
gerechtig bij de As, ook Pieter v/d Wal stopte als trainer dus moest er een nieuwe 
trainer gezocht worden na lang zoeken is hij gevonden namelijk Jolle Jager. 
In augustus zijn ze begonnen met trainen dit moest eerst enorm wennen want dit is 
een andere trainer en verschilt de training 
dan ook erg dan met die van vorig jaar, ook 
de regels zijn aangescherpt wie niet treint 
staat niet in de basis ook wanneer je te laat 
bent bij de bespreking voor de wedstrijd. 
be eerste beker wedstrijd was tegen 
Oudehaske veel tweedejaars A spelers dus 
maar eens kijken waar het schip strand 
begonnen goed  Gan  de wedstrijd alleen 
jammer dat zij een goede keeper hebben een 
oud DWPer nl Mark Hulzebos deze hield lang 
zijn doel schoon, toch konden we deze 
wedstrijd winnend afsluiten met een 2-1 stand. 
be volgende tegenstander was een waar we geen goede herinneringen aan hadden n1 
Lemmer deze wedstrijd was op een avond en dan zijn onze mannen niet erg te porren 
voor een potje voetbal want er was totaal geen inzet en durf om te spelen,zodat we al 
snel achter kwamen en achter de feiten aan liepen. 
In de tweede helft was het iets beter maar we gingen met een 4-0 nederlaag naar 
huis veel huis werk voor de trainer voor de volgende wedstrijd. 
be laatste groepswedstrijd was tegen Delfstrahuizen altijd lastig ook nu weer 
tweedejaars A speler we boden goed party kregen kansen moor kom het verschil 
tussen eerst jaar en tweede jaar goed zien vooral in handelingsnelheid voor de goal. 



Foppe de Haan Beste trainer? Gert Jan Verbeek 
Het voetballen, trainen, 
gezellig  

Wat vind je leuk bij D.W.P.? 
be wedstrijden en het 
trainen 

koeland, Erik, Thijmen, Gea 
enz. 

Je beste vriend of vriendin 
is? 

Seger,  Wieger Dirk, Jeen, 
Marcel, Sjoerd, Mathijs en 
Joep 

Jump Style  Welke muziek vind je het  
leukst?  Enrique Iglesias  

Leon, Joep, Thijmen en 
Matt hi  js 

Wie vind je de beste speler 
in te team? 

Joep, Matthijs, Leon en  
Jeen 

Amerika of Engeland Waar ga je het liefst heen 
met vakantie? Center  Parks  

Meer voetbalvelden en meer 
douches! 

Heb je nog een goed idee, tip 
of wens? 

Ik wil graag keeperstraining 
krijgen 

Patatje van de maand 
Ben jij de voetballer op de foto hierboven, dan kom jij in aanmerking voor een gratis patatje. 
Tegen inlevering van deze foto kun je op een zaterdag vanaf 12.00 uur jouw patatje ophalen in 

de kantine van b.W.P. 

Modieus 	 
be klanken van de hoge hakken galmen niet alleen door de 
winkelstraat maar ook door mijn hoofd. Wat een geklik en geklak 
zeg! Als ik soms zie hoe hoog en smal sommige naalden zijn vind 

ik het knap dat vrouwen (alhoewel ook vast veel mannen in het weekend) daarop 
kunnen lopen. Het is zaterdagochtend en ik slenter door de winkelstraat van 
Heerenveen. Ik moet overigens melden dat shoppen geen straf voor mij is. Ik vind het 
wel leuk. Ik tuur wat in de etalages. Daar staan plastic mannen en vrouwen met veel te 
perfecte lichamen. Deze modieuze poppen zijn overdreven haute-couture aangekleed, 
dus als je daarin gaat lopen, wordt je vast en zeker nagekeken. Maar goed. 

be macaroni pruttelt dit keer niet op zaterdag rond het middaguur, want - heel 
vreemd en onverwacht - ik ben geblesseerd. Mijn liezen, mijn haren en mijn nagels 
gaan ten onder; ze worden verwoest. Maar met een kommetje yoghurt met oranje 
ranja in mijn maag gegoten kom ik de wedstrijdmiddag wel door. Aangekomen op het 
sportpark waait de wind door mijn wapperende manen. Ja, ik weet het, ik moet nodig 
naar de kapper. be wedstrijd staat op het punt van beginnen. 

Als eerst ga ik normaal gesproken kijken hoe we spelen, wie er spelen en wie niet. 
Maar dit keer viel mij iets heel anders als eerste op. Namelijk de scheidsrechter. 
Niet dat ik verbaasd was dát er een arbiter in het veld stond, maar Fide hij erbij 
stond. Het zwarte shirtje was niet meer zwart. be korte broek was niet meer kort 
maar mini. Zijn sokken, tja verwassen. Zijn haar; lachwekkend. Kortom hij alleen is al 
een goede scène uit een verbluffende  Mr  Been-film. 

Ik weet niet wat het soms is met de leidsmannen. Soms zien ze er echt lachwekkend 
uit, terwijl ze juist macht, bazig en zakelijk moeten overkomen. Ik ben van mening dat 
als de scheids goed gekleed gaat, zijn haar heeft gekamd, zich heeft geschoren en 
een goede aftershave heeft opgedaan, 10x beter overkomt dan op de eerder 
besproken manier. Zo kan hij een verbluffende aristocraat zijn. 

Uiteraard wil ik niet generaliseren en dus zeggen dat alle arbiters zo zijn. Ik kan 
echter niet ontkennen dat het mij de afgelopen maanden is opgevallen. Dan is het toch 
een verschil met vanochtend. be vele welgevormde paspoppen met prachtige kleding 
over hun schouders. Een deel van de scheidsrechters moeten naar mijn mening maar 
eens het geklikklak van de naaldhakken aanhoren... 

Vanzelfsprekend, 
Aldus, 
Gerard K. 
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• Albertje Roffel wel eens stand-by  stoat  op de goal bij D.W.P. E2? 
O E2 weinig goals tegen krijgt? 
o Maarten wel een hele hoge nood heeft? 
• Maarten wel drie keer probeert maar het steeds niet lukt? 
• het koffiebekertje van  Durk  oplossing biedt? 
• Hè, hé, dat lucht op. 
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• voetbal oorlog is? 
• Getuige de foto van  Bennie?  
• Of zou hij ruzie hebben gehad met beppe? 
• Navraag bleek, dat hij voordat hij met 

beppe met de bus naar AZ zou, tegen het 
beeld van  Abe  was gelopen.  

• Abe  vroeger nooit een stap opzij ging en nu 
ook niet. 

▪ Mariëlle en Ilse andere ervaringen haadden 
met dit beeld? 
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Jeen Visser Hoe heet je? Thijmen Visser 
11 jaar Hoe oud ben je? Ook 11 jaar 
Ziekenhuis Heerenveen Waar ben je geboren Heerenveen (ziekenhuis) 
D.W.P. D2 In welk elftal speel je: b.W.P. b2  
Mid-mid  Op welke positie? Keeper en verdediger 
be Trieme Op welke school zit je? be Trieme 

Rekenen, gym, crea en pauze 
Wat vind je het leukste op 

school? Gym, crea en w.o. 

Timmerman en voetballer Wat wil je later worden? Vrachtwagenchauffeur 
Bruine bonen, zelfgemaakte 
appelmoes 

Wat is je favoriete eten? Pizza 

Homevideo's en 
wegrnisbruikers 

Leukste programma op T.V.? Voetbal en actiefilrns 

Voetballen, computeren en 
timmeren 

Wat zijn je hobby's? Voetbal en p.c. 

Dat iemand de  boas  over mij 
speelt 

Waar heb je een hekel aan? 
Onderuit geschopt worden 
met voetbal 

Meester Jaap Laatst gelezen boek? 
Kameleon scoort  (gnat  over 
Sc Heerenveen) 

Theo Portena en mijn vader Wie zijn je leiders? Thea Portena en mijn vader 
Theo, Roel en JanV Van wie heb je trainen? Theo, Roel en JanV 
Sc Heerenveen  Ajax,  Feyenoord, PSV of ...? Sc Heerenveen 

Ajax  Welke club wordt kampioen  
van NL?  Hopelijk sc Heerenveen 

Alfonso Alves  Beste voetballer? Brian v.d. Bussche 

W''  ' 
Rotsterhaule 	- 

de wke Peal  



Twa blauwe eagjes, 
in kopke mei donkerblond hier. 
52 cm lingte, 4200 gram swier. 

Berne op 26 septimber 2007. 

Grutsk en tige bliid binne wy mei 
de berte fan Cis famke en myn suske 

Poppeslok poerbést, 
graach efkes skilje, 
06- 108 699 60. 

Harm-Jan &  Jannie  
Marieke  

Hendrik Jan Textorstrjitte 38 
8464 VS Sint Jánsgea 

Gefeliciteere  

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte 
van onze zoon een broertje 

Jan en Betty Bijker Bangma 
Harriët 

Wiebe-Jan 
Marieke 

Iris 
Renate 

MART 

D.W.P. Familieberichten  

Mart is geboren op 3 augustus 2007 

Hogedijk 102 
8464 NZ Sintjohannesga  

Jij bent zo klein en zo lief 
wij vinden je een wonder. 
Nu jij zo dicht bij ons bent 
wordt alles heel bijzonder. 

KLEIN LIEF KINDJE 
Al maanden deel van ons leven 

Niet genomen maar gegeven 
Nu je bent geboren zijn we stil en blij 

God gafjou aan ons 
Een stukje van ons allebei 

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte 
van onze zoon 

9VickSippe 

Hij is geboren op 12 september 2007 

Ronald en Ruthilde Roffel 
Skoalekers 10 

Sintjohannesga 

Reclameborden 2007/2008  
GEBO Rotsterhaule 

Rotsterhaule  
an 	Sintjohannesga 
Oudehaske 
Oudehaske 
Sintjohannesga 
Jou re 
Heerenveen 
Jou re 
Sintjohannesga 
Rotsterhaule 

Complete woninginrichting 
Meermarkt B. van Zwol 
Mechanisatiebedrijf Akkerm 

Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf Minnesma 
Café van der Zwaag 
Brattinga's Kleurencentrum 
Sportcentrum R. de Leeuw 
E.P. Elektronica 
J. van der Veen kraanverhuuricrondverzet 
Waterlander kachels en haarden 
Haskerland 	 Joure 
Heineken Nederland BV 

	
Drachten 

Kerstma-Heida 	 Rotsterhaule 
Kraak Installatietechniek 

	
Rotsterhaule 

Modderman BV 
	

Rotsterhaule 
Akkerman rijwielen 	 Rotsterhaule 
Rabobank 
	

Rotsterhaule 
Drukkerij Hofstee 	 Oudehaske 
Administratiekantoor Oord 

	
Nieuwehorne 

Jager's automobielbedrijf 
	

Sintjohannesga 
Wieger Ketellapper 	 Sintjohannesga  
Tuincentrum De Koning 	 Rohe  
Voegbedrijf Ten Boom 	 Ouwster Nijega 
Assurantiekantoor Fervverda 	 Jou re 
De Wrede Meubels 	 Jou re 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 	Sint Nicolaasga 
Van der Wiel 
	

Drachten 
De Bromfietshal 
	

Rotsterhaule 
Leen van Bavel 
	

Ouwsterhaule 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 	 Rotstergaast 
Kapsalon Trijnie 	 Ouwsterhaule 
Total de Boer 	 Scharsterbrug 
Boersma - Heerma Verzekeringen 	Sneek 
Boersma Accountancy 	 Sint Nicolaasga 
Voegbedrijf S.V.S. 	 Jou re 
Bouw- Aannemingsbedrijf Jan de Vries 	Sintjohannesga 
Installatiebedrijf H. Van der Wal 

	
Sintjohannesga 

Hemutech installatie- en montagetechniek 
	

Rohei 
Multiservice H. Knol 
	

Sintjohannesga 
Eierhandel Th. Visser & Zn. 	 Ouwsterhaule 
Elmer  Venema Transport 

	
Sintjohannesga 

Hotze Adema Transport 
	

Haskerhorne 
Friehof Hoveniers 	 Oudehaske 
De Bevers 	 Oudehaske 
Adviesbureau Buitenlandse Belastingplicht ABB Sneek 



r 	i 

CLUB van 100 	 de wfte  peal  

,  err 	vrienden van D.W.P. 	Rotsterhaule 	.- .- 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure Bauke A !gem 
Voegbedrijf Visser - Joure Albert Hol 
Voegbedrijf LAFRA - Joure Jan 8( Anneke Lageveen 

Spelers D.W.P. 2 Jan 8( Leny Knijpstra 
Siebe Poepjes Remco ten Hoeve 
Jan i Bokma Hennie & Minne Modderman  

Hesse!  Knijpstra Remmelt Modderman 
Eelke Westra Sjirk & Jessica 
Jan de Vries  Durk  & Jolt Jager 

Hendrik & Af Ina 8( Sophie René Hulzebos 
Herman & Gientje Piersma - van der Ven 

Voegbedrijf B. van Stralen André Foppes 
René Krikke Jan Ype & Anno Holtrop 

Peter Hulzebos Anne & Grietje Knol 
Modderman koek & banket Wietze Toering 
Voegbedrijf N.J. Sloothaak Van der Vlugt & Willems - Joure 

Henk & Lucie van Hes Eelco 8( Marco Visser 
Johan Kok Mindert Mulder 

Atze Pieter van Stralen Ype 8( Mariejette  Biker  
Drive In Lightningbolt Jan Sloothaak 

Oane Wierda Voegbedrijf Volken Sloothaak 
Patrick de Jong Anske & Gretha de Jager 

Informatie Club van 100 - Minne Modderman tel. 55.17.64 

In de schijr rpers  

Ups en downs overschaduwen tot nu toe het seizoen 
van DWP 3. 
Ondanks de nieuwe "technische staf " (Hotze en 
Taco) loopt het nog niet helemaal lekker, de kansen 
worden te weinig benut en daardoor blijven er veel 
punten liggen. Nieuw in het elftal zijn Sjouke en  
Elmer  van het 4e, Klaas Huisman en waldpiek Erik ten 
Hoeve, ook Marco Krist en Gerard de Vries hebben 
de voetbalschoenen weer uit de kast gepakt. Het is 
een leuk team met goede spelers, van 
recreatievoetbal is hier geen sprake. Maar veel 
blessures overschaduwen dit team en dan word het 
passen en meten en heb je weinig wisselspelers meer 
over. 
Tegen Joure werd er dramatisch met 2-1 
verloren, thuis tegen VVI werd er wel goed gespeeld en bleven de 3 punten in st jut. 
Qua voetbal zit het 3e nu wel in de juiste klasse, maar de stand op de ranglijst is te 
laag, er zit veel meer in dit team, de spitsen zijn nog niet goed op elkaar 
ingespeeld, verdediging en middenveld staan redelijk tot goed. misschien is het (bijna) 
niet trainen van een aantal spelers ook wel een reden. 
Vorig jaar had "lijder" Hotze een kladblok mee om de aantal goals van  Alfonso  Venema 
te noteren maar die zijn tot nu toe nog op 1 hand te tellen. 
Willem heeft zijn 5 wedstrijden schorsing bijna voldaan en kan dan ook weer vol in de 
aanval (met zijn mond je dicht) 
Ook is er een feestcommissie opgericht René (mous) 
en Wiebe Roelof  (Breuer)  besturen deze 
commissie. \ 

Hopelijk laat het le feestje niet lang op zich 
wachten. Het leidersduo heeft het prima na hun zin. 

Hopelijk worden de punten nu wel binnengehaald 
en het blessureleed opgelost. 

een trouwe supporter 



@rjen 

Overzicht van alle  team's  bij gewerkt tot 14 okt 2007 

team klasse Wed W G V Pnt Voor - Tegen 
Al 2e  klasse E 5 1 0 4 3 11 	19 10e  plaats 
B1 3e  klasse L 6 2 1 3 7 19 - 25 8e  plaats 
Cl 3` klasse  AK  4 1 1 2 4 6 - 8 7e  plaats 
MC1 le  klasse  AG  4 3 0 1 9 18 - 5 4e  plaats 
Dl 
Dl 

3e  klasse  AY  
voorjaar 

6 3 1 2 10 13 - 17 6e  plaats 

D2 
D2 

3e  klasse  AX  
voorjaar 

6 6 0 0 18 42 - 2 le  plaats 

El 
El 

3e  klasse BI 
voorjaar 

6 6 0 0 18 67 - 6 le  plaats 

E2 
E2 

4' klasse AM 
voorjaar 

9 6 0 3 18 24 - 13 4e  plaats 

E3M 
E3M 

3` klasse BJ 
voorjaar 

6 0 0 6 0 2 - 50 9e  plaats 

Fl 
Fl 

3` klasse AM 
voorjaar 

6 2 0 4 6 32 - 24 6e  plaats 

F2 
F2 
F3 

4e  klasse  BP  
voorjaar 
voorjaar 

6 1 0 5 3 11 - 25 10e  plaats 

Jeugd 
Gemiddeld 

59 
1,58 

30 	3 	26 
punt per wedstrijd 

93 	234 - 	175 

Doelpunten 4,0 Voor en 	3,0 	Tegen 

team klasse wed W 	G V Pnt  Vow -  Tegen 
1 	3e  klasse A 7 1 	0 	6 3 	11 - 	19 	12e  plaats 
2 	2e  klasse B 7 3 	3 	1 12 	18 - 	14 	4e  plaats 
3 	5c  klasse D 6 1 	1 	4 4 	9 - 	15 	9' plaats 
4 	6e  klasse H 4 0 	1 	3 1 	6 - 	13 	12e plaats 

Da 1 4e  klasse D 5 1 	1 	3 4 	12 - 23 ge plaats 

Senioren 29 6 	6 	17 24 	56 	- 84 
Gemiddeld 0,83 punt per wedstrijd 
Doelpunten 1,9 Voor en 	2,9 	Tegen 

DWP Totaal wed W 	G 	V Pnt Voor - Tegen 
88 36 	9 	43 117 290 	- 259 

Gemiddeld 1,33 punt per wedstrijd 
Doelpunten 3,3 Voor en 	2,9 	Tegen 



Hier even een klein berichtje van een anonieme supporter van DWP D2. 
D2 echt een elftal die het om het voetballen gaat, geen geklier tijdens de training 
geen smoesjes om niet op de training te verschijnen, nee gewoon ervoor gaan met zn 
allen. Voor aanvang competitie meteen een weddenschap aan gegaan met de ouders, 
wij worden 1 ste c.q 2 de dit jaar zoniet FIETSEN wij de afsluitdijk even 
	over 1111111111  
Alle ouders enthousiast natuurlijk maar toen wisten zij nog niets van de 
tegenprestatie?????? 
Jullie 1 ste of 2 de dat lukt natuurlijk nooit, voor het eerst op het grote veld ha dat 
wordt een lachertje. 
Nu 6 competitie wedstrijden later weten zij wel beter, 
nog steeds ongeslagen zo nu en dan met zeer dikke 
uitslagen oogstrelend mooi voetbal, prachtige 
combinaties, schitterende afstandsschoten, geweldige 
reddingen van onze keepers. 
Kortom fantaaaasties. 
Helaas moest  Ronnie  de altijd enthousiaste leergierige 
verdediger en reserve keeper dit leuke team wegens 
privé omstandigheden verlaten,  Ronnie  heel veel sterkte 
namens het hele team. 
Oh ja even terugkomend op de tegenprestatie van de ouders het is een eind fietsen 
hoor maar ja jullie kunnen nog even trainen hahahha 	oeps sorry. 

Anoniem 
Daarnaast is er nog een anonieme brief binnengekomen met 
het verzoek tot plaatsing in het clubblad. De redaktie (lees 
Jan) heeft besloten deze brief niet te plaatsen, we proberen 
het negatieve van de afgelopen weken toch weer om te 
zetten tot een positieve en deze brief past niet in dit 
plaatje. De strekking van de brief is dat de prestaties van 
het 1e elftal niet te verwijten is  can  de hoofdtrainer maar aan de spelers zelf. Dat ze 

Het wel en wee van DWP D2...  

Nog geen foto gemaakt van het team omdat het die zaterdag niet compleet was - 
wel onderstaand twee leuke leiders - die toen maar aan de beurt waren. 

(Greta nabestellingen is mogelijk)  

groeten T.M.P 

Ingezonden 	 

Laat je club maar in de steek. 

Zit je een keer in het  Abe  Lenstra stadion, zingen supporters laat je club maar in de 
steek, dit omdat er mensen eerder weg gaan en de goals als die er vallen thuis nog een 
keer te zien. Dit is niet in de steek laten want volgende keer zijn ze er toch wel weer 
en zingen dan alles weer gewoon mee en niemand die er dan aan de vorige keer terug 
denkt. Echt in de steek laten is vrijdagavond niet weten waar je bent en hoe je 
zaterdagmorgen bent thuis gekomen en dan denken dat je zaterdagmiddag ook nog 
goed kan voetballen, denk ook eens aan de team leden die wel aan het team  belong  
denken. Ook in de steek laten is vrijdag of zoals yank voor komt zaterdag morgen je 
leider bellen dat je niet mee kunt spelen. 
Dit alles is erg frustrerend voor  {eiders  en trainers die donderdag de elftallen 
samenstellen en onderling overleggen zodat elk team kan spelen. 
Denk eens goed na als je vrijdag op stap gaat en moet voetballen de volgende dag, ook 
zijn de winkels op donderdagavond en vrijdag open. 
Als men in Heerenveen eerder weg gaat is daarvoor betaalt en is het hun eigen keuze, 
hier bij ons DWP moet veel door vrijwilligers worden gedaan en die zijn vaak moeilijk 
te vinden wees dus blij dat er nog  !eiders  zijn en zorg er voor dat het geen  !eiders  
met lange ij worden. 

Een liefhebber 

bij zichzelf te rade moeten gaan en de vrijdagavond wat minder drinken dat ze een 
voorbeeld zijn voor de jeugd (ook het schelden en vloeken op elkaar tijdens de 
wedstrijd). Daarnaast kwamen er nog enkele andere zinnen tussendoor waardoor ik 
besloot de brief niet te plaatsen. 

Een groet, een toeschouwer 
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