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

bitUKWERK  

It Wite Pealtsie 



FREEGJE DERNEI 
as jojo b'dleguod helje 

ahjoiveho
e 4t- 

ik- k 

bierenpension 
Rotsterhauie 

Kadijk 2 - 8463 VCRotsterhaule 
0513 - 55.10.96 b.9.9. 06-50.48.64.47. 

caj,- sijjterij - zaal 
v.d. Zwaag 

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

Streek  116 
8464 NH Sintjohannesga 

Tel. 0513 —55 12 10  

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

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

Allan  1912 "df bakke se bij VAN DIJ 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

17 0513 - 55 12 08 

TEN BOOM  
MSONS MEW 

ENZEMM MEW EMM 
ESEEM 

REM= EEE  

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

6- inee‹y ,ij.)-ecázliteiten 
. aeoaarant 

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

kgffl  on: 

Sponsorgroep D.W.P......... 
Zoals een ieder, die geregeld op het terrein komt, heeft 
kunnen zien draagt ons eerste elftal sinds enkele maanden 

een nieuw tenue waarop de naam "SponsorGroep D.W.P." staat. 
Na de stop van jarenlange sponsoring van Voegbedrijf Geert de Jong meenden 
wij dat de sponsoring ook op een andere manier tot stand moet kunnen komen 
en daarom de volgende opzet. 
Een bedrijf wat D.W.P. wil steunen 
d.m.v. sponsoring kan dit doen door 
een contract aan te gaan voor 
minimaal één jaar waarbij we praten 
over € 1000,00 per jaar. 
D.W.P. zorgt voor de kleding met als 
opdruk "SponsorGroep D.W.P. ". 
Deze kleding blijft ook bij 
beëindiging van het contract 
eigendom van de vereniging. 
Als bestuur zien we dan ook graag 
zoveel mogelijk sponsoren toe treden tot deze sponsor groep. Na enige tijd zal 
het dus mogelijk moeten zijn alle senioren teams in uniforme tenues te laten 
verschijnen. Dit zorgt er tevens voor dat er weinig kapitaal vernietiging is 
omdat de tenues ook bij stoppen van één van de sponsoren gewoon kunnen 
worden gedragen. be vereniging zorgt er tevens voor dat de namen van de 
sponsoren op een daarvoor te vervaardigen reclame bord(en)  longs  het 
hoofdveld kom(t)(en). 
Daarnaast zal er op het mediascherm in de kantine regelmatig per uur de 
namen van de sponsoren verschijnen welke de "SponsorGroep D.W.P. " mogelijk 
maken. Ook komt er een vaste advertentie, welke bij elke thuiswedstrijd van 
ons eerste elftal, in het  programme bled  zal worden geplaatst. 
Wij hopen dat u nu een duidelijk inzicht heeft gekregen in de nieuwe opzet en 
we hopen dat dit door een ieder gedragen zal worden, en wat niet van minder 
belang is, ook uitgedragen. 
Mochten er vragen zijn over deze sponsoring opzet is er vast altijd iemand van 
het bestuur te vinden die antwoord zal willen geven. 

Met een vriendelijke, 
namens het bestuur, 
Anne Knol, voorzitter v.v. D.W.P. 
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bankrekening 
v.v. b.W.P. 33 07 07 590 
Actiecomité 33 07 05 695 

Redactieadres 
Ringfeart 6 
8464 Pb Sintjohannesga 

Van de 

Hallo allemaal, 	 redaktie- 
tafet 

Wederom een zeer dik clubblad ter afsluiting van het 
seizoen, er is weer veel gebeurd en hierin kun je 
diverse zaken nog eens terugkijken. Afscheid van in 
verhouding veel jeugdleiders welke bijna weer zijn 
aangevuld. Door diverse-omstandigheden een zeer 
rommelig einde van het seizoen waarbij nog vele 
zaken moesten worden geregeld of nu nog moeten 
worden gedaan. be groep wordt steeds kleiner wat 
inhoudt weer meer werk van overblijvenden. Vele 
klusjes moeten nog rondom het complex worden 
gedaan, misschien instellen van een groepje 
enthousiaste vrijwilligers? Positieve prestaties waren 
er bij diverse jeugdteams waarbij de prestatie van 
E2 erg opviel. Met de entree van het digitale 
fototoestel heb ik weer vele mooie foto's binnen 
mogen krijgen. Zelfs Gert Jan scout in Jubbega al 
onze F-pupillen en op de valreep binnengekomen de 
foto's van de weddenschap van de ouder van D2 met 
een fietstocht over de Afsluitdijk. Rest mij nog 
degene die zijn geslaagd voor de studie te feliciteren 
en verder iedereen een plezierige en mooie vakantie 
toe te wensen. Wees voorzichtig en tot ziens volgend 
seizoen op de velden van D.W.P. (start 
5 augustus) 

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

Redactie: J@n 

Uiterste inleverdatum volgende kopie 
oktober 2008 

171101F 1 SULI IS 00g DE 
SPORTIAXIME ROAM.  

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

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

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

Drukwerk  Copy  Boss H'veen 
Oplage: 410 boekjes 

Kopie 
Graag aanleveren via  e-mail  
j.knijpstra@planet.nl  

Clubb lad It Wife Pealtsje  
Jaargang  11  
juni  2008  



V.V. 
Informatiepagina 

b.W9. 2007-2008  

Accommodatie 
Sportcomplex 

Algemeen  
e-mail  
website 
verenigingscode 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Algemeen coiirdinator / 
ledenadministratie 
Technische zaken senioren 
Technische Zaken 

Jeugdcommissie 
Voorzitter(s) 

Jeugdcorirdinator 

Kledingbeurs jeugd  

juni 2008 

Sportpark be Grie" 
be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 

55.17.88 
55.17.85 

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

Anne Knol 	 55.20.78 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 	 06-51750499 
Afina Lageveen (vacature) 	 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  
NJ  Textorstrj, 13 8464 VS Sintjohannesga 
Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Auke Jan Snijder 
Streek 96, 8464 NG Sintjohannesga 

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

Jitske Mulder-Vissia 	 55.12.55  
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Nieuw Noord is de plek waar Mangal al 
jaren is te vinden. "Sinds Nieuw Noord 
bestaat zit ik er eigenlijk al. Het bevalt 
me meer dan prima, alleen vind ik wel 
dar Nieuw Noord nu erg hoog op de 
tribune zit. Een paar jaar terug zaten we 
veel dichter op her veld. Dat is wel leuk 
omdat je net wat meer contact hebt met 
spelers." Mangal houdt wel van sfeer 
maken in het stadion. 'ik vind het altijd 
mooi te zien dat er veel sfeer hangt. De 
afgelopen wedstrijden gaat het natuurlijk 
heel erg goed met sc Heerenveen en dan 
is de sfeer ook opperbest. Echter wanneer 
het sportief wat minder gaat, is de sfeer 
ook minder." 

Mangal is zeer re spreken over war 
sc Heerenveen tot nu toe laat zien. 
"Het spel wat sc Heerenveen laat zien 
is fantastisch! Het is echt het mooiste 
voetbal van Nederland op dit moment. 
De wedstrijd tegen PSV uit was ook 
geweldig om te zien, alleen jammer dat 
Gomes meedeed. Want als sc Heerenveen 
begint te lopen. dan loopt het ook goed. 
Ik vond her ook jammer van afgelopen 
weekend tegen Heracles 	Maar 
dat is misschien wel een beetje het 
manco van sc Heerenveen. Tegen de 
betere ploegen spelen ze vaak beter dan 
tegen de mindere clubs. Maar ik heb 
er alle vertrouwen in dat over een paar 
jaar de sportclub uit Heerenveen de stap 
naar de rop kan zetten. Echter zal dit 
wel gepaard moeten gaan met enkele 
goede investeringen. Dit seizoen komt 
misschien nog wat te vroeg, daarom 
denk ik ook dat we dit seizoen vierde 
of vijfde gaan eindigen... Mangal is zeer 
te spreken over  Bradley  en Sulejmani.  

"Fantastisch om te 
zien hoe  Bradley  
en Sulejmani zich 
hebben ontwikkeld.  
Bradley  natuurlijk 
met zijn vele 
doelpunten en 
Sulejmani met zijn 
acties. Ik vind het 
wel jammer dat  
Bradley  hoogst-
waarschijnlijk aan 
het eind van dit 
seizoen weggaat. 
Maar ik heb alle 
vertrouwen in het scoutingbeleid van 
sc Heerenveen." Voor de wedstrijd 
tegen  NEC  uit Nijmegen is Mangal 
positief gestemd. "Ze hebben iets 
recht te zetten, na het teleurstellende 
gelijkspel afgelopen weekend. ik hoop op 
eenzelfde pot als tegen Vitesse. maar ik 
denk dat het een 3-1 of 4-1 overwinning 
gaat worden, met uiteraard een weer 
uitblinkende Miralem Sulejmani! 

Gerard Kerksrra 

55.14.46 

06-48700821 
55.17.64 

06-15496899 
55.25.06 

55.22.05 
55.20.07 

06-51581057 

55.17.18 



Contactpers, 	barvrijwilligers 
Mariejette Bij ker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464  PH  Sintjohannesga 06-30731308 

Consul 
Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 	 55.12.76 

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie 	Jan Knijpstra 	 55.20.07 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	06-51581057 

Redactie clubblad 
Jan Knijpstro. 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	55.20.07 
j.knijpstra@planet.n1 	 06-51581057 

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

Actiecomité 
Secretaris 
	

Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 	 55.19.54 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 	Herman de Heij 

Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 	 06-48700821 
Reclameborden 	 Wiepie Krist 

be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 	 55.1954 
Balsponsoring 	 Jan Venema 

Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 	55.19.89 
Advertenties clubblad 	Wiepie Krist 

be 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 
B junioren t/m F pupillen 	€ 18,00 per kwartaal 	€ 72,00 per jaar 
Kledingtoelage jeugd 	€ 2,50 per kwartaal 	€10,00 per jaar 
Donateurs 	 --E. 10,00 per jaar 
Club van 100 	 € 45,00 per jaar 



Verzorging 
Dinsdag / donderdag Hendrika Noppert 

Roazebosk 22, 8517 I-4B Scharsterbrug 

Bankrelaties 
v.v. D.W.P: 	 bankrek.nr. 33.07.07.590 - (contributie e.d.) 
Actiecomité 	 bankrek.nr. 33.07.05.695 - (reclameborden, balsponsors e.d.)  
It  Wite Pealtsje 	bankrek.nr. 33.07.05.695 - (advertentie clubblad) 

Informatie nieuwe leden 
Senioren 	 Af ira Lageveen 

be Grie 31, 8464 PA Sintjohannesga 
Jeugd 	 Arjen Veenstra 

Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 
Reclameborden/advertenties Wiepie Krist 
clubblad 	 be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

D.W.P.Familiedag 24 mei...  
Een korte impressie met zelfs 's middags wat "oud" DWP-
ers in actie. 

41.29.08 

55.19.94 

55.15.15. 
06-22790904 

55.19.54 
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'ega Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

ete per 
• 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 
Binnendijk 25 8461 LE Rottum teL 0513 621173 www.kortbouw.n1 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 

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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Mulder Schoonmaak  

SWeiveWoon -khan! 

Tel. (0513) -840674 
Fax. (0513) - 84 11 84 wwwmulder-schoonmaak.n1 

DAMES - EN HERENKAPSALON 

Glazenwassen 
Streeploos reinigen van glas en kozijn. Eenmalig of 
op con tractsbasis 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. 

TEL (05131- 55 17 04 KAPSALONMAIIIKEAL 



Belangstel  ling  
voor een 

04clvéttentie 

Neem contact op 
met: 

cWiepie 9Ctist 
actiecomité 

0513 - 55 19 54 

ffikidij-WAO 

AUTIBELETTVING 

RECLAMEBOREN 

ak)w GEVFI RELETTERING 

›k\v- BEWEWIJZERING 
TSJOKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA ffl0513 - '82! 

~win. 	-  -bele ter ng.ral  

VOORSPRONG 
DOOR 

INNOVATIE 

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 	 PIEROLISCHI 

Streek 36 Postbus 2 	 www.imb-ak1errrem-n1  
8464  NC  Sint Johartnesga 	 info ir b-akkernia.n1  
Te1:0513-551283 1551739 	 Mob: 06-21 88 14 18 

1i* 

OF JE STOPT 	 
DE STEKKER ER IN! 

, 
NOORD COMPUTERS 

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

www.rabobank.nl/heerenveen  

voetbalvereniging D.W.P. 
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. 

Open nu een Rabo sc Heerenveen Rekening 
en scoor een unieke voetbal! 
Ben jij Sc Heerenveen-fan en 17  jaw  d'jonger? Open dan nu de speciale Rabo- sc Heeienyeen 
Rekening bij een van de Rabobanken in Friesland. Je onzvang: dan een cc Heeren...een-p,:rikke-. 
cadeau, waaronder een unieke voezbal. 

Het is tijd voor de Rabobank. 

Rabobanl 

er • • `iié»,,•• • 

• ••::!«.:..) 

Uitvaartvereniging Sintjohannes£ 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 Sinijohannesga tel. 0513 -55 11 60 

nerstrria-Heida 
land - tuin - doe het zelf 

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

www.KERs TMA-1-1 VEDA.NL  
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 (TROTS) OP MIJ KAN JE REKENEN, Í 
TRAINER, IK SCOOR VANDAAG MIN- 1 

STENS 2 KEER. IK VOEL HET. 	i  

IK DENK DAT IK HET BEGRIJP. 

THE CHAMPIONS  

De schoeien.. 

WIJ REKENEN OP JE. JE  HEST  AL 10 
KEER GESCOORD OP 5 MATCHEN. 

Van de voorzitter  
Dag beste sportvrienden en andere belangstellenden. 
Een bewogen sport jaar loopt naar haar einde als het clubblad 

door jullie gelezen wordt of is zelfs al afgelopen op wat toernooien na misschien. 
2008 het jaar waarin we tot onze spijt afscheid moeten nemen van de derde KA. 
Na 4 jaar in deze klasse te hebben kunnen voetballen is het voor ons eerste elftal 
toch nu voorbij en gaan we terug naar de vierde Was. 
Vele wedstrijden zijn we de punten misgelopen waar soms echt meer in had gezeten. 
Men krijgt niet altijd waar men recht op heeft is een gezegde waar men tweeledig 
over kan denken. Een andere zienswijze is men krijgt wat men verdiend. 
Waar we vaak zagen dat men gelijkwaardig aan de tegenstanders was bleek het niet 
mogelijk dit 90 minuten vol te houden. Door miscommunicatie in verschillende posities 
hebben we menigmaal gezien dat we op het einde tekort komen in kwaliteit. Dit is 
natuurlijk geen schande maar wel een weet dat het collectief op een dergelijk moment 
de kwaliteit moet waarborgen. Dit onbrak er menigmaal aan en dan gaat de zaak 
verloren. Terugkijkend naar de opkomst bij de trainingen kunnen we alleen maar 
concluderen dat er voldoende vertrouwen moet zijn om een meer dan volwaardige 
klasser te worden. Natuurlijk zijn  doer  door de specialisten/analisten alweer de 
nodige verhalen op los gelaten maar misschien dat het woord vereniging sommige 
mensen een keer tot bezinning laat komen en eerst nadenkt voor men oordeelt of 
uitspraken gaat doen betreffende de ander. 
Waar mensen menen dat een vereniging op persoonlijke titel bestuurd wordt heeft 
weinig op met de vereniging maar is alleen maar bezig zichzelf op te hemelen en een 
ander haar/zijn taken onmogelijk probeert te maken. 
Laten we vooral proberen de schouders onder DWP te zetten in plaats van elkanders 
stoelpoten weg te zagen. Het streelt volwassenen een voorbeeld voor de jongere 
garde te zijn en cis we kijken naar ons jeugdleden bestand is het te hopen dat de 
jongeren ons "volwassen gedrag" op een juiste wijze weet te filteren zodat het 
positieve overblijft. 
Graag wil ik een ieder die in haar/zijn (naaste) omgeving iemand heeft verloren alle 
sterkte wensen wet dit verlies met zich mee brengt. 
Kijkende naar dit menselijk leed moeten we ons iets vaker afvragen, is het dit 
allemaal waard, cis we weer iets anders b(v)e(r)oordelen dan de ander? 
ik wil graag een ieder een prettige vakantie wensen en voor wie op reis gaat gezond 
weer thuis. 

"Wie het vermogen bezit de ander in haar/zijn waarde te laten is een rijk mens-. 

Met een welgemeende groet, 
voorzitter v.v. D.W.P., 
Anne Knol 



wat 
Jeugdvergadering 
Finale Euro 2008 
Start schoolvakanties 
Start trainingen selectie 
Start training A junioren  
Kledingbeurs jeugd - Jitske 
Start le  trainingsweek overige jeugd  
Bestuursvergadering (algemeen) 
Velden gesloten van gemeentewege 
Start bekerwedstrijden - senioren/dames 
Toernooi Mildam (B,C,D,E,F) 
le schooldag jeugd 
Bekerwedstrijden - senioren/dames 
Bekerwedstrijden - senioren/dames 
Zwaluwen Jeugdactiedag 
le  bekerronde jeugd 
Start competitie (alle teams)  
Jaarvergadering 

Balsponsors 2007/2008  
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 Duan - Joure 
Autobedrijf Siton Suzenaar - Heerenveen 
Meermarkt Bertus van Zwol - Rotsterhaule 
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 

Slump c& Bos Woninginrichting - brachtstercompagnie 
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 

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

Kledingbeurs 
Speciaal voor de ouders van de jeugdleden. 
Voor de jeugdleden waarvan de tenues te klein zijn  etc.,  nieu 
trainingspakken, DWP tassen  etc.  Daarnaast zijn er enkele 
jeugdspelers doorgeschoven  near  gesponsorde team (ook enkele 
meisjes naar de dames - ook deze graag de tenues inleveren. 
Op maandag 11 augustus houdt Jitske weer  hear  le  spreekuur - 
bij dokter moet dit op afspraak maar bij  hoar  kun je 
vrijblijvend binnen lopen van 16.30 - 18.00 uur. 
Tel. Jitske 0513 - 55.12.55  

Activiteitenkalender ............. 

dag datum 
? 

tijd 

zondag 
30 juni 

29 juni 
t/m 17 augustus 

20.45 

dinsdag 5 augustus 19.15 
dinsdag 5 augustus ? 

maandag 
maandag 

11 augustus 
11 augustus 

16.30 

woensdag 
vrijdag 

zaterdag 

Maandag 
zaterdag 
zaterdag 
zaterdag 

13 augustus 
15 augustus 
16 augustus 
16 augustus 
18 augustus 
23 augustus 
30 augustus 
30 augustus 

19.30 

zaterdag 6 september 
vrijdag 12 september 20.00 



Th liefdevolle herinnering 	 Lieve mensen, 

Doyke van Hes-Eizema 

28 april 1948 	t 29 maart 2008 

De mensen van voorbij rij blijven met ons leven. 
De mensen von voorhij .7.02 met ons verweven 
in liefde, itr verholen. die wij 	graag/ter/tule,;, 
in  Nome,  in een lied dat opklinkt uit verdriet. 
De mensen von voorbij :ijn in bet Licht, :01 vrij. 

Alle kaarten en berichtjes waren bernoedigend, 
de talloze gesprekken harrverwarmend. 

De hulp van familic, vrienden en anderen. 
waardoor Doyke tot her einde bij ons thuis kon 
blijven, her heeft ons zeer gerankt en getroost. 
Het bracht licht in de donkere tijd van Doyke 
haar ziekzijn en bij en na haar overlijden. 

Met velen hebben wij gehuild en gelachen, 
to konden wij elkaar dragen en het volhouden. 

Het is fijn om de vele herinneringen aan Doyke, 
myn  leave  frou, in mem en beppe met u re delen. 

Voor alle aandacht heel hartelijk dank. 

Wij hopen dat de tekst uit Romeinen 8:36 en 39 
netten ook u in de toekomst tot steun mag zijn. 

Johannes van Hes 
Jaap en Lisa, Kim en  Rowan  van Hes 

Greta, Gert Jan, Doyke, Gijs en Lotte Schokker 
Gjalt, Elaine en Lieve van lies 

Sintjohannesga, mei 2008 

Dolgelukkig en trots melden wij u de geboorte van onze zoon!  

Matthew  
Hij is geboren op 11 juni 2008 om 00.36 uur en weegt 4430 gram. 

Sake Mulder en Nienke van Dijk 
Pr. Marijkeweg 25 

8464 VM Sintjohannesga 

Voor bezoek even bellen 0513 — 43.67.60 

'ik ben error: overtuigd dot <loot! noch leer, 
engelen noch machten noch la-achten. 
heden noch tnekornst, hoogte noch diepte, 
rat'trat er ook moor in de schepping is, 
ons zal kunnen scheiden van de  !hide  run God. 
die Hif  eras  gegeren heeft  it,  Christus Jezus.  
on, Herr." 	 Romeinen 38-39 

Met veel liefde hebben wij afscheid genomen 
van mijn lieve vrouw. onze mem en beppe 

Doyke van Hes - Eizema 

'5": 2S april 1946 	 29 maart 2006 

22 augustus 1968 

Johannes van Hes 

Jaap en Lisa. Kim en  Rowan  van  Hew  

Greta. Gert Jan.  Duke.  Gijs en Lotte Schokker 

Gjalt. Elaine en Lieve van Hes 

"Tegearre ha  Leif fear,:  op n'slige marren, 
legecrrre ha wij wrotten yn de stoarm  

err  da Shopper wie der hij." 

Skoalekers 22 
8.464  PG  Sintjohannesga 

De dankdienst wordt gehouden in de 
Protestantse Kerk in Sintjohannesga 
op woensdag 2 april as. om 14.00 uur. 
condoléance vanaf 13.15 uur. 

Aansluitend begeleiden we Doyke naar 
haar laatste rustplaats op de begraafplaats 
van Sint johannesga. 

ondanks de nederlagen die we (vooral in het begin) leden. 
Ook wil ik jullie nog bedanken voor de kado's bij de geboorte van onze zoon en 
bij mijn laatste wedstrijd  GIs  leider. Top! 
En dan de meiden!! In een woord: SUPER!!!!!! 
Wat zijn jullie geweldige meiden. 
Nooit schelden op elkaar, altijd voorop in de strijd, nooit opgeven en altijd 
aanwezig. Daarom kon het ook niet uitblijven dat het voetbal met sprongen 
vooruit ging. Het laatste half jaar 4 overwinningen in de competitie en enkele 
overwinningen op toernooien. 
Ik weet zeker dat het alleen maar beter zal gaan in de komende jaren. 
Vooral dankzij jullie heb ik een geweldige tijd gehad. 
Gelukkig zie ik jullie straks nog regelmatig op het veld. 

Want supporter blijf ik. 

Gert 

D.W.P. Familieberichten  
Na vier lange jaren van vechten 
tegen herstel is op 
29 maart Doyke overleden. Ondanks 

alle tegenslagen en moeilijke momenten was ze, als het even 
ging, zaterdagmorgen op het voetbalveld om  Rowan  te zien 
voetballen. Iets waar ze erg van genoot naast de vele andere 
dierzame momenten die ze samen met Joke nog mochten 
beleven. Haar betrokkenheid, aandacht en interesse voor 
anderen laat een groot gat achter bij Joke en de 
(klein)kinderen. Namens bestuur en alle leden van D.W.P. 
wensen we jullie alle sterkte dit grote verlies te dragen. 

Dat vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar ligt is natuurlijk iedereen 
duidelijk, geboorte en overlijden het zijn twee geheel uitersten. Zelfs pake en 
beppe hadden het er maanden van tevoren al over. 



Twee jaar geleden werd ik "gestrikt" als leider van de 
meiden E3. Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. 
, de ouders van de meiden, het jeugdbestuur en de leiders 

Voetbalvereniging D.W.P. 

Jaarvergadering 
op vrijdag 12 september 2008 
aanvang 20.00 uur 
Kantine D.W.P. 

AGENDA 
1. Opening 

2. Notulen 

3. Mededelingen 

4. Verslag secretaris 

5. Jeugdverslag 

6. Verslag penningmeester 

7. Verslag actiecomité 

8. Verslag kascommissie 
Anne van der Zee en René de Jong en Sippe Smeding (reserve) 

9. Benoeming kascommissie 

10. Bestuursverkiezing: 
Aftredend: Afina Lageveen, Jan Boender en Henry van Drogen (allen niet 
herkiesbaar) 

11. Rondvraag 

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

Een mooie tijd MffilillINM111111111E1IIIMENIRIMI 

Hoe zijn de meiden 
van de andere 
teams. Voor het 
jeugdbestuur en 
leiders alleen maar 
lof. 
Vergaderingen 
verlopen altijd vlot 
en in een goede 
sfeer. 
Uiteraard is er wel 
eens een 
meningsverschil, 
maar dat wordt 
altijd weer prima 
opgelost. Je moet tenslotte ook wat tegen elkaar kunnen zeggen. 
Vrijwilligers die in mijn ogen wel eens speciaal genoemd mogen worden zijn 
Henry, Jan, Arjen en Jitske. 
Ik weet dat er veel meer vrijwilligers zijn die heel actief voor DWP bezig zijn 
maar met de genoemde namen had ik persoonlijk het meest te maken. 
Ook wil ik mijn medeleidster Anja bedanken, met wie het erg leuk was om 
samen te werken. Het moet voor jou niet altijd makkelijk zijn geweest om met 

zo'n eigengereide 
medeleider te moeten 
coachen. 
Dan de ouders van de 
meiden. Jullie ook 
allemaal bedankt voor de 
goede sfeer en de 
bereidheid om te helpen 
waar nodig. 
Chauffeurs zijn bij ons 
nooit een probleem en 
jullie bleven de meiden 
geweldig steunen, 



Vriendelijke groeten Gjalt en Herman leiders DWP E2 

Maar buiten dat is het een 
hopen op dezelfde voet zo 

Oefenschema D.W.P.  
voor het komende seizoen 2008 — 2009 

geweldige prestatie voor een ciL,, psclub  ells  DWP, we 
door te gaan, want de jeugd heeft de toekomst. 

19.15 uur 
19.15 uur 
10.30 uur 

19.15 uur 
19.00 uur 

19.15 uur 

le  training 
2°  training 
trainingsdag vanaf 

4e  training 
D.W.P. 1 — G.A.V.C. (oefen) 
Rest trainen 
training 

training 
trainen 
Start competitie 

Dinsdag 	02 september 
Donderdag 04 september 
Zaterdag 06 september 

Dinsdag 	05 augustus 
Donderdag 07 augustus 
Zaterdag 09 augustus 

Maandag 11 augustus 
Dinsdag 	12 augustus 

Donderdag 14 augustus 
Zaterdag 16 augustus 

Maandag 18 augustus 
Dinsdag 	19 augustus 

Donderdag 21 augustus 
Zaterdag 23 augustus 

Dinsdag 	26 augustus 

Donderdag 28 augustus 
Zaterdag 30 augustus 

Scharnegoutum 1 — D.W.P. 1 (beker) 14.30 uur 

training 
Akkrum 1 - D.W.P. 1 (oefen) 
Rest trainen 
training 
D.W.P. 1 — Foarut 1 (beker) 

D.W.P. 1 — Udiros 1 (oefen) 
Rest trainen 
training -? 
D.W.P. 1 — Tzummarum 1 (beker) 

Jongens gefeliciteerd met deze geweldige prestatie - grote klasse. 

Verzorging op trainingsavonden van 18.45 uur. 

BESTUUR, LEIDERS EN TRAINERS WENSEN 
IEDEREEN 

EEN PLEZIERIGE VAKANTIE TOE 
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19.15 uur 
19.30 uur 

19.15 uur 
14.30 uur 

19.30 uur 

19.15 uur 
14.30 uur 

19.15 uur 
19.15 uur 
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zelfs moeten wit. 	sc Franeker had geluk dat het 0-0 bleef. Dit moest 
vertrouwen geven voor DWP want de groenwitten moesten hun laatste 
wedstrijd spelen tegen sc Franeker allebei 4 punten uit 2 wedstrijden dus de 
spanning was om te snijden . Maar DWP deed hun best maar Sc Franeker 
overdonderde DWP door hun felheid en inzet het werd zelfs 0-1 maar ook had 
DWP pech, want Joost viel geblesseerd uit nadat hij een bal keihard in de maag 
kreeg. Hierdoor scoorde sc Franeker hun tweede doelpunt omdat de 
verdediging van DWP weg was [omdat de dwp heren naar Joost toe gingen], 
was het eenvoudig te scoren voor Franeker, een onterecht doelpunt maar hij 
werd goed gekeurd door de scheidrechter na vele protesten. be formatie uit 
Sintjohannesga ging door, in de tweede helft en speelde alles of niets want er 
moest gewonnen worden. DWP Kreeg zelfs nog wat kansjes maar werden niet 
verzilverd. Ook Rutger beuling kreeg nog een grote kans maar helaas de keeper 
van sc Franeker wist de bal prima te stoppen. En 5 minuten voor tijd kreeg 
DWP de genade klap, Marten Bandstra kon na een paar prima reddingen deze 
bal niet houden, DWP had wat overwicht maar een goed uitgevoerde counter 
van sc Franeker werd goed afgerond 0-3, alleen een tweede plek was nog 
haalbaar. En het was nu wachten op wat Gieterveen tegen NKVV Protos zou 
doen sc Franeker was al eerste met 7 punten. Deze wedstrijd was spannend en 
Gieterveen kwam zelfs met 1- 0 
voor. En Gieterveen precies gelijk 
stond met DWP zowel in punten als 
goals dus zouden er dan penalty's 
moeten volgen. Maar de tweede 
helft brak aan en NKVV Protos werd 
beter en scoorde vlak voor tijd de 1- 
1 zodat DWP knap tweede werd in de 
KNVB finale. be eindstand: 
1. sc Franeker 	7 punten +6, 
2  vv  DWP 	4 punten 0, 
3 NKVV Protos 2 punten - 2, 
4 Gieterveen 	2 punten - 3. 
Het was een geweldige dag iets wat je 
de supporters, Wiebe en Jitske die op eigen gelegenheid waren gekomen en  
Durk  die ook meereed met zijn bus en ouders vriendelijk danken voor de steun 
en aanmoediging in Urk. Natuurlijk proberen we met E2, volgend seizoen El 
weer zover te komen in de beker, het was een geweldig seizoen ongeslagen 
kampioen, toernooi winnen in Lemmer en tweede plek in de beker allicht had het 
een eerste plek kunnen worden als het allemaal vierde klassers waren geweest. 



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 
Jagers 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  
Rohe!  
Sintjohannesga 
Ouwsterhaule 
Sintjohannesga 
Haskerhome 
Oudehaske 
Oudehaske 

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

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

Drenthe gekomen en hadden de jongens van dit team veel gezongen in de bus en 
lol gemaakt, aldus hun leider. be tweede wedstrijd, het was eindelijk zover de 
groenwitten uit Sintjohannesga moesten aantreden tegen het Drentsche NKVV 
Protos een combinatie uit Steenwijkmoer vlakbij Coevorden , ook dat was een 
verre reis voor het team maar liefst twee uren rijden. Het was in het begin nog 
wat zoeken maar DWP kwam steeds beter in de wedstrijd en na een goede pass 
van Richard Akkerman op  Wilco  Jager wist  Wilco  de bal netjes in de 
bovenhoek te krullen, 0-1 en grote vreugde in het DWP kamp. Na twaalf en een 
halve minuut was het wisselen van helft een wedstrijd duurde 25 minuten, 
DWP ging op de zelfde voet verder en er werd knap gecombineerd. 
Een pass van Joost Rolling 
kwam precies bij Henk Heida in 
de voeten die twee man 
passeerde en uithaalde de bal 
vloog mooi in het uiterste 
hoekje 0- 2. be eerste drie 
punten waren binnen net als sc 
Franeker wat ook ons 
concurrent zou worden. Na 10 
minuten pauze mocht DWP weer 
aantreden tegen Gieterveen, ook 
de Drenten speelden geen slecht 
voetbal en we kwamen zelfs 
tegen de verhouding in met 0-1 achter, door een perfect opgezette counter van 
Gieterveen. Het was even wat onrustig in de tent ze stonden achter iets wat ze 
niet gewend waren. Maar ook dat hoort bij voetbal, er werd van helft gewisseld 
met een stand van 0-1 DWP moest nu voluit gaan en dat gebeurde, en naar zo'n 
5 minuten in de tweede helft, werd weer Henk prachtig weg gestuurd door 
Sipke Hoekstra, Henk ronde perfect af en eindelijk was daar de terechte 1-1. 
Hierdoor ging Gieterveen nog meer in de verdediging hangen om de 1-1 vast te 
houden maar door een mooie aanval in een driehoek van Erwin Roffel op Hidde 
Korteweg kwam de bal bij Henk die helaas buitenkant pan! schoot. Het was nog 
niet gedaan DWP ging door, op zoek naar de overwinning en een prima pass van  
Evan  ten Hoeve op  Wilco  werd Gieterveen bijna fataal  Wilco  draaide keurig bij 
de man weg maar schoot keihard op de lat, het had een dikke uitslag kunnen 
wezen, pure pech. Het geluk wat we het hele seizoen wel hadden liet ons nu in 
de steek, ook dat hoort bij voetbal de eindstand bleef dus steken bij een 1-1 
gelijk spel tegen Gieterveen. bus was het wachten op wat sc Franeker deed 
tegen NKVV Protos dit was een verrassende wedstrijd NKVV Protos was beter 
en had zelfs de beste kansen. Sc Franeker oogde zwak en NKVV Protos had 
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Eindelijk e was het dan zover, op zaterdag 7 juni ging de reis naar Urk, een 
hele beleving voor de DWP-spelers,  !eiders  en publiek. Na de voorrondes goed 
te hebben 
gespeeld 
bijvoorbeeld 
tegen  vv  Staphorst 
uit, waar maar 
liefst met 1-9 
werd gewonnen, 
werd het nu tijd 
voor het echte 
werk. Dus op naar 
Urk waar veel 
teams uit district 
Noord hun finales 
moesten spelen. 
Ook waren onze 
gemeente genoten 
sc Joure en  vv  enado aanwezig in Urk. 
DWP E2 moest aantreden in groep 3 met de volgende verenigingen: Gieterveen 
E2,  vv  Protos E2, DWP E2 en Sc Franeker E2. Helaas was er een foutje 
gemaakt door de K.N.V.B., sc Franeker een eerste klasser werd bij drie vierde 
klassers ingedeeld. Helaas kan gebeuren. Maargoed dat mocht de pret niet 

drukken en om stipt 1 uur 
begon de eerste wedstrijd 
Gieterveen sc Franeker. 
sc  Franeker was duidelijk 
veel te sterk voor 
Gieterveen En er werd don 
ook dik gewonnen door 
Franeker, het werd maar 
liefst 1- 4 en het klasse 
verschil was wel duidelijk 
te zien. Overigens was 
Gieterveen wel met de 
touringbus uit het verre 

DWP E2 keurig 2e  in  districts  
Bekerfinale te Urk 



Kampioentje 	 D.W.P. D2 

D  WP  ámes iinet 	door dierenpensione Wolv toe " 
Winn:tie bedankt - februari 2008 

De Wolvehoeve steekt Dames  
D.W.P. in het nieuw  

be dames van D.W.P. zijn in het nieuw gezet, zowel de tenues als de 
trainingspakken werden aangeboden door Dierenpension De VVolvehoeve uit 
Rotsterhaule. Voorafgaande aan de wedstrijd tegen Drachtster Boys (1-0) 
gingen de dames met de Wimmie en Sibbele op de foto. 
Staand: Sibbele Dijkstra (sponsor), Albert Hol (leider), Geetje HoHop, Ciska 
Sloothaak, Marysia Meester, Jeliena van der Wal, Mariska ten Hoeve, Sjoerd 
van der Molen (leider), Wimmie Dijkstra (sponsor). 
Zittend:  Jennie  Jager, Jannie Dijkstra,  Aline  Hogenberg, Annet van der Meer, 
Wietske Dijkstra, Ypie Dijkstra, Gesina Tuinier, Lucy van der Wal, Daphne 
Otter. Liggend:  Bianca  de Boer. Foto: Jan Knijpstra 



CLUB van 100 	 de wite  peal  

. 'OP ,.....- 	vrienden van D. 	W W.P. 	Rotsterhoule
IP 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager  Elbert  Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure Bauke A lgera 
Voegbedrijf Visser - Joure Albert Hol 
Voegbedrijf LAFRA - Joure Jan & Anneke Lageveen 

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

Hessel Kni jpstra Remmelt Modderman 
Eelke Westra Sjirk 8( Jessica 
Jan de Vries  Durk  & Jolt Jager 

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

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

Peter Hulzebos Anne 8( 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 8( 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 

Het wel en wee van DWP D2  

Ons team bestaat uit: Marco Hoonstra,  Seen  Visser, 
Thijmen Visser, Leon Veenstra,  Seger  Korteweg, 

Wieger Dirk Bos, Matthijs Rang, Joep de Kleijne, Meinte Piet Portena, 
Mike Olde Agterhuis, Anne Hospes, Tjerk de Jong, Fenna Stoelwinder, 
Douni van Slageren. 

Spelen we thuis of uit, er zijn altijd veel trouwe supporters langs de lijn 
(vaders, moeders, broertjes en zusjes). Zou het door de supporters komen dat 
we alweer KAMPIOEN zijn geworden? Of komt het door onze geweldige en 
trainer/leiders? Of komt het doordat wij goede voetballers zijn? 
We zijn ontzettend blij dat we 
kampioen zijn!! We speelden 10 
wedstrijden: 
1 wedstrijd hebben we verloren, 2 
wedstrijden hebben we gelijk 
gespeeld en 7 wedstrijden hebben 
we gewonnen. 
Het puntentotaal was: 
D.W.P. D2 	23 
Top 63 DI 	22 
Oldeholpade D2 16 
Heerenveen D4 12 
Sc Joure D4 	11 
ONS Sneek D3 03 
Verder hadden we op 23 februari een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
D.W.P. DI 6-0 gewonnen. Op 30 april gingen we naar het toernooi in Wolvega en 
eindigden als le. We kregen een beker. 
24 mei hadden we het mixtoernooi van D.W.P. 
31 mei was het 9 dorpentoernooi in Idskenhuizen en we eindigden als le en 
kregen allemaal een medaille. 
Bij dezen willen we trainer/leider Theo Portena en 
leider Hendrik Visser bedanken voor hun 
enthousiaste inzet. 
We hopen dat we na de zomer weer een sportief 
voetbalseizoen tegemoet zullen gaan. 

be voetballers van D2 en hun trouwe supporters. 



Ondernemer 
> Volledige bedrijfsadministraties 
D Belastingadvies op maat 

Particulier 
> Aangiften inkomstenbelasting bij u thuis 
> Belastingadvies op maat 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

J. Keizer 
Binnendijk 47 

8461 LG Rottum 
0513 -6239 10 

Technisch 
Klussenbedrijf 
J. Keizer 

Meer 
Markt° 

Mee rMarkt van Zwol 
Streek 131 

Rotsterhaule 
TeL 0513 551494 
Fax 0513 552011 

R. Boonstra Adminiraties 

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

Aangiftes —Bedrijfsadministraties  —  Verenigingen — Alimentatieberekenina  

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

Financiering mogelijk 

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 
Rotsterhaule, tel. 0513 - 55 17 07 

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

Ontdek de weg naar uw i 
eigen 

Vakman !_een van Bavel 
AD 0 TV WASMACHINE 

J.Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

t/L-Vt/dt/C-e- 
schoonheids- & kapsalon 

Ouwsterhaule 
tel. (0513) 552188 

Siton Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

sic 	w 
IESVANA 

Sydtakke 1 Rottum 
Tel. 0513-631429  

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

MEERMARKT 
SCOORT! 

met 
kwaliteit, 

met 
voordeel, 

met 
service! 

Detejgcsierfflikel in de buurt! 

Voor al uw { el werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  



Go voor een kwaliteitsfiets  now:  

Brouwer FIETS EN OIÓ 

Streek 134a, 8463 NE Rotsterhaule 
T 	0513 — 55.18.13 

www.brouwerfietsen.n1 
E info@brouwerfietsen.n1 

CAMPING 
TJEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 

•Veilig zwemwater 

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

• Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg  - 5, 8507 CA Rohe! 
Tel. 0515- 55 15 51, Fax 0515- 55 11 66 

	Technisch bedrijf 	 

WIftlinnatt10,. 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

E rk
installateur

erld 

Gas-Water 
Elektra 

Technisch bedrijf w Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule  

woegbedrijf 

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, 85 15 CB Oldeouwer -  Rohe!  
Telefoon (05)3) 55 13 41, 

SMIT BV Os 
B ESTRATI I•1 GS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 
BLESDUKE 	• Markeweg 155 e 8398 GN Blesdijke 
25 jaar! 	*Tel. (0561) 45 12 52e Fax (0561) 45 25.19 

HEEREN  VEEN  e De Loads 8 Bedrifrenterrein  Kanaal  0 8447 GP Neerenveen 
• Tel. (0513) 65 32 38 . Fax (0513) 65 32 72 

r- / _ 	f  
metselbedrijf 

Metselbedrijf Jager - Lichte 22 
8464  PE  Sintjohannesga - 06 -36.11.59.44 
Voor al uw metselwerk - Renovatie - 
Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud 

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

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 

I Installatietechniek 

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

VOOR ALLES 

SPORT  
IEDERE 	ORE  SPORT! 

SPECIALIST IN VERENIGINGSARTIKELEN 

Midstraat 39 -Telefoon (0513)412647 

GROTE SORTERING SPORTPRIJZEN • EIGEN GRAVEERINRICHTING 

NAAMPLATEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN! 



4. 0 4110 

D.W.P. 3 op gang  

Voor de winterstop was er bij het 3e nog sprake van bloed 
zweet en tranen, maar na de winterstop moet ik dit 

corrigeren in bloed zweet en punten!! 
Want in de 8 laatst gespeelde wedstrijden werden 17 punten behaald, toch een 
compliment waard. De grote ommekeer was toch wel tegen Urk op 23 februari , 
de eerste helft ging onderling van DWP kant niet van harte, na wat 
woordenwisselingen tijdens de thee werd er in de 2e helft volop strijd 
geleverd met als beloning 3 punten!! 
Vanaf die dag heb ik gezien dat je met vechtlust en inzet een heel eind kan 
komen dat blijkt toch ook wel een beetje uit de punten. 
Kleine domper was toch wel het verlies in en tegen Delfstrahuizen waar we met 
windkracht 8 toch aan moesten treden, eerste helft hadden we wind tegen. 
Gelukkig bij rust bleef de schade beperkt met een 1-0 achterstand, iedereen 
had toch wel de hoop in de rust dat er iets viel te halen maar helaas met de 
wind in de rug bleek dit toch ook lastig te zijn, helaas geen punten. 
Tegen YVC en CVVO gingen alle punten wel naar DWP. 
Op 29 maart moest van de KNVB de eerder gestaakte wedstrijd tegen 
Heerenveense boys worden uitgespeeld, het was maar een half uur dus alle 
remmen moesten los. Aanval na aanval en met de sterke keeper van hrv boys 
wou de bal er maar niet in, totdat 5 min voor tijd Willem werd gevloerd in het 
strafschopgebied. 
Iedereen dacht de 3 punten binnen te hebben, maar helaas een verder niet te 
noemen spits miste de te slap ingeschoten penalty!! 
In Frankrijk heeft men eens per jaar zwarte zaterdag, nou wij hadden die dus 
op zaterdag 29 maart in st jut!! 
De stand van de vorige keer bleef dus staan op 1-1. 
Oke dan maar weer snel vooruit kijken want Olde Veste stond een week later al 
weer te wachten, zij moesten er wel aan geloven en de 3 punten en 3 goals 
konden bij DWP worden bijgeschreven. 
Met nog 3 moeilijke wedstrijden te gaan zie ik het met vechtlust en inzet wel 
zitten, en kunnen we op de ranglijst nog wel 2 plaatsje stijgen. 

groeten van een trouwe supporter 



Belangrijke Mededeling  
Sport rookvrij vanaf 1 juli 2008 
Per 1 juli 2008 wordt de hele sportsector tegelijk met de 

horeca, kunst- en cultuursector rookvrij. Roken in alle sportaccommodaties 
wordt vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan. Er mag wel 
gerookt worden in aparte afsluitbare rookruimten. In de kantine mag dus vanaf 
1 juli niet meer worden gerookt. In feite wordt de situatie hetzelfde als bij je 
op kantoor of in het bedrijf waarvoor je werkt. 

Vragen en antwoorden over het 
rookvrij worden van de sport 
per 'I juli 2008 

Hieronder staan enkele gestelde vragen met de 
antwoorden over de situatie na 1 juli 2008: 

Mag er echt nergens in de horeca meer gerookt 
worden? 
Nee, met uitzondering van voor roken bestemde en 
als zodanig aangeduide rookruimtes. Daarnaast blijft 
roken in de open lucht toegestaan evenals in als privé aan te merken ruimtes 

Onze sportvereniging heeft een eigen verenigingsgebouw. Mag daar ook niet meer gerookt 
worden? 
Nee, want dit eigen verenigingsgebouw is een "inrichting 
op het terrein van de sport."  Aileen  in voor roken 
bestemde, aangeduide en afgesloten rookruimten is 
roken nog toegestaan. 

We zijn een besloten sportvereniging en we huren een 
zaal waar geen bediening in de zaal is. We halen de 
drankjes buiten de zaal aan de bar. Dan mogen we toch 
wel roken in de zaal? 
Nee, dat mag niet. De zaal maakt onderdeel uit van een 
horecagelegenheid. Het rookverbod heeft betrekking op 
de gehele accommodatie met uitzondering van de 
daarvoor bestemde, aangeduide en afgesloten 
rookruimte. 

Aan welke eisen moet een speciale afgescheiden 
rookruimte voldoen? 
De Tabakswet stelt dat een rookruimte een afgesloten, 
als zodanig aangeduide ruimte moet zijn zodat eventuele 
hinder of overlast van tabaksrook buiten deze ruimten tot 
een minimum beperkt blijft. 



• - 	 . 

• 

De tegenprestatie 
Aan het begin van het seizoen hadden de 
ouders met de spelers van D2 een 

weddenschap gemaakt dat wanneer men kampioen werd dat de ouders dan de 
Afsluitdijk moesten over fietsen. D.W.P. D2 deed het bijzonder goed en werd zelfs 
twee keer kampioen dus dat zou betekenen heen en terug. Afgelopen zaterdag was 

het zover - iedereen voorbereidt en 
getraind op weg Arjen zelfs op skeelers heb 
ik gehoord. Al met al een leuk initiatief en 
goed voor de teambuilding. 

• 

Welke sanctie —aan er op overtreding van de wet en 
welke instantie controleert de naleving van het 
rookverbod? 
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zal het 
rookverbod gaan controleren. Sancties staan in de 
(bijlage bij de) Tabakswet beschreven. De beheerder 
van de accommodatie is verantwoordelijk voor het 
instellen, aanduiden en handhaven van de Tabakswet. 
De beheerder krijgt in geval van overtreding de boete 
opgelegd door de VWA. 
Volgens de wettelijke bijlage bij de Tabakswet, bevattende de boetetarieven voor overtredingen, 
bedragen de boetes bij (een eerste) overtreding van het veronachtzamen van het toezicht op de 
naleving van het rookverbod € 300. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 600 indien degene aan wie de 
overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog 
geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere boete onherroepelijk is geworden. Dit bedrag wordt 
verhoogd tot € 1200 wanneer binnen drie jaar na het onherroepelijk zijn van de boete op de eerste 
overtreding dezelfde overtreding voor de derde keer wordt begaan en tot € 2400 wanneer binnen 
vijf jaar ha het onherroepelijk zijn van de boete voor de eerste overtreding hetzelfde voorschrift 
voor de vierde keer wordt overtreden (categorie C van de Tabakswet). 

Als de beheerder het goed vindt dat er gerookt wordt, mag er dan wel gerookt worden? 
Nee 

Mag er voor of na een wedstrijd wel gerookt worden? 
Nee, alleen in de daarvoor bestemde afgesloten rookruimten en in de buitenlucht. 

Wanneer is zeker dat deze maatregelen van bestuur zijn aangenomen en ook echt worden 
ingevoerd op 1 juli 2008? 
Na publicatie in het Staatsblad zijn de algemene maatregelen van bestuur definitief (juridisch 
bindend). 

Wij hebben buiten een terras mag hier wel 
gerookt worden? 
Ja, volgens de Tabakswet mag hier worden 
gerookt. Het is wel mogelijk om op eigen initiatief 
ook het roken op terrassen te verbieden. 

Wij hebben een overdekt terras mag hier worden 
gerookt? 
Minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil niet al te 
moeilijk doen over roken op terrassen. In de 
handleiding rookvrije horeca (waar nu aan wordt 
gewerkt) wordt hier nader op ingegaan. 

Mag ik als toeschouwer nog langs de velden 
roken? 
Ja, zolang de sportvelden in de buitenruimte zijn 
aangelegd. 

NOC*NSF zal de sportverenigingen op de hoogte 
blijven houden van de laatste ontwikkelingen via 
www.sport.nliverenidindi. 



WP 	 sucesvol  

SINTJOHANNESGA - De succesvolste ploeg van DWP was dit seizoen het 
E2 team. Zowel na- als ongeslagen voorjaarskampioen. Na tien wedstrijden 
lieten ze de naaste concurrent GAVC op 14 punten achterstand tweede 
worden. Een prima prestatie van dit team dat zaterdag tijdens de DWP-fa-
miliedag werd gehuldigd, na eerst nog een bekerwedstrijd tegen Staphorst 
E2 te hebben gespeeld. Van tevoren werd een zware wedstrijd verwacht, 
maar met een prima 1-9 overwinning werd de finale bereikt en spelen ze op 
7 juni in de kampioenspoule op Urk. Op de foto: het team van E2 (staand): 
Jolt Jager (leider), Rutger Deuling,  Evan  ten Hoeve, Joost Rffling. Henk 
Heida, Sipke Hoekstra, Herman Roffel (leider). Zittend: Richard Akkerman.  
Wilco  Jager, Erwin Roffel. Hidde Korteweg. Liggend: keeper Maarten Band- 
ct— 	ft  n nntht-P4't Chris van Hes (trainer). (foto: Jan Knijpstra)  

Het is weer fijn langs ue lijn  dit de pers 131.11111111121111.1111ZZINIZEII 

 

Nieuws D.W.P. Al 
Uit de  Jouster  Courant — met dank aan het altijd weer 
voortreffelijk en direct plaatsen.  

Na een lange winterstop waarin goed werd getraind konden we in februari 
eindelijk weer eens een partijtje voetballen Renado kwam op bezoek en op een 
hard veld werd afgetrapt. Er werd voorzichtig gestart en niet alle spelers 
konden op een hard veld goed uit de voeten er waren kansen aan beide kanten 
maar scoren lukt ons niet al te best dus kwamen we op achter stand. 
Wel kwamen we nog gelijk maar Renado kreeg het betere van het spel en liep 
uit naar een 5-2 overwinning, het veld kon de schuld niet krijgen maar wel het 
verschil in leeftijd als je kijkt naar de jongste speler van hun die zou bij ons 
een van de oudsten zijn. Dit is vaak het geval deze competitie waar we tegen 
aan lopen dat onze jongens erg jong voor A junioren zijn toch word er goed 
gevoetbald maar de kracht ontbreekt zo nu en dan. 

be volgende wedstrijd tegen Akkrum moest het dan maar gebeuren hier 
hadden we al een keer van gewonnen, maar ze kwamen maar met 9 spelers 
zodat we onderling hadden afgesproken om 2 
spelers uit te lenen aan Akkrum dit onder protest 
van enkele spelers die liever 9 tegen 11 speelden 
toch is 11 tegen 11 beter en kunnen jongens van 
ons een hele wedstrijd spelen. We wonnen met 4-
0 al waren de punten van te voren al verdeeld leuk 
oefen partijtje meer ook niet. 
Tot onze schrik vertelde onze medeleider Jan 
Vaartjes dat hij ons ging verlaten en leider wilde 
worden bij de D1 de hoogte van de tussentijdse transfer som is niet bekend 
gemaakt maar dit zou in nature worden betaald, we wachten het af Bernard. 
Maar veel succes toegewenst en dat het maar veel punten mag opleveren. 

Op naar de Blesse hier hadden we thuis van verloren dus zou het moeilijk 
worden maar met een lekker zonnetje er bij kan het een leuke middag worden, 
de Blesse begon sterk en kreeg kansen maar door goed te verdedigen konden 
we op de counter ook kansen creëren. 
Wel kregen we de 1-0 tegen en maakten we snel gelijk maar door een fout van 
de gelegenheidkeeper Jos die de bal liet binnen rollen stonden we ook weer 
snel achter, maar na een geweldige redding kon hij niet voorkomen dat we met 



voorsprong die genoeg moet zijn voor de overwinning. 
Toch komt ook Delfstrahuizen er een paar keer gevaarlijk door en glippen ze 
zelfs 2 keer langs onze verdedigers. 
Maar vandaag is iedereen goed, dus ook onze keepster Tineke redt 2 keer 
fantastisch. Om aan de laatste twijfels een einde te maken scoort  Bianca  tegen 
het eind van de wedstrijd de 4-0. 
Het is zover!!! 
Scheidsrechter Holtrop fluit af en de eerste overwinning is een feit. 
Dolle vreugde bij alle meiden en misschien nog wel meer bij de leiders en de 
toeschouwers. Tja, en dan natuurlijk een feestje met patat en ijsco's. 
bit met dank aan de mensen in de kantine, die voor dit heugelijke gebeuren 
bereid waren om tegen het protocol in, het vet anderhalf uur eerder te 
smelten. Vol goede moed zien we de rest van de competitie tegemoet, want dit 
smaakt naar meer. (zowel de overwinning als de patat). 

Gert Schutten (leider DWP E3M)  

een 3-1 stana de rust in gingen na de thee werd er heel goed gevoetbald er aan 
beide zijde nog gescoord een 5-2 uitslag. 
Na het eind signaal kregen we van de scheids de complimenten voor het 
getoonde spel en dat hij ook van de wedstrijd 
had genoten maar ja daar koop je natuurlijk geen 
punten mee maar is wel mooi om te horen dat je 
blijft voetballen en niet gaat schoppen. 

be volgende wedstrijd was tegen Delfstrahuizen 
een team wat DWP niet erg ligt en waar sommige 
spelers beter bij de toneelvereniging kunnen 
gaan want daar hebben ze talent voor. Er werd wel redelijk gevoetbald toch 
stonden we met lege handen een 3-6 verlies komt hard aan. 
Na 3 keer een oefenwedstrijd te plannen was het eindelijk zover dat tegen 
Steenwijkerwold konden oefenen en na enig overleg werd besloten het in deze 
wedstrijd wat anders te en wat omzetting in het team door te voeren. Van de 
kant werd al geroepen dat ze de kleine groenen maar moesten oprollen het liep 
wat anders want we begonnen sterk en creëerden veel kansen maar werden niet 
benut. Wel kwamen we twee keer op voorsprong maar konden dit niet vast 
houden wel jammer maar het was een geweldige wedstrijd met veel kansen 
goed voetbal jammer dat de 2-2 uit een penalty word gescoord. 

Dit geeft moed voor de laatste competitie wedstrijden eerst komt Aengwirden 
op bezoek en met dezelfde opstelling als in de oefenwedstrijd kon de wedstrijd 
beginnen weer veel strijd en er werden weinig kansen weg gegeven en na de 
vele verlies parijen werd eindelijk weer eens een punt gepakt. 
be wedstrijd in en tegen Oudehaske was ook de kennismaking met het 
kunstgras sommige spelers hadden er zichtbaar last van wat het spel niet ten 
goede kwam en voordat iedereen er een beetje aan gewend was stonden we 
alweer achter, hoewel de uitslag 5-2 anders doet vermoeden was een gelijk spel 
of winst voor DWP eerlijker geweest. Het veldspel van ons was beter maar de 
bal wilde er niet in en dan staat daar ook nog Mark H in doel wat er voor ons 
niet beter op werd. be oorzaak van dit verlies kan ook liggen in het feit dat er 
kleine weddenschap aan deze wedstrijd zat en dat de jongens de druk niet aan 
konden. 

Gelukkig hadden we 2 weken vrij om van de confrontatie met het kunst gras te 
herstellen want er waren nogal wat pijntjes heit er daar. 
Dan uit naar Udiros altijd lastig maar als rode lantaarn drager zijn alle 
wedstrijden lastig maar vol goede moed beginnen en met elkaar hard werken 



kom je een heel eind de teams waren aan elkaar gewaagd en na _...n solo actie 
kwamen we op een 0-1 voorsprong na rust een ster Udiros maar we hielden goed 
stand en maakten zelfs nog een doelpunt een verdiende en een welkome 
overwinning. 
De laatste wedstrijd werd naar een avond verschoven, het is meestal niet een 
van onze sterkste punten om op een avond te spelen en dan ook nog tegen de 
nummer 2 van de competitie. In de bespreking werd gezegd dat het voor 
sommigen de laatste wedstrijd was en dat er in principe wel gewonnen mocht 
worden, de woorden als leuk voetbal en veel plezier werden dit niet gebruikt 
door de trainer dit had zijn uitwerking op de warming up dat was helemaal niks. 
Maar toen de wedstrijd was begonnen waren ze zo scherp als een mes en 
speelden geweldig en als je dan in 10 minuten net 2-0 voor staat is dat een 
droom start, maar zij kwamen terug tot 2-1 voor rust waar je zelf eigenlijk al 
3of 4 goals meer had moeten maken. Na rust een sterk Olyphia dat gelijk 
maakte maar waar wij ook kansen kregen maar niet scoorden en toen zij in twee 
minuten de 2-4 maakten was het even over voor DWP en zakte het in elkaar tot 
een kwartier voor tijd de ruggen werden gerecht en het stjutster kwartiertje 
kwam en met elkaar werd er een sensationeel 6-4 overwinning uit het vuur 
gesleept. Dit was grote klasse en geeft vertrouwen voor het volgende seizoen. 
Het seizoen is afgelopen en we zijn laatst geëindigd maar de jongens hebben 
veel geleerd van het niveau bij de A junioren en hopelijk na de zomer een weer 
een fit en fysiek sterker A team. Dit seizoen was voor ons leerseizoen met veel 
negatieve uitslagen toch bleven de spelers er goed mee omgaan al was het soms 
moeilijk iedereen weer positief te stemmen heb hier mijn steentje aan bij 
kunnen dragen en doe dat meestal met veel plezier. Wil de trainer bedanken 
voor de inzet die hij heeft geleverd om elke 
keer toch maar weer (of geen weer) op het 
fietsje uit Heerenveen te komen ook daar is 
een band met spelers gegroeid wat de 
prestaties ten goede komt. Voor degene die 
stoppen veel succes verder met alles wat 
jullie gaan doen en hopelijk zien we elkaar nog 
op het veld bij DWP. Verder een ieder een 
fijne vakantie toegewenst en een mooie 
zomer want dan hebben wij er ook wat aan. 

Tot in Augustus - JoIle & Jan 

In de schijnwerpers..  

En toen was het zover!!! 

Na bijna 2 jaar met z'n allen gezwoegd, geknokt, gezweet en soms afgezien te 
hebben, was daar eindelijk het loon naar werken voor de meiden van E3. 

Het is zaterdag 29 maart. 
's Morgens om 8 uur ziet het weer er niet best uit. Ook 's nachts heeft het 
bijna de hele nacht geregend. Zou de thuiswedstrijd van E3M tegen 
Delfstrahuizen E3 wel doorgaan? Na een telefoontje was het duidelijk, de 

wedstrijd gaat door. 
Toch wel met enig vertrouwen, staan we om 10 uur aan 
de aftrap. Dit vertrouwen was geput uit de vorige 
uitwedstrijd die nipt met 3-2 werd verloren van 
Langezwaag. Na het beginsignaal van scheidsrechter 
Holtrop blijkt al snel dat we er goed opstaan. 
Retteketet, aanvallen lijkt het devies voor deze 
wedstrijd en dat doen we dan ook. Toch ook wel wat 
onwennig, omdat het meestal een kwestie ven 

tegenhouden is. Anja en ik moeten de meiden dan eerst ook ernstig naar voren 
dirigeren. Met als aanspeelpunt een balvaste  Bianca  in de spits en daar omheen 
de bewegelijke en lichtvoetige aanvallende middenvelders Elvia, Hilde, Anissa 
en Ellen loopt het als een trein. 
Dit mooie spel wordt dan in de 15e minuut beloond met een prachtig doelpunt 
van Ellen, 1-0. 
Ook de verdedigers Ilse, Jildou, Birte en Gea sluiten goed aan zodat de druk 
goed  near  voren gericht blijft. 
Wanneer er toch een counter op de loer ligt staat Gea als laatste vrouw 
fantastisch op te vangen, om daarna weer opbouwend aan de aanval te beginnen. 
Dit resulteert dan ook voor rust nog in een 2-0 voorsprong na wederom een 
schitterend doelpunt van Ellen. Zo gaan we ook de rust in. 
Nu is het een kwestie van de koppies er bij houden en 
proberen de voorsprong vast te houden en als het kan uit 
te bouwen. Laat de 2e helft maar komen. Ook in de 2e 
helft gaat het weer prima en maakt Ellen al snel de 3-0. 
Super, een hattrick voor Ellen en nog mooier een 



VANAF 1 JULI IS OOK DE 
SPORTKANTINE ROOKVRIJ. 
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Het is weer fijn langs de lijn  
Sportieve samenwerking tussen jeugd C.V.V.O. en D.W.P. 
leverde een leerzame morgen op. 

Lemmer; Na wat bellen en dingen regelen moesten de E2 pupillen zaterdag 9 februari 
een oefen wedstrijd spelen in de Lemmer. be leider van CVVO is een broer van Klaas 
van de Berg en ook deze twee mannen hebben het mee op touw gezet leuk idee want 
Klaas is natuurlijk DWP-er. 
Ook vonden Herman en ik het een leuk idee om een wedstrijdje te oefenen nooit 
verkeerd is ook omdat de competitie begin maart al weer begint. be tegenstander was 
C.V.V.O. een tweede klasser en D.W.P. E2 is een vierde klasser, dus de mouwen 
moesten opgestropen worden, volop aan de bak dus. 
Het was een leuke oefen pot met D.W.P. dat zeer gevaarlijk was op de counter en leuk 
combinatie spel had maar ook C.V.V.O. speelde goed met leuk combinatie voetbal en 
waren fysiek toch iets sterker. Maar er werd maar nipt met 6-5 verloren in de 
Lemmer  GIs  het iets  !anger  had geduurd was zeker de 6-6 nog gevallen maar helaas de 
scheidsrechter blies af nadat we corner op corner kregen. Moor we konden tevreden 
wezen tegen een tweede klasser verliezen was geen schande. 
En ook spraken we af om het nog eens over te doen 't is toch leuk dat het zo kan 
tussen twee verenigingen,  Giles  was in de puntjes geregeld ook een groot compliment 
aan C.V.V.O. Lemmer en hun sportieve leiders. Dit was een groot voorbeeld voor het 
senioren voetbal en zeg zelf, de jeugd heeft de toekomst dus dat belooft nog wat. 
Groetjes Herman en Jolt 



Voetballen tegen de moeders. 
OP 21 mei was het dan weer zover Fl en F2 mochten net zo 
als ieder jaar tegen hun moeders gaan voetballen. be 
moeders waren allemaal gekostumeerd 1 moeder was als aap 
verkleed en liet de kinderen bij aankomst allemaal schrikken 
en ook de scheidsrechters (Henk Mulder) en (Anne Knol) 
waren dit jaar als monniken verkleed. Wat ook aardig op de 
lachspieren werkte. In de rust kregen de kinderen ranja en 
chips en voor de moeders was er thee met een koek. Na de tweede helft te 
hebben gespeeld waren de moeders aardig uitgeblust en gingen ze met zijn 
allen nog even op de foto, de kinderen kregen na afloop nog een ijsje dit was 
het einde van een zeer geslaagde avond. 
Sei je/Klaas. 

D.W.P. Fl en F2  
F pupillen toernooi 
Op 30 april was er voor de F-pupillen een toernooi 

georganiseerd. 
Er waren 5 ploegen die mee deden, 1 ploeg had de avond van te voren nog 
afgezegd. Maar de organisatie was niet voor 1 gat te vangen en er mocht door 
de elftalen die op dat moment niet hoefden te voetbalen penalty's worden 
genomen op de keeper van het eerste elftal (Jos Knol) dit vonden de kinderen 
prachtig en er was veel strijd zowel bij het penalty schieten als in de 
onderlinge wijdstrijden. Om 12:00 uur was de prijs uitreiking, met twee 
doelpunten meer dan Oudehaske werd DWP Fl de winnaar en kregen de spelers 
twee grote bekers. DWP F2 werd laatste maar dat mocht de pret niet drukken 
want hun aandeel in het winnen van het toernooi door Fl was heel groot. 
Se' je /Klaas. 

Familiedag 
Op 24 mei was er een Familie dag georganiseerd. 
Hierbij werd alle elftallen onderling door elkaar gegooid en de kabouters 
mochten dit jaar ook meedoen. 
Na het programma te hebben afgewerkt werden de kampioenen gehuldigd en 
kregen de kinderen nog patat en drinken,en gingen ze allemaal moe maar 
voldaan naar huis. Ook dit was een geslaagde ochtend. 
Er was door de organisatie weer veel energie in gestoken, hiervoor bedankt 
namens de  !eiders  van Fl en F2. 
Seije/Klaas  

DWP Fl 

Het is alweer juni en de competitie is alweer ten einde. 
We hadden een goed seizoen en hebben nog lang mee gedaan om het kampioenschap 
maar in de tweede helft van de competitie ging het mis. 
We speelden thuis gelijk tegen Renado onze grootste concurrent die steeds 1 punt op 
ons voor bleef staan en zo zijn we als tweede geëindigd. 
Later waren er nog wat toernooien, het toernooi thuis werd door ons gewonnen. 
En er werd met grote cijfers van de moeders gewonnen (die toch wel goed waren 
getraind). 
Later was er nog het negendorpen toernooi daar eindigden we laatst en in Jubbega 
eindigden we op de vierde plek en vielen we net niet in de prijzen. 
Wie die dag wel in de prijzen vielen waren een paar rijders die later nog een 
cadeautje van de politie kregen opgestuurd. Al met al een leuk en afwisselend seizoen. 

Jullie worden nou E-tjes en ik blijf bij de F-jes en ik wil jullie graag bedanken voor 
veel voetbal plezier en succes in de E-tjes. 

Groeten Sei je. 



Afscheid van 1131111111aillaleiM1111131  

Aan het einde van het seizoen hebben we, om diverse 
redenen, afscheid genomen van enkele jeugdleiders: Rinke (131), Egbert 
(MC1), Annemarie (MC1), Theo (D2), Ger ((E3M), Herman (E2), Klaas (F2). 
Op zich als kleine vereniging toch een heel aantal wat voor het volgend 
seizoen toch weer zal moeten worden opgevuld met nieuwe  !eiders.  Op 
zich nog een hele toer. Vanaf deze kant willen we iedereen bedanken voor 
zijn of haar inzet voor de voetbalvereniging D.W.P. 

Hallo hier een kort verslag van de F2 pupillen van DWP. 
Na een aantal seizoenen van een fiks aantal nederlagen, was het na de winterstop de 
beurt aan ons om een groot aantal wedstrijden te winnen. We waren nu ingedeeld bij 
Heerenveen F11, Jubbega F3, Gorredijk F6, VWC F4 en Sport Vereent F2. 
be eerste wedstrijd tegen Sport Vereent werd nog verloren met 1-0, maar daarna 
hebben we maar 2 gelijk gespeeld en de rest gewonnen, waaronder een 13-1 winst 
tegen Jubbega, wat een concurrent was voor het kampioenschap. Het bleef tot de 
laatste dag spannend tussen Heerenveen en DWP, Heerenveen had aan 1 punt genoeg 
en wij moesten winnen, het werd 2-2, dus Heerenveen kampioen en wij 2e, wat voor 
ons een hele goede prestatie was. 

Maar dit is mijn laatste berichtje als leider van DWP, ik heb het 2 jaar met plezier 
gedaan en wil tevens de trouwe supporters(ouders) bedanken voor het vervoer en 
helpen rond het voetbalveld. 
groetjes Klaas (F2)  

Hallo leden DWP, 
Na ongeveer 7 jaar iedere week op en neer te hebben gereden naar Sintjohannesga 
nemen wij afscheid van DWP. Best wel met pijn in ons hart!! Annelisa verlaat het 
voetbal niet maar zal volgend jaar bij  vv  Heerenveen in het meisjeselftal spelen. Ik 
zal alleen nog zo nu en dan aan de kant lopen te schreeuwen zoals de meiden dat van 
mij gewend zijn. 

Wij willen iedereen bedanken voor alle herinneringen aan de mooie tijd die wij 
hebben doorgebracht bij DWP. Vooral de meiden heel veel succes en misschien tot 
ziens!! 

Groeten Annemarie Kelder en Annelisa Cornel 

Degradatie DWP 1 is een feit 

Verlies be Wite  Peal  tegen koploper. 

Deze middag op sportpark be Grie de wedstrijd be 
Wite  Peal  tegen Nijland. Voor DWP, reeds 
gedegradeerd, was er niets meer te behalen en kon 
daardoor vrijuit spelen. Dit lag voor de tegenstander 
van deze middag  enders.  Nijland, momenteel koploper 
met drie punten voorsprong op Mulier, moest winnen 
teneinde zijn kansen op het kampioenschap te 
behouden. 

be Wite  Peal  begon aarzelend aan deze wedstrijd en 
moest vanaf het begin het initiatief laten aan de 
tegenstander. Ni jland, hoewel zonder een aantal 	 .trY'V 

- 	• 

belangrijke spelers, was de beste ploeg, al kreeg de 
thuisclub in het verloop van de eerste helft wat meer greep op de tegenstander. Tot 
gevaarlijke momenten voor het doel van de Ni jlandkeeper kwam het echter niet. Het 
duurde tot ver in de eerste helft voor DWP voor doelman Marten van der Kamp 
verscheen. Na prima aangeven van Bernard Jager ging het schot van Martin Sietzema 
naast het Ni jlanddoel. Nijland had inmiddels een voorsprong genomen. Na dertig 
minuten werd een lange bal vanuit de verdediging opgepakt door  Elmer  Woudstra en 
na een aarzeling van de uit zijn doel gekomen DWP-keeper scoorde hij beheerst. 
Nijland bleef deze eerste helft de betere ploeg, zonder echter tot groots spel te 
komen. 
be tweede helft pakte DWP de zaken beter aan. be aansluiting van achteruit was 
beter verzorgd, waardoor men meer naar voren kon spelen en Nijland terug werd 
gedrongen. Met een grote inzet probeerde de thuisploeg de aansluitende treffer te 
maken. Meer dan een aantal corners en kleine kansjes leverde dit echter niet op. 
Nijland bleef gevaarlijk door regelmatig de lange bal te spelen en maakte een tiental 

minuten voor tijd een einde aan de 
illusies van DWP door de nul twee op 
het scorebord te brengen.  Elmer  
Woudstra werd op de rand van het 
strafschopgebied aangespeeld en na 
twee man van de thuisclub te hebben 
uitgespeeld passeerde hij ook keeper 
Sake Mulder. Door de schorsing van 
Jos speelde Sake in het le, en dan krijg 
je zo nu en dan wel een tikje. 



Een mobieltje bij de hand is altijd gemakkelijk voor het geval je bekende 
Nederlanders tegenkomt. 

Met de 2-1 winst tegen Tonego zorgde D.W.P. ervoor 
dat Delfstrahuizen de 2e  periodetitel behaalde. 
Onder het motto voor wat hoort wat 	 

D.W.P. 1 - Bant 1 

't D.W.P. wereldje EIMIIIIIIIIII111113111111111111111111113111111  

Hoi Jan, hier is een mooie foto van de F-jes op het terrein van 
Jubbega tijdens het megatoernooi op 7 juni '08 samen met Gert-Jan Verbeek hij 
poseerde met de jongens allemaal zo trots als een aap. Groeten Anja en Tjibbe. 

Het lijken wel de Marco van 
Basten en John van Schip 
onder de amateurs. 
lintje hield afspraak en 
bezocht de laatste 
competitiewedstrijd - om 
daarna nog even als vanouds 
door te zakken terwijl Geert 
bi jkstra zich alvast voor 
bereidt op het nieuwe seizoen 
want hij wordt de nieuwe 
leider van het le elftal. 
Geert welkom en succes. 

Een onmisbare schakel binnen de 
vereniging is Jitske Mulder, 
allerhande zaken worden door 
haar geregeld zonder dat ze 
direct op de voorgrond treedt. 
Ditmaal - 26 april - was dit een 
mooie gelegenheid om haar in 
het zonnetje te zetten want 
toen werd Jitske 50 jaar. 
Nogmaals gefeliciteerd - beppe. 
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