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USpeinsOVZ 2E007/200 
Van de ontvangsten van de balsponsors wordt de ballenvoorraad 
van de gehele vereniging op peil gehouden. Van trainings- tot 

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

Metselbedrijf  Dunn  - Joure 
Autobedrijf Siton Suzenaar - Heerenveen 
Meermarkt Bertus van Zwol - Rotsterhciule 
Koeriersbedrijf T M Portena - Heerenveen 

Anja Boender Sport massage - Rotsterhaule 
Motorhuis Esvana - Rottum 
Jonkman Transporten - Haskerhorne 
Voegbedrijf S.V.S - 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 

,.....-i 

CLUB van 100 	 de wite  peal  

. 
vrienden van D.W.P. 	Rotsterhaule 	.. .. 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager  Elbert  Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure BCIUke Algera 

Voegbedrijf Visser - Joure Albert Hol 
Voegbedrijf LAFRA - Joure Jan & Anneke Lageveen 

Spelers D.W.P. 2 Jan  Leny Kni jpstra 
Siebe Poepjes Remco ten Hoeve  
Jeri  Bokma Hennie & Minne Modderman  

Hesse!  Knijpstra Remmelt Modderman 
Eelke Westra Sjirk & Jessica 
Jan de Vries  Durk  (34 Jolt Jager 

Hendrik & Afina & Sophie René Hulzebos 
Herman & Gientje Piersma - van der Ven 

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

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

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

Atze Pieter van Stralen Ype & Mariejette Bij ker 
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 

Slump d‹ 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 

Enteresse voor balsponsoring bei: 
Jan Venema, 0513- 55 19 89 



tafel 

Van de 
redalttle- 

C4  

Hallo allemaal, 

Januari is nog niet verstreken, dus redactie en 
bestuur van D.W.P. wensen iedereen alsnog een 
plezierig, sportief maar vooral gezond 2008. 
Het eerste gedeelte van het seizoen met 
tegenstrijdige resultaten, en 1C  elftal wat vecht voor 
lijsbehoud, enkele succesvolle jeugdteam welke 
kampioen werden (E2 zelfs nog in de beker geweldig). 
Weer een vijftal nieuwe jeugdleden binnengekomen 
zodat de teller nu op 266 leden staat. 

We hebben het wel over winterstop maar in deze 
maanden wordt er genoeg gedaan. De MC meisjes zijn 
vanmiddag (19/1) te bowlen, een bingo en er staat nog 
een filmavond voor de jeugd in de planning. Maar ook 
zaalvoetbal, het 9 dorpentoernooi voor de jeugd. 
Genoeg te doen dus bij D.W.P. 
Voor de senioren zijn er binnenkort de nodige 
inhaalprogrammars, de jongste jeugd start op 1 maart 
weer de competitie. 
Dus tot ziens op de velden van D.W.P. 

Nog een kleine tip: bij info blijf mailen 
Veel leesplezier. 

Redactie: 7@n 

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

Clubblad  It  Wite Pealtsje 
Jaargang 11 

november - februari 2008 

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

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

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

Redactieadres  
Ringfeart 6 
8464 PD Sintjohannesga  

Verspreiding 
Diverse vrijwilligers D.W.P. 

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

Drukwerk  Copy  Boss Hiveen 
Oplage: 410 boekjes 

Kopie 
Graag aanleveren via  e-mail  
j.knijpstra@planetni 

Speelschema Euro 208 

Plaats 
	

Wedstrijd 

EURO2 008 -  

roep 
7 juni 18.00 

20.45  
Basel 
Geneve  

Zwitserland-Tsjechië 
Portugal-Turkije 

A 
A 

8 juni 18.00 Wenen Oostenrijk-Kroatië B 
20.45  Klagenfurt  Duitsland-Polen a 

9 juni 18.00 arich Roemenië-Frankrijk C 
20.45 Bern Nederland-Italië C 

10 juni 18.00 Innsbruck Spanje-Rusland D 
20.45 Salzburg Griekenland-Zweden D 

11 juni 18.00  Geneve  Tsjechië-Portugal A 
20.45 Basel Zwitserland-Turkije A 

12 juni 18.00  Klagenfurt  Kroatië-Duitsland 13 
20.45 Wenen Oostenrijk-Polen a 

13 juni 18.00 Ztirich Italië-Roemenië C 
20.45 Bern Nederland-Frankrijk C 

14 juni 18.00 Innsbruck Zweden-Spanje D 
20.45 Salzburg Griekenland-Rusland D 

15 juni 20.45  Geneve  Turkije-Tsjechië A 
20.45 Basel Zwitserland-Portugal A 

16 juni 20.45  Klagenfurt  Polen-Kroatië e 
20.45 Wenen Oostenrijk-Duitsland e 

17 juni 20.45  Zurich  Frankrijk-Italië C 
20.45 Bern Nederland-Roemenië C 

18 juni 20.45 Innsbruck Rusland-Zweden D 
20.45 Salzburg Griekenland-Spanje D 

19 juni 20.45 Basel Winnaar Groep A - Nummer 2 Groep B 25 
20 juni 20.45 Wenen Winnaar Groep B - Nummer 2 Groep A 26 
21 juni 20.45 Basel Winnaar Groep C - Nummer 2 Groep D 27 
22 juni 20.45 Wenen Winnaar Groep D - Nummer 2 Groep C 28 

25 juni 20.45 Basel Winnaar wedstrijd 25 - Winnaar wedstrijd 26 
26 juni 20.45 Wenen Winnaar wedstrijd 27- Winnaar wedstrijd 28 

29 juni 	20.45 Wenen 	Finale 



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

Accommodatie 
Sportcomplex Sportpark  be &Me" 

be One 30, 8464 PB Sintjohannesga 
55.17.88 
55.17.85 

vycluip20@planet.n  
www.vvdwp.n1  
BB-BC-25V 

Anne Knol 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Mina Lageveen 
be Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 
Gerrit Aolbers 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA ,Toure 	 06-48700821 
Minne Modderman 	 5517.64 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 	06-15496899 
Jan Boender 	 55.25.06 
Streek 117o, 8463 NE Rotsterhaule 
Henry van Drogen 
HJ Textorstrj, 13 8464 VS Sintjohannesga 	55.22.05 
Jan Knijpstra 	 55.20.07 
Ringfeart 6,8464 Pb Sintjohannesga 	06-22263492 

Auke Jan Snijder 	 55.17.18 
Streek 96, 8464 NO Sintjohannesga 

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

Jitske Mulder-Visia 
	 55.12.55  

Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Algemeen  
e-mail  
website 
verenigingscode 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstri jdsecretoriaat 

Jeugdzaken 

Algemeen coördinator / 
ledenadministratie 
Technische zaken senioren 
Technische Zaken 

Jeugdcommissie 
Voorzitter(s) 

Jeugdcoitirdinator 

Kledingbeurs jeugd 

55.20.78 
06-51750499 

55.19.94 

55.14.46 

Olderberkoop: D.W.P. E2 moest zaterdag 17 november de laatste en beslissende 
kampioenswedstrijd spelen tegen de nummer twee Sport Vereent ook zei konden nog 
kampioen worden bij winst. D.W.P. die het hele seizoen alle punten al behaalden 
hadden aan een gelijk spel of eventueel winst al voldoende om de titel binnen te 
slepen. D.W.P. kwam wat matig uit de start blokken maar na 5 minuten wisten ze al 
weer aardig druk te zetten maar wisten de kansen nog niet goed te benutten. 
Se kon duidelijk zien dat er op beide partijen veel druk lag maar zo te zien misschien 
ook wel iets het klasse verschil wist D.W.P. in de 11 minuut de voorsprong te nemen 
door een prachtige aanval  wear  Erwin Roffel tref zeker was 0-1 . 
Sport Vereent kwam iets beter in de wedstrijd en D.W.P. werd iets terug gedrongen 
waardoor zei een aanval opzetten waar de 1-1 uit voort kwam ook onze keeper 
Maarten Bandstra was duidelijk verrast dat was in de 19 e minuut naar niet veel 
kansen meer van beide partijen brak de rust aan 
be tweede helft kwam D.W.P. zeker beter uit de start blokken en wilden de laatste 
25 minuten zeker de titel binnen halen door goed voetbal te spelen en dat lukte goede 
pass van Joost kwam bij Henk die niet twijfelde en verwoestend uithaalde 1-2 dat was 
al 5 minuten naar rust. 
be groenwitten gingen door naar een vlotte uitval werd het 1-3 in de 32 e minuut door 
Erwin die daarna nog de lot en de paal zou raken kansen genoeg dus weer. 
En Sport Vereent wisten dat ze moesten winnen dus ze gooiden alles op de aanval 
waardoor D.W.P. meer ruimte kreeg en volop kon counteren. 
Sport Vereent kwam nog wel op een 2-3 dus alles op de aanval hielp dus eventjes 
Maarten was weer verrast en zag de bal tot zijn verbazing onder hem door gaan dat 
was in de 35 e minuut. 
Maar goed D.W.P. ging weer volop counteren en Erwin werd gevloerd de 
scheidsrechter besloot penalty van 7 meter werd de bal feilloos ingeschoten door 
Henk, 2-4 in de 41 e minuut direct naar een goede pass van  Ewan  op  Wilco  werd de bal 
knap gered door de keeper corner dus.  
Wilco  ging hem nemen en tot ieders verbazing ging de bal er in 1 keer in de keeper 
was ook duidelijk verrast 2-5 dat was in de 43e minuut. 
Meer de groenwitten gingen door en een prachtige combinatie van Hidde op Atze en 
Sipke werd Erwin aan gespeeld die faalde niet 2-6 in de 45e minuut 
kreeg Sport Vereent nog 1 grote kans die er prachtig in lag 3-6 dat was in de 48e 
minuut was ook tevens de eindstand zo dat D.W.P. met het behaalde kampioenschap 
richting Sintjohannesga keerde waar ze op patat getrakteerd zouden worden. 
Na een prachtig najaars seizoen zal E2 volgend seizoen een klasse hoger spelen. 

Groetje Herman en Jolt leiders E2 

Kampioentje 

 

 

Kampioenswedstrijd Sport Vereent E2 - D.W.P. E2 



Shirt- en tenuesponsoring  

Reclameborden 

Balsponsoring 

Advertenties  stubbled 

be llde wedstrijd begonnen we weer tegen VWC, door de week 
voetballen had ons weinig geluk gebracht en dat bracht ons nu ook weinig 
geluk. We verloren met 1-5, er waren nu wel 2 hele goede voetballers bij. 
12e wedstrijd laatste najaar 2007 tegen Steenwijker Boys ruststand 1-1 
en de eindstand 2-3. 
Mooie overwinning jongens met als topscoorder Joran die dit najaar al 21 
keer scoorde, Jeroen 5x, Tjeerd2x, Jurjen  lx,  Arjen  lx,  5ipke  lx  maar 
zonder de andere jongens, Joerie,  Harm,  Marten, Wytse, Chris, Marcel, 
Robbin,  Lars,  Jordy hadden ze die goals nooit gemaakt 
We eindigen op een mooie 7de  plants.  Coach Pieter stopt er na 3 jaar 
mee, Rinke de Graaf hele seizoen al grensrechter neemt  semen  met 
trainer Jappie het roer over. 
Ik hoop na mijn heupoperatie weer snel terug te keren als scheidsrechter 
en hoop dat ik de jongens nog vele overwinningen zal -schenken-D 
Succes toegewenst in het voorjaar van 2008 jongens 11111111111 

Groeten Jappie, Rinke, Pieter 

Contactpersoon 1 

Consul 

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

Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie Jan Knijpstra 	 55.20.07 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	06-22263492 

Redactie  stubbled  
Jan Kni jpstra 
Ringfear‘t 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
j.kni jostra@planet.n1  

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

Actiecomité 
Secretaris 
	

Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Informatie sponsoring 
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 
De Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 	 55.19.54 

Contributie - nieuw vanaf 1 januari 2008 
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 	 € 32,50 per kwartaal 	€ 130,00 per jaar 
Dames senioren 	 € 32,50 per kwartaal 	€ 130,00 per jaar 
A junioren / meisjes A jun. 	€ 23,00 per kwartaal 

	
€ 92,00 per jaar 

juniorent/m F pupillen 
	€18,00 per kwartaal 

	
72,00 per jaar 

Kledingtoelage jeugd 
	

€ 2,50 per kwartaal 
	

€ 10,00 per jaar 
Donateurs 
	 C. 10,00 per jaar 

Club van 100 
	 €45,00 per jaar 

55.12.76 

55.20.07 
06-22263492 

06-30731308 

55.19.54 

06-48700821 

55.19.54 

55.19.89 



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

Verzorging 
Dinsdag / donderdag Hendrika  Noppert 

Roazebosk 22, 8517 NB 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 

Informatie nieuwe leden 
Senioren 	 Afina Lageveen 

be Grie 31, 8464 PA Sint johannesga 
Jeugd 
	

Arjen Veenstra 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 

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

55.19.94 

55.15.15. 
06-22790904 

55.19.54  

Verslag najaar 2007 - B1 jun. 

be jongens begonnen in augustus weer te trainen, onder 
deskundige leiding van Jappie Otter werden ze dit keer 

klaargestoomd, enkele nieuwe gezichten bij de 91, Jordy Otter, Sipke 
Tjerkstra begroeten we als nieuwe spelers.  
Lars  en Jeroen kwamen uit de C2, Wout is gestopt. 
We begonnen op 1 september tegen VWC, zij waren 2de jaars B dus het 
zou moeilijk kunnen worden maar dat viel erg mee. 
We wonnen vrij gemakkelijk met 2-6 Navraag hielp ons uit de droom. Dit 
was hun eerste wedstrijd en hadden nog niet geoefend!. be 2de wedstrijd 
was tegen Sleat we waren allemaal wat 
makkelijk, de eerste wedstrijd was 
makkelijk gewonnen misschien. Met de 
rust stond het 2-2, eindstand 4-4. be 
3de wedstrijd, door de week voetballen 
in Delfstrahuizen altijd moeilijk, enkele 
zeer goede voetballers waren erbij , A's 
misschien. We verloren dan ook met 4-2, 
4de wedstrijd tegen Joure onze buur. be 
eerste helft speelden we zeer goed, we 
gingen de rust in met 0-1, vlak na rust 
maakten we 1-1, grote kansen op 2-1, maar helaas zo als zo vaak gebeurd 
uitval Joure en 1-2. Toen gingen de kopjes omlaag en we verloren met 1-5. 
be 5de wedstrijd tegen Renado, goede ploeg en we verloren kansloos met 
1-7. Na 3 nederlagen moesten we de 6de wedstrijd uit tegen Woudsend. 
Ze stonden onderaan dus moesten we deze wel winnen. Al snel bleek dat 
we tegen 12 man moesten spelen, zeer eenzijdige fluitist. 
En dan moet je proberen ook al is het moeilijk kopje erbij houden, Wytze 
Sietsma liet hem even gaan kreeg rood en werd vervolgens voor 4 
wedstrijden geschorst, maar we wonnen wel met 3-5. 
7de wedstrijd uit tegen Oldeboorn we verloren met 3-0. be 8ste 
wedstrijd tegen koploper Oldeholtpade we verloren met 0-3, 9de 
wedstrijd Mildam wonnen we met 4-2, 10de wedstrijd wonnen we met 4-1 
van QVC. 



Bingomiddaq F-pupiiien 	 

Op 21 november 2007 hebben wij een bingomidcbg voor 
de F-pupillen georganiseerd (dit na een idee van 

Herman Roffel). Om 4 uur was iedereen aanwezig en konden we met de 
eerste ronde beginnen, en zo hebben we 3 rondes gespeeld met grote 
prijzen waaronder lego, een speelgoed tractor met aanhanger, een 
voetbal enz. be prijzen waren door een aantal sponsoren beschikbaar 
gesteld en het actiecomité had een geldbedrag gegeven, waar we nog 
prijzen voor gehaald hebben (hier voor onze dank). 
Na de 3 hoofdrondes waren er nog prijsjes voor de rest die nog niets 
gewonnen hadden. Tussen de rondes door kon iedereen pepernoten eten, 
ranja drinken en chocolademuizen eten. 
Om ongeveer half 6 was het afgelopen en iedereen ging met een voile 
buik en prijs naar huis. 

Leiders / trainers Fl en F2) 

Van de voorzitter 	 
Hallo D.W.P.-ers en natuurlijk alle 
andere belangstellenden. 

Eerst wil ik een ieder een sportief maar vooral gezond 
2008 toewensen. Het jaar 2007 is niet zonder slag of 
stoot aan ons voorbij gegaan en de spaanders die hier 
en  dear  nog liggen worden langzamerhand door de 
vrijwilligers opgeruimd. Ook in sportief opzicht heeft 
het één en ander plaatsgevonden en we gaan er nu van 
uit dat we de neuzen met zijn allen de juiste kant weer 
op zullen krijgen zodat we vooral weer met voetbal 
zaken bezig kunnen gaan. 
Een nieuwe opzet in het sponsor gebeuren lijkt zijn 
draai te vinden zodat we snel met de namen van de 

Sponsorg roep DWP  
near  voren kunnen treden. 

Wij zullen trachten jullie hiervan spoedig op de hoogte te stellen. 
Door enkele vrijwilligers is er samen met deskundigen gewerkt aan het realiseren van 
centrale verwarming in de kantine. Hierbij moet ik alle bar-medewerk(st)ers danken 
voor hun geduld in de periode  wear  het niet altijd behaaglijk was in de kantine. 
Daarnaast natuurlijk de vrijwilligers die mee hebben geholpen. 
Kort voor de jaarwisseling kon alles aangesloten worden waardoor de 
vrijwilligersavond en de nieuwjaarsborrel niet in de kou hoefden  pleats  te vinden. 
We zagen dan ook warme gezichten tijdens deze gebeurtenissen en het afgesloten 
jaar werd veelal besproken. 
Het bestuur zal in 2008 trachten om samen met de gemeente de problemen van het 
structureel te weinig hebben van velden en oefenruimte(s) onder de loep te nemen. 
Willen we toekomst gericht blijven werken zal hierin een oplossing gezocht moeten 
worden. Kijkende naar de afgelopen jaren waarin we altijd zeer positief tot 
oplossingen konden komen met de gemeente, gaan we nu ook uit van het positieve. 
Ik hoop dat we de draad weer op kunnen pakken en de broodnodige punten binnen gaan 
halen. Als men kijkt  near  de arbeid die er op trainingen gedaan wordt zal dit een keer 
zijn vruchten af moeten werpen. 
be jeugdelftallen gaan prima en de toeloop van leden idem. 
Iedereen veel sportplezier gewenst en we zien elkaar op of rondom de velden. 

Met een vriendelijke sportgroet, 
Voorzitter DWP, 
Anne Knol 

 

lSkr.ftg' 

 



voor de klok op twee minuten stond was hij al weer vertrokken dit is de 
snelste wissel ooit, maar had wel 3 bal contacten dus meer dan Douwe. 
Na deze domper kon ook Anne 5Iimpakketje het verschil niet meer maken 
en werden we bijna weggespeeld en verloren we met 4-1. 
Ook al is de volgende feestavond al bijna weer gepland er word nog 
plezier aan het spelletje beleefd al moet je dat 
na de wedstrijd niet gelijk vragen dat kan wel 
na een half uur in de derde helft wel. Verder is 
onze trainer de heer Toering gestopt ...........met 
werken dus heeft hij veel vrije tijd om te 
genieten van het andere dan werken. Luc nog 
veel succes met dit team wat in de breedte wel 
groeit wat na de feestdagen ook wel te zien zal 
zijn getuige de grote maat broeken. 

be gouden wissel 

sn  
Activiteitenkalender  .  ertra°f _age 7' -V.kr _41)  

1.0" 
• Zaterdag 19 januari 9 dorpentoernooi 	11.00 uur 

• Maandag 21 januari Vergadering Algemeen bestuur 
• Zaterdag 26 januari 9 dorpentoernooi 	09.00 uur 
• Vrijdag 08 februari Sportgala Joure 
• Zaterdag 09 februari 9 dorpentoernooi 	09.00 uur 

(indeling elders in clubblad) 
• Zaterdag 16 februari 	Kledingbeurs Jitske 

D pup. - MC1 : 09.00 - 10.00 / Een F pup: 10.00- 11.00 
• Maandag 31 maart D.W.P. Koekactie 
• Woensdag 30 april Koninginnedagtoernooi D.W.P. 
• Woensdag 30 april Jeugdtoernooi Wolvega (DI, D2) 
• Zaterdag 31 mei 9 dorpentoernooi  
• Zaterdag 31 mei Abe  Lenstra toernooi 13.00 uur 
• Zaterdag 07 juni Toernooi Emmeloord (131, Cl, MC1) 



CAMPING 
TJEUKEMEER 

s V11-10 coy  • Rustige familiecamping 
• Veilig zwemwater 
• De surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
• Vergadering of feest 
- Buffetten of broodmaaltijden 

Meer ecg - 5 8507 CA Rebel 
Tel. 0513 - 55 1551, Fax 0513 - 55 11 66 

Technisch beclny 	 

WIAllinnetrina 

INSTAAND 
Schotel-

antennes  

Oak- en  
Zinkwerk  

vakkundig  
Tell riven  

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

CV 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-
PPOratuur 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhot 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel 0513-677370 - Fax 677804 

crarn aza 
4coraletelailect4 ~air: 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

wants a 

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule  

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 

Meerweg 34.8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 1341, 

SMIT BV Mi‘, 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM  
SEEDLIKE 	• Morkeweg 155 • 8398 Gil Blesdijke 
25 jaar! 	• Tel. (0561) 45 12 52 • Fox (0561) 45 25-19 

HEERENVEEN • De Loads 8 • Bedriiventerrein Reined • 8447 GP Heerenveen 
• Tel (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 

K. Waterlander  
haarden & kachels 

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

Beerestreek 1 
6463 TH Rotsterhaule 
Tel 0513-551067 • Fax: 0513-552436  ~lit  

(Kona  voetballen 
Welkom bij de voetbalvereniging D.W.P. 

Inlichtingen: 
Senioren: Af inc Lageveen - 55.1934 

algemeen secretaris 
Jeugd: 	Arjen Veenstra - 55.15.15 

jeugdcoördinator 
Reclameborden / advertenties 
clubblad 	Wiepie Krist - 55.19.54 

actiecomité 

SPECIALIST IN VERENIGINGSARTIKELEN 

Midstraat 39 - Telefoon (0513)412647 

GROTE SORTERING SPORTPRIJZEN • EIGEN GRAVEERINRICHTING 
NAAMPLATEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN! 

14  IHRA4Knstallatietechniek 

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

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



Particulier  Ondernemer 
R.  Boonstra  Administr !ties  

Aangiften inkomstenbelasting bij u thuis 	> Volledige bedrijfsadministraties 
D 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:  infoboonstrar@kpnpianetnl  fax : 0842255820 

Aangiftes — Bedrijfsadministraties — Verenigingen — Alimentatieberekening 

OPEL-S 

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

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 
RotsterhauIe, teL 0513 -55 17 07 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 -551310 

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

Financiering mogelijk 

Siton Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

liostoTitijs  

S VA NA 
Sydtakke 1 Rottum 

\ T• el. 0513-631429  

Allan  1912 ôfbakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

FREEGJE DERNEI 
as jojo bbleguod helje 

Poisterhaule 

Kadijk 2 - 8463 VC Rotsterhaule 
0513 - 55.10.96 b.g.g. 06-50.48.64.47. 

caft slijterij - zaal 
vadia Zwaag 

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

Streek  116 
8464 NH Sintjohannesga 

Tel. 0513 — 55 12 10  

Handelswei 14 
8501 XJ Joure 
Telefoon (0513) 419 293 
Telefax (0513) 414 239 

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 
JOURE - SI NICOLAASGA 

Heide 11 
8521 DE St. Nicolaasga 
Telefoon (0513) 432 334 
Mobiel (0651) 501 796  

%a\TEN  BOOM  
Maral =ME 

COMEM EISMEI WEBS Mg 
MOM EallMi WEIMB 1E~ 

tiMEIMB EMZE41 IBERPM iNffl  

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 541590 

to « 
6Yrinees Jimcialikeiten 

aestatunnt 
(Woe& Carden/  

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



Indeling komend 
datum - 

1 september 
22 september 

6 oktober 
27 oktober 

10 november 
26 januari 
2 februari 
8 maart 
22 maart 
5 april 
26 april 

nog indelen 

seizoen 2007 -  2008 
Wedstrijd 

DWP - Delfstrahuizen 
DWP - IJVC 

DWP - De 5weach 
DWP- Muller 

DWP - Bolswardia 
DWP - QVC 

DWP - 5VM Marknesse 
DWP - CVVO 
DWP - Bant 

DWP- Nijland 
DWP - Tonego 
nieuwe seizoen: 

Naam spe(e)l(st)er  
Bianca  Huisman (E3M) 3: Ellen Coerdes (E3M) 
Rohan Visser (F1)34  Evan  ten Hoeve (E2) 
Birte Holtrop (E3M)34Elvia van Slageren (E3M) 
Mike van der Meer ((F2) & Sven Laurens (F2) 
:Teen Willems (F2) &Iris Huttinga (F2) 
5ietse van der Kamp (Fl) 
Dennis vd Wal (F2) 
Martijn de Vries (F2) 
Jelmer Hoonstra (F2) 
Lisanna beuling (F2)8: Rutger Deuling (El) 
Tsjerk de Jong (D2) 
niemand vergeten??? 

Het gezelligste team 	 

Onder de 
bezielende leiding 

van Luc Pen word het vierde van DWP 
omgetoverd tot het gezelligste team 
van onze club met name als het gaat 
als hij een wok avond organiseert 
Dan hoor je niemand dat hij op de 
bank zit of moet winkelen dan heeft 
hij een hele brede selectie, maar goed 
ontspanning hoort er ook bij en 
speciaal als Douwe na 5 Drambuie nog 
niet weet hoe hij het moet uitspreken alleen dat de glaasjes wat te klein 
waren. Na een uur of wat te hebben gewokt kwam er een einde aan het 
eerste gedeelte van de avond en zijn we nog even Heerenveen in geweest 

hiervan zal ik verder niet in details treden 
maar gezellig was het wel. Er moest een 
week later nog wel gevoetbald worden tegen 
Balk deze tegenstander staat op de tweede 
plaats dus een moeilijke wedstrijd. Toch 
kwamen we op voorsprong Johannes 5walbe 
kreeg een strafschop die werd benut door 
Wiebe v/d Kamp, maar na een 

verdedigingsfout was het al snel weer gelijk Tot de rust hielden we stand 
want het was alleen tegenhouden wat we konden doen. Ook  good old  
Douwe liet ons in de steek misschien was de 
drank van de vorige week nog niet 
uitgewerkt. Hij was na tien minuten en 2 bal 
contacten al geblesseerd jammer. Ook opa 
had wat moeite met het tempo van de 
tegenstander hij was 2 keer de gemiddelde 
leeftijd van de tegenstander. Maar 
versterking was onderweg  Dirty  Harry 
kwam wat later en wou graag dit jaar nog 
spelen hij begon de tweede helft en nog 

Informatie pupil van de week 
Wat is precies de bedoeling? 

— --- 
Bij alle thuiswedstrijden van het eerste 
elftal mag de pupil van de week de aftrap 
verrichten. be aanvang van de wedstrijd is 
altijd om 14.30 uur. Je moet dan om 13.45 
aanwezig zijn (liefst in voetbaltenue). Wil 
je ook de wedstrijdbespreking volgen (voor 
de echten) dan een kwartiertje eerder. 
Je wordt opgevangen door  Durk  Jager, de 
assistent scheidsrechter van ons eerste 
elftal. Voor de wedstrijd kun je je 
verkleden in de kleedkamer met de echte 
spelers van het eerste elftal, je krijgt 
daarna een echte leren voetbal met de 
handtekeningen van alle spelers, leider en 
hoofdtrainer. Deze bal wordt je 
aangeboden door het actiecomité. Na de 
warming-up waar je aan mee mag doen kun je de eerste helft volgen vanuit 
de dug-out. We maken ook nog enkele mooie foto's voor jezelf en het 
archief van D.W.P. In de pauze krijg je patat en drinken daarna is het 
gebeurd. Onderstaand het schema van de komende pupillen, je krijgt bericht 
van je eigen leider wanneer je aan de beurt bent. Bij verhindering dit zo 
spoedig mogelijk doorgeven clan; Jan Knijpstra, tel. 55 20 07 



wo=  THE CHAIN 

Geen hond. 

e  



• ') 

we weer gelijk, tot tien minuten voor tijd toen waren de krachteh verspeeld en kon 
Delfstrahuizen nog 4 keer scoren. Knap gespeeld maar kwamen toch nog wat tekort en 
zeker op een zwaar veld als je steeds moet terug komen van een achterstand. 
Voor de derde keer tegen Lemmer at 2 keer van 
verloren dus wilden we dat niet weer maar als de 
spits is geschorst word het al weer moeilijker, 
we begonnen goed maar kwamen door een hele 
knullige kluts bal achter en na een penalty tegen 
stonden we met 2-0 achter. Daarna kregen we 
een goede periode kregen kansen maar geen 
doelpunten. Vlak voor de rust verdraaide een 
speler van Lemmer zijn knie zodat het spel voor 
tien minuten werd onderbroken. In de rust werd 
de speler van Lemmer op gehaald met de 
ambulance en na de rust schoot Lemmer nog even 
met scherp zodat we snel op een 4-0 
achterstand kwamen. Eindelijk was er een 
penalty voor ons en konden we zien hoe Klaas zijn eerste penalty zou nemen, hij 
schoot deze feilloos in maar Lemmer scoorde nog 2 keer dus een 6-1 verlies. 
Door de overvloedige regen werd de wedstrijd tegen Renado afgelast, maar de 
wedstrijd tegen Udiros ging wel door en voor aanvang van de wedstrijd moesten we op 
de foto om onze nieuwe shirts te tonen aangeboden door Café van der Zwaag. 
Er moeten nu punten worden gepakt om de eerste seizoen helft goed af te sluiten en 
aan onze nieuwe out fit kan het niet liggen we begonnen goed en kregen ook kansjes 
maar na een goed uitgevoerde corner kopte de tegenstander raak Een tegenvaller 
maar na een foute terugspeelbal van Udiros waar  Dylan  erg scherp op was maakte hij 
gelijk waarna de wedstrijd alle kanten op kon ook onze keeper die er nog een paar 
goede reddingen had hield ons op een gelijke stand. Er is hard gewerkt door het hele 
team zodat dit punt erg verdiend is. 
Enig smetje op deze wedstrijd dat onze trainer van het veld werd gezonden nadat hij 
de scheids had duidelijk gemaakt dat dit voetbal is waar we mee bezig waren en deze 
was hier niet van gediend, gelukkig is de schorsing van  Age  afgelopen zodat hij er de 
volgende keer weer bij is. 
De trainingen worden nog steeds goed bezocht alleen kan de instelling van sommige 
spelers beter als je komt te trainen dan train je voor 120 % en luister je naar de 
trainer als die wat wil uitleggen want zo je traint zo speel je ook de wedstrijden ook. 
En vooral positief blijven tegen over elkaar en veel plezier in het spelletje houden dat 
is het belangrijkste. Het is nu winterstop en kunnen we ons opmaken voor de tweede 
seizoenshelft hopelijk is een ieder dan weer fit en kunnen we nog wat punten pakken. 
Tot slot een ieder een gezond en gelukkig 2008 toegewenst. 

Klaverjassen 	 

Traditioneel werd de zaterdag voor de 
Kerst - 22 december 2007 - in de 

kantine van 1).W.P. de Klaverjasmiddag georganiseerd. 
Een geslaagd toernooi met 22 deelnemers waarbij na drie 
rondes de winnaar al bijna was bekend. Nieuwkomer Piet lag, na drie 
ronden, goed op koers voor de poedelprijs maar Chris ging er mee 
vandoor. Hieronder de uitslagen. 
r prijs 	Wiebe Roelof Lageveen 
20  prijs 	Bernardus van Stralen 
3' prijs Remmelt Modderman 

,I6J8J 



punten 
4e ronde 

internieuws DWP Al Klaverjassen D.W.P. -22 december 2007 

    

 

punten 
le ronde 

punten 
2e ronde 

sub 
totaal 

punten 
3e ronde 

sub 
totaal 

    

TOTAAL plaats  

1 	Henry van Drogen 1533 1300 2833 1217 4050 1323 5373 

2 	Sjirk Eizinga 1539 1639 3178 1885 5063 1087 6150 

3 	Jessica Elzinga-Logeveen 1215 1639 2854 1878 4732 1609 6341 

4 	Anne Bijker 1504 1714 3218 1279 4497 1609 6106 

5 	Wiebe van der Veen 1504 1657 3161 1279 4440 1727 6167 

6 	Piet Liefense 1086 1600 2686 1124 3810 5537 172 

7 	Karin van der Wal 1539 1513 3052 1217 4269 1591 5860 

8 	Johan Bi per 1448 1385 2833 1600 4433 1815 624 

9 	Taco van Wijk 1845 1168 3013 1993 5006 1591 6597 4e 

10 Andries Sloothaak 1976 1218 3194 1600 4794 1323 611 

11 Minne Modderman 1533 1300 2833 1209 4042 1455 549 

12 Pemmelt Modderman 1957 1218 3175 1763 4938 1815 6753 3e 

13 Wiebe Roelof Lageveen 1845 1642 3487 1993 5480 1559 7039 le 

14 Franke Sloathaak 1976 1168 3144 1878 5022 1461 6483 6e 

15 Chris Olde Agterhuis 1086 1684 2770 1279 4049 1087 5136 p 

16 Anne van der Zee 1467 1600 3067 1885 4952 1461 6413 7e 

17 Mieneke  Hahn  1467 1657 3124 1279 4403 1559 5962 

18 Henk de Vries 1448 1513 2961 1124 4085 1455 5540 

19  Elbert  Jager 1600 1642 3242 1763 5005 1543 6548 5e 

20  Harm  Jan SDothaak 1215 1714 2929 1209 4138 1600 5738 

21 Bernardus van Stralen 1957 1684 3641 1773 5414 160 7014 2e 

22  Durk  van der Veen 1600 1385 2985 1773 4758 154 630  

totaal 34340 33040 34000 3354 

Na punten gepakt te hebben in Akkrum kwam Oudehaske op 
bezoek waar we in de beker van hadden gewonnen dus moest 

dit nog maar een keer gebeuren maar ja daar staat Mark H in de goal dus zal het 
lastig worden. We begonnen goed leverden veel strijd en kwamen verdiend op 
voorsprong en konden dit lang vol houden In de tweede helft werd de druk groot van 
Oudehaske en er werd nog een goal afgekeurd van ons omdat er een indirecte vrijtrap 
in een keer in ging. We hielden lang de nul totdat 
onze stopper hun een handje ging helpen door heel 
fijn in eigen goal te koppen, dus drie keer gescoord 
en toch gelijk gespeeld jammer. 
be uitwedstrijd naar Aengwirden werd door de 
trainer als moeilijk mar niet onmogelijk om daar 
punten te pakken er liepen daar wat kennissen van 
hem rond een speciale wedstrijd voor hem. 
Na een sterk begin van Aengwirden kregen we na 
20 minuten wat grip op het spel en kwamen zowaar 
op voorsprong en begonnen we nog wat beter te spelen wat in kansen resulteerde en 
ook kwamen de doelpunten voor ons maar ook tegen. We mochten in de tweede helft 
dan ook niet verslappen. Na de schoppen de reactie van Klaas die gezien werd door de 
scheids werd deze voor 5 minuten naar de kant gestuurd. Er kwam nu veel druk van de 
tegenstander toen Klaas er weer in mocht werd hem geadviseerd om zijn voeten te 
laten spreken op de goede manier wat hij dan ook deed met zijn eerste bal contact 
direct een goal maakte. Een leuke 3-4 overwinning voor het team en de trainer die kan 
met een gerust hart zich daar weer vertonen. 
Na bakken met water werd de wedstrijd tegen Udiros afgelast dus een weekend rust 
en dan naar Olyphia hun reputatie was al vooruit gesneld. Dat het wat een schopperig 
team was dus waren we gewaarschuwd maar tijdens de wedstrijd was er niets van te 
merken maar als je de tegenstander ook zoveel ruimte geeft en geen stro breed in de 
weg legt hoeven ze niet te schoppen. Een kansloze verlies partij van 7-1 erger nog was 
de rode kaart van  Age  voor praten tegen de scheidsrechter. Wat niet erg positief 
was ten opzichte van de scheids, ook de blessure van  Dylan  was niet om vrolijk van te 
worden. 
be wedstrijd tegen Delfstrahuizen werd uitgesteld omdat ze niet genoeg spelers 
hadden en werd de wedstrijd ingepland op een woensdagavond dit was zonder ons te 
vragen of wij wel konden op die avond. Onze jongens werken vaak op de niet 
trainingsavonden dus een krappe selectie. be verslaggever/leider stond die avond in 
Thialf op het ijs en werd door de sms op de hoogte gehouden, de tussen standen 
voorspelden niet veel goeds een 7-3 verlies later het verslag van de trainer gehoord 
dat door knulligheid van de keeper kom je op een 2-0 achterstand daarna goed terug 
geknokt tot 2-2 en kwamen we 3-2 achter waarna er weer werd geknokt en kwamen 



D.W.P. Al in nieuwe tenues 

be Al junioren van D.W.P. werden in nieuwe tenues gestoken door: 
Café van der Zwaag uit Sintjohannesga 

Staand: Jan Voartjes (leider), Louw van der Zwaag (sponsor),  Age  Ellen van der 
Velde,  Dylan  Meijer, Jan de Jong, Thijs Vaartjes. Jelmer 805, Jolle Jager (trainer), 
Jan Venema (leider). 
Zittend: Rintje Vaartjes, Leo  vender  Wal, Roel Bos, Richard  vender Loan,  Klaus Bos, 
Jos Bui s,  Barr  Hoekstra,  Bernd  Woudstra. Afwezi : Wi 'tze Venema. 

i ~I« 144e v.d. Zwaag 
Voor al uw: 
• vergaderingen 
• recepties 
• leaden  en parOjen 
• salads'  

En nog veel weer!  

Sired: 1 t6 	: 
8464 N11 Sint Mum:~ 

Tel. (0313).55 12 10  i  

D.\VP. ki in het  nieuw  door Café an der Zwaag 
Ydo 	01154 	- del- en-the 'QV  



Adverteerder van de maand.... 

Voor dit seizoen een nieuwe adverteerder toegevoegd, Mulder 
Schoonmaak is een nieuw bedrijf gevestigd in Heerenveen. Voor 

Sint Jutster een bekend nl. Hielke Mulder. 

Aan lanalltert, persoonluk corztact en betrouwbaarheid  heck 
 

Mulder- 

IWERENVEEN - Mulder Schoon. 
maak is een ineuw bedrijf geves-
tigd in Heeroween, met meer 
dan 14 jaar ervaring in nagenoeg 
alle facetten van de professionele 
schoonmaakbranche. Of men nu 
kleine- of grote klussen, particu-
liere- of zakelijke opdrachtgever 
bent, Mulder Schoonmaak voert 
de opdrachten tot in de "puntjes 
uit y  Werkzaamheden variërend - 
van het glazonva~n van parti-'  
carton  woningen of bedrijfspan-
den eens per twee maanden, tot 
het glazenwassen van winkelstra-
ten eens per week op een afge-
sproken dag en tijdstip. 

Wat te denken van het reinigen 
van schilderwerk, trespa of andere 
soorten gevelbeplating aan een 
woning of bedrijfspand? Schoon-
maakonderhoud levert op den 
duur een besparing op aan schil-
derskosten en bovendien ziet de 
woning of bedrijfspand er continue 
proper uit. Indien gewenst wordt 
men ook van een onderhoudsrap-
port voorzien om de staat waarin 
het bedrijfspand of woning zich 
aan de buitenzijde bevindt en zijn - 
toekomstige -onkosten wellicht te 
voorkomen. Het Nederlandse kli-
maatwordt grilliger en bovenal 

- natter, het schoonmaken en regel-
matig tinspecteren van dakgoten  

of platte daken -ter preventie van 
wateroverlast is daarom absolute 
moodzaak. Op die manier voorkomt 
men wateroverlast door verstopte 
dakgoten of noodafiroer pijpen 
van platte daken. Afgestemd op 
de Specifieke situatie kunnen op 
contractsbasis deze werkzaamhe-
den vakkundigworden uitgevoerd. 
Mulder Schoonmaak geeft des-
kundig advies met betrelddng tot 

-werkomstandigheden, materialen 
en Middelen en het juiste gebruik 
ervan aan de eigen schoonmaak- - 
ster. Desgewenst worden professi-
onele materialen en -middelen ver-
strekt, een objectief rapport met 
aanbevelingen en een bijpassend 
schoonmaakprograrnrna specifiek 
getoetst op de situatie. Op die ma-
nier blijft niet alleen de woning of 
bedrijf pand in topconditie, maar 
ook het personeel blijft gezond en 
gemotiveerd. Afspraak is afspraak 
bij Mulder Schoonmaak. Continui-
teit, kwaliteit persoonlijk contact 
en betrouwbaarheid zijn termen 
waar veel waarde aan wordt ge-
hecht. Mulder Schoonmaak staat 
garant voor een juiste uitvoering 
van de werlczaamheden, tegenover 
eencorrecte en eerlijke prijs. Voor 
eed vrijblijvend gesprek of offerte 
kan men bellen met 0513-840674. 
Voor meer info: - wwwmulder-
schoonmaak.n1 

Bloed, Zweet en Tranen 
Als trouwe supporter van DWP 3 vond ik de kop "bloed 
zweet en tranen" wel toepasselijk voor het 3e. 

Na de start van de competitie bungelde het 3e bijna onderin op de 
ranglijst, maar vlak voor de winterstop werden er toch wat punten 
binnengesleept, Heerenveense Boys 1-1, Tonego 2-0 gewonnen, Olde 
Veste 7-1 gewonnen en de kraker tegen Oudehaske bleef op 2-2 
Steken. Een 0-2 voorsprong werd helaas verspeeld, het toejuichen van de 
vele meegereisde DWP supporters mocht niet baten. 
be le helft ging het prima, maar de 2e helft kwam de Haske toch langs 
zij. In de wedstrijd tegen Heerenveense boys 5 ging het er niet al te 
vriendelijk aan toe, onze tegenstander had nog al wat moeite met 
de beslissingen van de scheidsrechter en deze heeft besloten om de 
wedstrijd te staken. Met de stand van 
1-1 heeft de KNVB besloten om de 
punten te delen. 

Na deze "zware" wedstrijden van 
"bloed, zweet en tranen" vond "lijder" 
Rinus het hoog tijd worden voor bier 
bacardi en 
bitterballen ! en zo belanden we met 
de selectie op 15 dec bij Rinus thuis in 
Haskerhorne, om 2 koelkasten met 
eten en drinken in rap tempo 
leeg te maken had niemand moeite 

Na een korte winterstop staat op 19 januari de wedstrijd tegen Joure 5 
al te wachten, hopelijk gaat de jukbeen breuk van Gerard (aanvaring met 
Jan Dik) snel herstellen en dat de stijgende lijn zich voor blijft zetten in 
de 2e helft van de competitie 

Een trouwe supporter 

SWATitt 	otinitrat 



Open nu een Rabo sc Heerenveen Rekening 
en scoor een unieke voetbal! 

1BerjUsc Heerenveen-ran en 17 jaar ofjonger? Open dan nu de speciale Ratsdsc Heeenveen 
Rekening bij een van de Rabobanken in Friesland. le ontvangt dan een sc Heerenveen-pakket 
cade2, waaronder een unieke voetbal. 

Het is tijdvooi'.de.Rabobank.  

www.rabobank.nl/heerenveen  Rabobank 

voetbalvereniging 
Ben 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. 

OF JE STOPT 
DE STEKKER ER IN! 

NOORD COMPUTERS 

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

 

DAMES - EN HERENKAPSALON OD. 

Mulder Schoonmaak , 

F1/411-engeWoon Jam! 

TeL (0513) -840674 
Fax. (0513) - 84 11 84 

Glazenwassen 
Streeploos reinigen van glas en kozijn. Eenmalig of 
op contractsbasis 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 ander gevelmateriaal 
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  

TEL .1[05131 - 55 17 04 KAPSALONIVIAAMEAL 



Wiersma BANDEN,  

Tjeukemeer 1 
8502 TH Joure 
Tel: 0513-41.84.58 I 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 

tussen groen  
'awe yogic.  En veel  
;WS.  wij er alles 

"WM> 

,44...00513) 48 48 48. 
anajoirrebl -Imikerlandjeurearl 

VOORSPRONG 
DOOR 
INNOVATIE 

8 "SOLI: 
4AUTWELE 	I I %RING 

RECITiAMEBORREN 
4GEVEIBELEFIEFING 
ei.BEVVEIWIJZERING 

raiesEmaawEi 8 SINT II1COLAASGA 2 0513  
~ay: brinksma-bele tering.n1  

land - tuin - doe het zelf 
Streek  198 	8463 NJ 	Rotsterhaule 	Tel: 0513-551216 

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

WWW.KERSTMA-FIEIDA.NL 

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

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

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

Belangstelling 

Neem contact op 
met: 

C1/4riepie %at 
actiecomité 

0513 - 55 19 54 

voor een 

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 
Streek 36 Postbus 2 
8464  NC  Sint Johantresga 
Telr0513-551283 /551239 

MILISCY PERCI1150 

nnwElmborkternsn.n1 
infor3Imborkkenuartn1  

Mob: 06-21 88 14 18  aWieger 
akte 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. 

KORT 
Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnendlik 25 8451 LE Rottum tel. 0513 621173 www.konbouw.n1 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 



met 
kwaliteit, 

met 
voordeel, 

met 
service! 

MeerMarkt van Zwol 
Streek 131 

Rotsterhaule 
Tel. 0513 551494 
Fax 0513 552011 

kel in de buurt! 

Technisch 
	

J. Keizer 
Klussenbedrijf 

	
Binnendijk 47 

J. Keizer 	8461 LG Rottum 
0513 - 62 39 10 

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

• D.W.P. verlengd contract met  Bonne  de Vr 
Vanaf 1 november 2007 is  Bonne  de Vries uit 
Aldeboarn aangesteld als interim trainer bij 
D.W.P.  Bonne  was bij D.W.P. al eerder 
hoofdtrainer in het seizoen 1985/1986 en van 
1990/1993 daarnaast interim van april 1995 
tot juni 1995. Na een zeer moeizame start dit 
seizoen van de hoofdmacht in de V klasse A is 
het  Bonne  de Vries nog niet direct gelukt om 
harde resultaten te behalen. Toch is er binnen 
de vereniging voldoende vertrouwen dat hij 
alles weer op de rails krijgt zodoende werd het 
interim-trainerschap omgezet in een verlenging 
voor het volgende seizoen. 

heeft hij alweer enkele nieuwe ideeën 
voor het volgende seizoen. Dus voor 
degene die nu afwezig was 

Met een voorwoord van de voorzitter 
welke alle vrijwilligers bedankte voor 
hun inzet, want één ding is zeker 
zonder vrijwilligers kan een vereniging 
niet bestaan. 

Rotsterbaule 

es 

Voor al uw ge werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  t/Cittni/4,0 
schoonheids-( 8z kapsalon 

Ouwsterhaule 
teL (0513) 552188  

Ontdek de weg naar uw  ii  
eigen 	1) 

Vakman beDci
n van  Bawl  

TV WASMACHINE 

Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  



- Barcelona 
- 	Celtic 
- 	Olympique de Marseille - 

- Shaktar Donetsk 
- 	Slavic Praha 
- 	Sevilla 

Linker kleedkamer 
Rechter 
Linker 

Rechter Kleedkamer 
Linker 
Rechter 

n.v.t 
n.v.t 
n.v.t 

- Slavic Praha 
- 	Werder Bremen 
- 	Benf ice 

Linker kleedkamer 
Rechter 
Linker 

Rechter Kleedkamer 
Linker 
Rechter 

- Werder Bremen 
- Olympique Lion 
- 	Stutter Donetsk 

Linker Kleedkamer 
Rechter 
Linker 

 

Wist u dat 	 ??? 
Zaalvoetbal jeugdspelers E t/m F 

 

Door Arjen Veenstra is alweer voor de achtste keer een 
competitie  CHAMPIONS  LEAGUE opgezet om de jongste jeugd van D.W.P. de 
wintermaanden door te laten komen. Ze spelen in het gymzaaltje aan de Streek. Voor 
(grotere) belangstellenden kom gerust eens kijken. Voor bezoekers is de ruimte 
beperkt. 
be leiders van de F-jes zijn aanwezig tijdens de 3 F-wedstrijden van 9:00 tot 10:25 
De leiders van de E-tjes zijn aanwezig tijdens de 3 E-wedstrijden van 10:30 tot 11:55. 

Er wordt fanatiek gestreden en er zijn spannende wedstrijden te zien. 
Onderstaand het programma voor de komende weken. 

2 Februari 2008  
9:00 - 9:25 PSV 
9:30 - 9:55 Barcelona 
10:00-10:25 Celtic 
PAUZE 
10:30-10:55 Olympique  Lion  
11:00-11:25 Benfica 
11:30-11:55 Werder Bremen 

16  Februari  2008 
9:00 - 9:25 n.v.t 
9:30 - 9:55 n.v.t 
10:00-10:25 n.v.t  
PAUZE  
10:30-10:55 Olympique Lion 
11:00-11:25 Shaktar Donetsk 
11:30-11:55 Sevilla 

23  Februari  2008  
9:00 - 9:25 Olympique de Marseille 
9:30 - 9:55 Olympique de Marseille 
10:00-10:25 Celtic  
PAUZE  
10:30-10:55 Slavic Praha 
11:00-11:25 Benfica 
11:30-11:55 Sevilla 

• Met de communicaties heden ten dage haalt de redactie overal materiaal 
binnen. Zo ook de foto van de achterkant van de auto van leider Sietze 
brenth. Uit de tekst blijkt dat Sietze, van der Wiel inmiddels heeft 
verlaten en een eigen Autorijschool is begonnen. Tip: wel even afstand 
houden. 

• Voor voorzitter Anne Knol was het 7 januari een 
heugelijke dag, hij zag namelijk Abraham. Middels een 
gezellig feestje werd dit nog eens gevierd. Kijkende 
naar een zeer jonge (niet grijze) Knol zie al snel de 
overeenkomst met Jos. 

• Vrijdag 21 december waren er een dikke 100 Ô.W.P. 
vrijwilligers uitgenodigd voor de jaarlijkse 
Vrijwilligersavond. Ongeveer 60 personen maakten en een gezellige avond 
van onder het genot van een hapje en een drankje. Hoofdkok Anske de 
Jager had, voor de liefhebbers, weer het nodige lekkers in petto. Nu al 

-Barcelona 
	 Linker kleedkamer 

-PSV 
	

Rechter 
PSV 
	

Linker 
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EINI WORD!' LID VAN 

Do  VS!  

0 
Barcelona PSV Marseille Celtic 
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_ 
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Ft  
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Wessel Krikke 
Jesse  Akkerman 
Iris Huttinga 
Tim van de Berg 
Gerben Veenstra  

Dennis v/d Wal 
Sietze v/d Kamp 
Thijs Wijnia 
Gido de Jong  
Jaen  Willems 

Nico Holtrop 
Bernard Holtrop 
Sven Laurens  
Benny  Bos 
Mike v/d Meer 

Brando Linders  
Rohan Visser 
Selmer  Hoonstra 
Erwin Akkerman 
Martijn de Vries 
Mei nte Hiemstra 

Stand na 5 ianuari 
1: Celtic 3 2 0 1 6 29 - 27 ( + 2 ) 
2: Barcelona 3 2 0 1 6 18 - 16 ( + 2 	) 

3: RSV 3 1 0 2 3 25 - 25 ( 0) 

• Olvnrn.Marseille 3 1 0 2 3 28 - 32 ( - 4 ) 
Benfica Werder Slavia Shaktar Sevilla Lyon 

Gerda Tuinier  
Gee  Oenema 
Tobias  v/d Mei  
Slake  Hoekstra 
Erwin Roffel  

use  Tanker 
Erik  Hutting°  
Ewan  Yska  
Henk Heide 
Evan  ten Hoeve 

Aniek van Hes 
Jildou Tuinier  
lardy  van 
Drogen 
Marten Huisman 
Atze v. Stralen 

Birte Holtrop  
Elvin  van 
Slageren 
Roman van Hes 
Maarten 
Bandstra 
Richard 
Akkerman 

Bianca  Huisman 
Tineke Schutter 
Jeffrey 
Boonstra  
Toast Rëling 
Hidde Korteweg 

Hilde Hoekstra  
Ellen Coerdes  
Berry Akkermar  
Wilco  Jager 

\LA- Stand  na  5 anuari 

1: Olympique Lion 2 2 0 0 6 30 - 18 ( +12 ) 

2: Slavic Praha 2 2 0 0 6 22 - 12 ( +10 ) 

00 

3: Werder Bremen 
4: Shaktar Donetsk 

2 
2 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

3 
3 

21 
20 

- 21 
- 20 

( 
( 

0) 
0 	) 

5: Benfica 2 0 0 2 0 18 - 23 ( - 5 	) 
6: 	Sevilla 2 0 0 2 0 12 - 29 ( -17 ) 



Het is weer fijn langs de lijn 

Eelco van der Heide op de voorpagina van de 60-jarig jubileumuitgave van 
de voetbalvereniging C.V.V.O. uit Lemmer 

D.W.P. Fl 	 
be najaarscompetitie is at weer voorbij, in het 
bekertoernooi hadden we dit jaar weinig in te brengen 

we verloren alle drie wedstrijden en lagen er de eerste ronde al uit. Zo 
konden we ons gaan richten op de competitie. Het was een wisselvalig 
seizoen ,we verloren de eerste wedstrijd met 14-0 maar dit kon de pret 
niet drukken. Na en paar wedstrijden te hebben gespeeld werd het spel 
ook beter. Wat de spelertjes woensdags op de 
training hadden geleerd kwam in de wijdstrijden nu 
naar voren en er werd ook een paar keer gewonnen 
en tegen Joure werd er zelfs met 24-0 gewonnen. 
We zijn deze competitie als 4€ geëindigd, een 
uitstekend resultaat. 
Na de winter als de zaalcompetitie is afgelopen 
gaan we met frisse moet het veld weer op. 

5ei je 

Onderling toernooi in Munnekeburen 

Ook dit jaar werd er voor de jeugd weer een onderling toernooi in 
Munnekeburen georganiseerd. Wij als F-jes mochten om 9.00 uur de spits 
afbijten. We waren in drie 
gelijkwaardige ploegjes verdeeld. 
Er werd leuk gevoetbald en met veel 
plubliek was het zomaar weer tijd om 
naar huis te gaan. 
En zoals bij ieder toernooi kan er maar 1 
winnaar zijn. 
Dit was Sevilla met 17 doelpunten voor 
en 1 tegen, op de tweede plek eindigde 
Barcelona met 3 doelpunten voor en 10 
tegen, En de derde plek was voor Real - 
Madrid met 3 doelpunten voor en 12 
tegen. 
Klaas en 5ei je 



Reclameborden 2007/2008 
Complete woninginrichting GEBO Rotsterhaule 
Meermarkt B. van Zwol 	Rotsterhaule 
Mechanisatiebedrijf Akkerman 	Sintjohannesga 

Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf Minnesma 
Café van der Zwaag 
Brattinga's Kleurencentrum 
Sportcentrum R. de Leeuw 
E.P. Elektronica 
J. van der Veen kraanverhuur/grondverzet 
Waterlander kachels en haarden 
Haskerland 
Heineken Nederland BV 
Kerstma-Heida 
Kraak Installatietechniek 
Modderman BV 
Akkerman rijwielen 
Rabobank 
Drukkerij Hofstee 
Administratiekantoor Oord 
Jager's automobielbedrijf 
Wieger Ketellapper 
Tuincentrum De Koning 
Voegbedrijf Ten Boom 
Assurantiekantoor Ferwerda 
De Wrede Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 
Van der Wiel 
De Bromfietshal 
Leen van Bavel 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
Kapsalon Trijnie 
Total de Boer 
Boersma - Heerma Verzekeringen 
Boersma Accountancy 
Voegbedrijf S.V.S. 
Bouw- Aannemingsbedrijf Jan de Vries 
Installatiebedrijf H. Van der Wal 
Hemutech installatie- en montagetechniek 
Multiservice H. Knol 
Eierhandel Th. Visser & Zn.  
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 
Rohel 
Ouwster Nijega 
Joure 
Joure 
Sint Nicolaasga 
Drachten 
Rotsterhaule 
Ouwsterhaule 
Rotstergaast 
Ouwsterhaule 
Scharsterbrug 
Sneek 
Sint Nicolaasga 
Joure 
Sintjohannesga 
Sintjohannesga 
Rohel 
Sintjohannesga 
Ouwsterhaule 
Sintjohannesga 
Haskerhome 
Oudehaske 
Oudehaske 

Adviesbureau Buitenlandse Belastingplicht ABB Sneek 
W.A. Tiezema — stukadoors-, spuitwerk & sierpleister Joure 
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