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Mulder Schoonmaak  , 

PWterrWoon Akan! 

DAMES - EN HERENKAPSALON 

Tel. (0513) - 84 06 74 
Fax. (0513) -8411 84  www.mulder-schoonmaak.nl  

Glazenwassen 
Streeploos reinigen van glas en kozijn. Eenmalig of 
op contractsbasis voor particulier en bedrijf' 

Dakgoot en platdak schoonmaken 
Inspecteren en schoonmaken van dakgoten ei,-; 
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. 

doP° F 
TEL. (0513] -551704 KAPSALONMAAIKEAL 
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Van de voorzitter. 

Het einde van een seizoen is in het zicht waarin vreugde en verdriet zich 
meerdere keren lieten zien als grote tegenpolen. 
Waar we voetballend overal in meetelden en ook waar we niet meetelden. 
Dit is wat sport inhoud en inhoud geeft zonder dat we door altijd stil bij staan 
omdat we vaak alleen maar willen winnen. 
Verlies in eigen familie, vrienden en omgeving verplicht ons soms even tot een 
"op de plaats rust" om tot bezinning te kunnen komen. 

Sportief is het DWP, bij het typen van dit stukje, goed gegaan dit seizoen. 
We hebben aan het einde van het seizoen nog kans op verschillende kampioenen 
in de verschillende elftallen van jong tot en met senioren. 
Dit is natuurlijk waar het allemaal om draait in een seizoen en dot is begrijpelijk. 
Daarnaast is het een gegeven dat de meeste "vrienden"  longs  de lijn staan als er 
gewonnen wordt en men kans maakt op een kampioenschap. 
Denk wel dot de echte liefhebbers en supporters ook steun geven als het even 
iets minder  goat.  
Zo zie je dat de weegschaal aan het einde van het seizoen meestal in evenwicht 
zal zijn en een beetje wiegt voor of voorbij het pinnetje wat de midden 
aangeeft. 

Waar wij, Jitske, Henk en ik ons druk maakten op Koninginnedag als 
organisatoren omdat er twee ploegen zich laat afmelden zien we in Apeldoorn 
dat een dag wel heel anders verstoord kan worden door iemand die alles meende 
tegen te hebben. Op een dergelijk moment zie je hoe betrekkelijk alles maar is 
en waar we ons soms druk over kunnen maken. 

Waar wij ook zelf op vakantie gaan hoop ik dat een ieder binnen en buiten 
vvDWP weg mag gaan om de welverdiende vakantie te vieren, in de gezondheid 
terug te zien op het sportpark "de Grie" of daarbuiten. 

Verder alle vrijwilligers dank voor jullie tomeloze inzet, op welk gebied dan 
ook in de vereniging, en graag tot volgend seizoen. 

Als voorzitter van DWP ben ik trots om een team van bestuursleden voor 
te mogen zitten waar soms moeilijke beslissingen genomen moeten worden. 
Bestuurli jk hoop ik nog vele jaren zo te mogen werken waar wij het vertrouwen 
krijgen van u door wie wij gekozen zowel herkozen zijn. 

Een ieder veel geluk, gezondheid en wijsheid gewenst en tot snel 
weerziens. 

Voorzitter vvDWP. 
Anne Knol 



AT WAS EEN ZijiVEQE 
PENALTY, iMBECiEL. 

ALS Li  OAT  NIET 
WEET... 

...IS HET NIET ZO VERWONDERLIJK DAT 
LI ER NIETS VAN BAKT 

U OF IK? 

I woanure  

Stukje van het jeugdbestuur, 
Na een jaar in het jeugdbestuur hebben we veel mooie wedstrijden gezien van de 
jeugd, ook hebben we veel kampioenen mogen huldigen. Ik zelf heb nog nooit 
zoveel bijgeleerd als afgelopen seizoen. Zowel positief als negatief dus ik kan 
hieruit opmaken dat je nooit te oud bent om te leren, dus als ik dan trainers hoor 
dat ze de jongens niks meer bij kunnen leren gaan mijn nekharen overeind staan. 
Ik denk dat er altijd een uitdaging is om de jeugd te trainen. Helaas hebben we 
ook afscheid moeten nemen van een jeugdbestuurslid, hopend dat we deze leegte 
weer op kunnen vullen voor het nieuwe seizoen. We gaan er met volle en goeie 
moed weer tegenaan in het nieuwe seizoen!! 

jeugdbestuur 

van de redactie 

bit is alweer het 2e  clubblad van dit jaar. Als nieuwe redactie zijn we blij met de 
positieve reacties op het vorige clubblad. In deze laatste editie van dit seizoen 
oa .nieuwe indelingen en tijden van trainingen voor volgend seizoen. Rest mij nog 
jullie veel plezier te wensen bij het lezen van dit clubblad en ideeen,tips, 
wetenswaardigheden ,leuke anekdotes  etc.  blijven natuurlijk altijd welkom bij de 
redactie van het clubblad bentria@hetnet.nl. Allen een sportieve vakantie 
toegewenst! Tot ziens na de zomerstop! 

be redactie 

5 2004 the championsiarselkoemerang 
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Voetbalvereniging D.W.P. 

Jaarvergafiering 
op vrijsiag 4 september 2009 
aanvang 20_00 uur 
Kantine 

AGENDA 
Opening  

Notulen 

3. Mededelingen 

4. Verslag secretaris 

5. Jeugdverslag 

6. Verslag penningmeester 

7. Verslag actiecomité 

8. Verslag kascommissie 
René de Jong en Sippe Smeding - Luc Pen (reserve) 

9. Benoeming kascommissie 

10. Bestuursverkiezing: 
Aftredend: -  

VI.  Rondvraag 

12. Sluiting 
Briefjes met tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering 
worden ingeleverd bij het secretariaat Ringfeart 6 te Sintjohannesga 

1.  

2.  



Uitvaartvereniging Sinijohannesga 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 

wwm.11ub-akkerinan.n1  
info ir 1,-akkernnntn.1  

Mob: 06-21 88 14 18 

Streek 36 Postbus 2 
8464  NC  Sint Johannesga 
Tel:0513-551283 /551239 
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be doel verdediger 

Wie eens het geluk heeft gehad om ons vierde elftal te zien trainen, zag er bijna 
nooit een keeper bij was dus niet afronden op de grote goal. Na wat oefenen op 
het positie spel komt dan als laatste de partij aan beurt en tot afgrijzing van 
onze spits staat er altijd een speler op leeftijd{opa} met lange uit schuif bare 
benen voor dat hele kleine goaltje. Er word dan ook weinig gescoord tot irritatie 
van sommige spelers ,maar wat wij niet konden weten dat hij werkte aan een 
nieuwe carrière namelijk keeper bij DWP op de familie dag. Dit ging gepaard met 
veel gekreun en rare gezichten getuige de foto. Opa veel succes nog met je 
verdere carrière. 

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

WWW.KERSTMA-H 14:IDA.NL 



In een vroeg stadium gaf Martin Sietzema aan de overstap te maken naar 
fc Wolvega (zondag), juist tegen het zaterdagteam venWolvega was zijn 
laatste wedstrijd. Wiebe-Jan Bijker vroeg overschrijving aan naar 
Heerenveense Boys. Martin en Wiebe-Jan bedankt voor jullie jaren bij 
D.W.P. Nieuwe overschrijvingen waren er van Rudy Sietzema (ja, de broer 
van) komt van Mildam en een bekende  Andres  de Jong, hij kwam over van 
ONS Sneek. Beiden veel succes bij D.W.P. Lieuwe gaat een stapje lager 
voetballen bij D.W.P. 

Van de bestuurstafel  
be afgelopen maanden zijn de volgende onderwerpen door het 
bestuur besproken_ 

• In de zomermaanden is ingegaan dat er in sportkantines niet meer mag worden 
gerookt. Eerst werd erbuiten gerookt maar naarmate het kouder werd verplaatste 
de rokerij zich naar de hal van de kantine. Besloten werd tot het plaatsen van een 
overkapping aan de voorkant van de kantine hiervoor moet wel een bouwvergunning 
worden aangevraagd bij de gemeente. Geeft enige vertraging omdat we nog geen 
persoon hebben gevonden die voor ons een goede tekening kan maken. Materiaal is 
inmiddels al binnen. 

• Al in het vorige clubblad stond vermeld dat we willen proberen een groepje 
(oudere) vrijwilligers in het leven te roepen die op bijvoorbeeld de vrijdagmorgen 
allerhande kleine hand of spandiensten om het 
gebouwencomplex van D.W.P.  gam  verrichten. Minne had dit 
op zich genomen maar heeft niemand bereidt gevonden dit 
op zich te nemen. Jammer, want vele handen maakt licht 
werk. 

• Op woensdag 8 april 2009 werd er onder slechte 
weersomstandigheden het gchoolvoetbaltoernooi van de 
gemeente Skarsterlan afgewerkt. Jammer voor het weer 
doch de organisatie verliep prima. 

• be vereniging heeft een A.E.D. aangeschaft en een dikke 20 
personen hebben een speciale reanimatiecursus gevolgd. be 
gemeente wil de aanschaf financieren maar dan moet de AED 
in een speciale kast buiten komen te hangen. 

• Op korte termijn zal bekeken worden hoe we het gebouw kunnen uitbreiden. Door 
de enorme groei van voetballende meisjes is er behoefte aan twee nieuwe 
kleedboxen. be gedachte gaan om deze achter het huidige complex te zetten met 
daarnaast was- en opslagruimte. Hieraan zitten natuurlijk de nodige kosten welke 
momenteel niet door D.W.P. kunnen worden opgehoest. We denken aan het houden 
van de nodige acties, sponsorloop of iets dergelijks om deze gelden binnen te halen 
om daarna met de bouw te beginnen. Natuurlijk wederom met vrijwilligers. 

• Bijzonder blij is het bestuur met de nieuwe clubbladredactie om zo  It  Wite 
Pealtsje weer nieuw leven in te blazen. 

• Verzoeke adreswijzigingen door te geven aan de secretaris (zie infolijst). 
• Op 30 april jongstleden Koninginnedag was er wederom ons jaarlijks toernooi. Voor 

de F-pupillen al voor de 23 keer een goed verlopen toernooi. Het was de bedoeling 
dat 's middags de B-junioren ion actie zouden komen. Door twee afzeggingen op 
het allerlaatste moment is besloten dit toernooi te laten vervallen. Bestuur zal 



Ook stopten, na jarenlange trouwe dienst zaterdagmorgens in de kantine, 
Aly krist en Tetje de Vries. Vele jaren hebben zij dit gedaan waarvan 
Tetje bijna vanaf het eerste uur volgens mij. 
Aly en Tetje bedankt voor het vele vrijwilligerswerk. Aly blijft nog wel in 
de redactie van het clubblad en Tetje bij het actiecomité. 

heroverwegen hoe nu verder te gaan omdat er juist op deze dag weinig tot geen 
belangstelling is voor de hogere jeugdteams. 

o Op zaterdag 28 maart was er na de thuiswedstrijd van ons eerste elftal tegen Sc 
Joure een optreden van Trienus. Een gezellige bijeenkomst welke zaker voor 
herhaling vatbaar is. 

o be website is in de loop van het seizoen geweldig verandert, met dank aan Melis 
van der Wal voor het ontwerp en de redactieleden: Jolt Jager, Mangal Haringsma 
en Jan Kni jpstra. be Fotogalerij werd uitgebreid en ook bij de teams zelf zijn 
wedstrijdfoto's te bekijken. Wie nog niet heeft gezien 	 surf snel naar 	 
www.vvdwp.n1  

• Nieuwe wasmachine bestelcl en door bestuur besloten dat het wasgeld verhoogd 
wordt naar --E. 2,00 waarvan --E 0,50 naar de vereniging gaat voor reservering 
vervanging materiaal. 

o Succesvolle Bingomiddag voor de F-pupillen. 
• Veel discussie is er geweest over de doorstroming van de jongere A-junioren naar 

de senioren. Besloten is dit grotendeels door te voeren. Gevolg is dat er een 
opschuiving komt van de teoms. Digitaal moesten per 1 juni de teaminschrijvingen 
bij de KNVB binnen zijn. Opgegeven 4 senioren, 1 dames, 1 A junioren, 1 B junioren, 
2 C junioren, 2 D pupillen, j E pupillen en 1 F pupillen team. be teams zijn zo 
opgegeven dat ze spelen naar sterkte 
rekening houdend met leeftijd en mis 
jongens/meisjes. We hebben gekozen 
voor zo'n best mogelijke oplossing en 
weten dat we niet iedereen tevreden 
hebben kunnen stellen. We hebben 
gekeken nar het belang van D.W.P. 

• be flatscreen in de kantine hangt er 
nu drie jaar. Via het bedrijf zouden 
we jaarlijks een financiële vergoeding 
krijgen. Tot op heden geen bedrag 
ontvangen, het bedrijf is oyergenomen 
door een ander bedrijf en die 
hanteert hele andere voorwaarden. Aan het eind van het seizoen neemt DWP de 
flatscreen en  pc  over, in de vakantie zal worden bekeken hoe we zelf het beheer 
hiervan kunnen overnemen. 

• In verband met het onderhoud van de velden is, door gemeentewege bepaalt, dat 
het sportcomplex van 1 juni tot en met 7 augustus is GESLOTEN. Gebruikelijk was 
het dat er genoeg jeugd in de zomervakantie op het complex actief was. Natuurlijk 
vinden we het geweldig dat ze zo met voetbal bezig zijn. Graag zien we dat in de 
zomermaanden op de Doarpsfinne wordt getraind. Contact is er gezocht met 
Dorpsbelang de goals worden daar hersteld. D.W.P. wil in de zomervakantie wel 
materiaal (ballen, pionnen,  etc.)  beschikbaar stellen. Achter de goals komen nog 
netten zodat jullie naar hartenlust kunnen trainen op de Doarpsfinne. 



per Lekker en verantwoord -! 

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

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8461 LE Rottum teL 0513 621173 www.kortbouw.n1 

Wiersma B 1 DEN 

Hier had uw 
advertentie 
kunnen staan 

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 

Ifieger 
°ell* 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

• Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Contactpersoon voor materiaal e.d. is Auke Jan, we moeten nog een oplossing 
hebben waar het materiaal moet worden bewaard. Denken jullie mee?? 

• D.W.P. Al alsmede de dames werden beiden kampioen, een geweldige prestatie - 
gefeliciteerd. Bij de kleinere jeugd werd El, voor de vierde achtereenvolgende 
keer, kampioen. 

• D.W.P. D3 kent een geweldig bekerseizoen, alle wedstrijden werden er gewonnen 
en zodoende mogen zij zaterdag 6 juni naar de jeugdvoetbaldag in Hoogezand voor 
de finalewedstrijden. Waarschijnlijk komt het clubblad niet voor 6 juni maar de 
resultaten zijn uiteraard te zien op www.vvdwp.n1  

• Jeugdcoördinator Arjen Veenstra heeft aangegeven te stoppen als coördinator, de 
jeugdcommissie wil graag met twee personen uitbreiden, belangstellende kunnen 
zich melden bij de jeugdvoorzitter Tjibbe Bos. 

• be overschri jvingsmaand is voorbij. Vertrokken zijn Martin Sietzema (Wolvega 
zon) en Wiebe-Jan Bijker (Hv. Boys). Ontvangen:  Andres  de Jong (ONS Sneek) en 
Rudy Sietzema (Mildam). Jongens allemaal succes 
met jullie voetbalcarrière. 

• be opvallendste personen die dit seizoen stopten 
zijn: Sietze Drenth als leider/trainer van D.W.P. 
2 en zijn vaste grensrechter Joke van Hes. 
Lieuwe doet een stapje lager en op de valreep 
bereikt ons het bericht dat ook Marten Huisman 
stopt. Na eerst jeugdleider deed Marten 
jarenlang de ontvangst van de bezoekende 
jeugdteams. Ook Aly Krist en Tetje de Vries 
stoppen als kantinemedewerker op de 
zaterdagmorgen. Vrijwilligers hiervoor kunnen 
zich melden bij Mariejette. 

• Dat was een snelle opsomming waarschijnlijk ben 
ik personen vergeten die buiten de schijnwerpers 
op de één of andere manier stoppen of een stapje lager gaan spelen. Namens 
geheel D.W.P. toch bedankt. 

• Als vereniging van ongeveer 270 leden en volgend seizoen 15 teams kan men wel 
nagaan dat er voor het komende seizoen weer heel veel moet gebeuren om dat 
eerst weer vloeiend op gang te laten komen. We willen alle leiders, trainer, ouders, 
vrijwilligers, sponsors  etc. etc.  bedanken voor de inzet van het afgelopen seizoen. 

• Tot slot wenst het bestuur iedereen een hele plezierige vakantie en tot het 
komende voetbalseizoen. 

• Jan Knijpstra, secretaris D.W.P. 
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LOS SPORT WORE  
Midstraat  39 8501AD 0513-412647 info@glassportni  

GLOS SPORT 
AMBIEDIMG V002_ .w.P.LEDEN 

Op vertoon van deze advertentie 
golden de volgende aanbiedingen 

Aanbiedingen geldig tot15 juli 2009  
Jeugclvoetbal schoenen FUMA 

Noppen  -indoor  en kunstgras 

Van 35.00 NU 25.00 

\\euw  D.W.P. Trui 
Senior van 34.95 nu 25.00 bedrukt met logo 
Junior van 29.95 nu 20.00 bedrukt met logo 

Nu 2 paarFUMA voetbalschoenen 
Een paar schroefnop en een paar vaste nop 

Samen 150.00 
Inclucief gratis Trainingspak t,w.v 49.95  

Afscheid van 	 

Aan het einde van het seizoen hebben we, Sietze - 
Drenth en Joke van Hes kenbaar gemaakt om te stoppen ok 
leider/trainer en grensrechter van D.W.P. Door de selectiespelers van 
D.W.P. 2 werd voor beiden speciaal een wedstrijd gespeeld tegen oud 
DWP 2 spelers. be oudjes (?) gaven goed partij. be avond werd nog 
gezellig afgesloten in de kantine. Op de familiedag werden beiden, namens 
de vereniging, nog bedankt door voorzitter Anne Knol. 
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Allan  1912 t")ƒbakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

FREEGJE DERNEI 
as jojo bóleguod heije 

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

café- slijterij - zaal 
v.d. Zwaag 

het juiste adres voor: 
O vergaderingen en recepties 
o feesten en partij en 
O gezellig borrelen 
• salades en snacks (ook ailialen) 
• en nog veel meer 

Streek  116 
8464 NH Sintjohannesga 

Tel. 0513 — 55 12 10 

Vitt.  
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  

TEN BOOM  
VOEG-  E?') 

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 541 590 

MIRESE5  

67ziaees (.11)e,ct-Cditeiten 
aestatwaizt 

g?,c)&& carcien/ 
Schans lla 
8441 AB Heerenveen 
Eigenaar T.H. Wang 
telefoon 051 3-651 299 
telefax 0513-653162 

55.17.88 
55.17.85 

Anne Knol 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464  PD  Sintjohannesga 
Gerrit Aalbers 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Minne Modderman 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 
Tjibbe Bos 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 

Auke Jan Snijder 
Streek 96, 8464 NG Sintjohannesga 

Tjibbe Bos 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
Vacature 
Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Technische zaken senioren 
Technische Zaken 

Jeugdcommtssie 
Voorzitter 

Jeugdcoördinator 
Jeugdsecretaris 

Kledingbeurs jeugd 

Algemeen  
e-mail  D.W.P. 
website 
verenigingscode 

vvdwp20@olanet.nl  
www.wdwp.n1  
BB-BC-25V 

Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga  

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

Informatiepagina 
v.v. b.W.P. 2008-2009 

juni 2009 

 

Accommodatie 
Sportcomplex 

 

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

   

55.20.78 
06-51.75.04_99 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.14.46 

06-48.70.08.21 
55.17.64 

06-15.49.68.99 
55.10.84 

06-51.20.93.34 

55.17.18 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

55.12.55 

55.12.55 

06-30.73.13.08 



55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.12.76 
Consul 

Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie 	Jan Knijpstra 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Redactie 401:?4,;1 

Van de familie huttinga, 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun, aandacht, kaarten en 
het kado die we de afgelopen weken hebben gekregen. Erik is tijdens het 
verspreiden van dit blad waarschijnlijk opgenomen in lyndenstein in 
Beetsterzwaag. Hij heeft nog een lange weg te gaan, maar hij is positief en het 
lijkt de goede kant op te  gam_  Nogmaals iedereen bedankt!! 

Erik, Iris, Lieuwe en Gretha Huttinga 
55.10.84 

06-51.20.93.34 

55.19.89 Advertenties clubblad 

Kantinebeheer 

Anja Bos - van Hes 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
bentrie@hetnet.n1  
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

Senioren 
Dames senioren 
A junioren / meisjes A jun. 
B junioren t/m F pupillen 
Kledingtoelage jeugd 
Donateurs 
Club van 100 

€. 32,50 per kwartaal 
€ 32,50 per kwartaal 
€. 23,00 per kwartaal 
€ 18,00 per kwartaal 
€ 2,50 per kwartaal 

18 jaar e.o. 
18 jaar e.o. 
16 - 18 jaar 
6 - 14 jaar 

€ 130,00 per jaar 
€ 130,00 per jaar 
€. 92,00 per jaar 
€. 72,00 per jaar 
€10,00 per jaar 
--E. 10,00 per jaar 
€ 45,00 per jaar 

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

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) 

Mariejette  Bij  ker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 	06-30.73.13.08 

Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

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

Actiecomité 
Secretaris 

Informatie 'SPOnsoring. '" 
Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

55.19.54 

06-48.70.08.21 
55.19.54 

55.19.89 

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 
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Fl verslag, 
Samen zijn wij een goed team maar we staan laatste dat is wel jammer want Al 
is kampioen. Volgend jaar worden wij kampioen! 

Groeten van tim 



Informatie nieuwe leden 
Senioren 	 Jan Knijpstra 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
Jeugd 
	

Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Reclameborden/advertenties Wiepie Krist 
clubblad 
	

be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.12.55 

55.19.54 

Verzorging 
Dinsdag / donderdag Hendrika Noppert 

Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 
41.29.08 

Afgelopen woensdagmiddag hebben we de afsluitende training gehad van alle F'jes. Deze 
middag hebben we in  pleats  van een 'zware training besloten om het programma 
drastisch om te gooien. Ook nu was de opkomst weer geweldig, dit is het gehele seizoen 
al zo geweest en daarvoor gaat ook onze dank uit aan de ouders, opa's / oma's of andere 
begeleiders, die er toch elke keer maar weer voor hebben gezorgd dat ze aanwezig 
waren. Er waren deze middag ongeveer een twintigtal F'jes aanwezig, waarmee we deze 
laatste training allerlei leuke spelletjes hebben gedaan. Zo hebben we met elkaar 
slangetikkertje gedaan en het aloude spel: Sta Bal. be kinderen waren door het dolle 
heen en hebben enorm veel plezier beleeft aan deze middag. Ik heb hen namens de hele 
trainersstaf bedankt voor hun inzet en dat we hen graag na de vakantie weer terug zien. 
Tevens willen we ze bij de afsluitende toernooien heel veel sportief succes toewensen. 
be middag hebben we afgesloten met een tractatie, een heerlijk ijsje. 

be groep F'jes is ook dit seizoen weer aardig uitgebreid met een canto" nieuwe leden, 
waardoor de groep op sommige trainingen wel uit een kleine dertig F'jes bestond. Mede 
dankzij alle begeleiders en trainers hebben we het met z'n allen elke keer goed kunnen 
afronden. 

Ook zou ik via deze weg alle begeleiders en trainers willen bedanken voor hun inzet en 
tijd die ze hebben gestoken in de begeleiding van de allerjongsten van onze vereniging. 
Jordy,  Myron,  Arjen, Seije, Tineke, Wietse, Sietske, Anne, Jeroen, Anja en Mangal allen 
bedankt. Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om samen met jullie dit traject 
volgend seizoen weer op te willen pakken. 

Allemaal een fijne vakantie toegewenst en ik zie jullie allemaal in het nieuwe 
seizoen weer terug. 

Henry  



metselbedrijf 

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

U
6 
(KRAIIK 

Installatietechniek 

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

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

Kom voetballen 

Welkom bi ,j voetbalvereniging DWP 

Inlichtingen: 
Senioren 	Jan Kni jpstra 	552007 

Secretaris 
Jeugd 	Jitske Mulder-Vissia 551255 

Jeugdsecretaris 

DWP b3, 

Tot aan de winterstop waren onze jongens actief op het kleine veld, waarbij ze nog als 7 
tal opereerden. Ook toen hebben jullie je van je beste zijde laten zien, wat uiteindelijk 
heeft geresulteerd in een deelname aan het beker-eindtoernooi op 6 juni te Hoogezand. 
Geweldig dat we dit met elkaar hebben gered, super mannen!! 
We gaan er op 6 juni een geweldige dag van maken en zullen er alles aan doen om de 
beker mee naar Sintjohannesga te nemen. 

Na de winterstop waren de mannetjes voor het eerst actief op het grote veld, hier 
moesten ze eerst wel even aan wennen, want ja nu kon er ook sprake zijn van buitenspel 
en dat waren ze nog niet gewend. be allereerste wedstrijd resulteerde in een gelijkspel 
tegen Renado, wat later ook nog een concurrent bleek te worden voor de koppositie. Er 
waren een aantal wedstrijden bij waar de mannetejes geweldig voetbal lieten zien, maar 
in andere wedstrijden was de concentratie niet altijd optimaal, waardoor er soms ook 
onnodig punten werden gemorst, maar ja, dit hoort er allemaal bij. Als team hebben ze 
geweldig gepresteerd, waar wij als  !eiders  ( Jan en Henry) , dan ook zeer content mee 
zijn. Helaas moesten we de laatste paar wedstrijden één van onze spelers ( Erik ) 
missen. Hij is ondertussen weer thuis, maar is nog lang niet de 'oude'. Erik jongen ook 
vanaf deze zijde willen wij je heel veel sterkte toewensen en dat je maar gauw weer mag 
herstellen. 

D3, wij wensen jullie heel veel succes toe bij het eindtoernooi en willen volgend 
seizoen weer graag met Julie verder. 

Jan en Henry 
Leiders D3. 

ALLES VOOR 

IEDERE 

G LOS 
SPORT 
jouRE SPORT!  

kledingbeurs op maandag 10 augustus van 19.00 uur tot 20,00 uur 
voor de d's en de c's 

kledingbeurs op dinsdag .11 augustus van 17.00 uur tot 18.00 uur 
voor de f's en de e's 

kun je eventueel niet dan kun je contact met jitske mulder opnemen 

teL 551255. 

SPECIALIST IN VERENIGINGSARTIKELEN 

Midstraat 39 -Telefoon (0513)412647 

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



Open nu een Rabo sc Heerenveen Rekening 
en scoor een unieke voetbal! 
Ben jij sc Heerenveen-fan en 17 jaar of jonger? Open dan nu de speciale Rabo-sc Heeienveen 
Rekening bij een van de Rabobanken in Friesland. Je ontvangt dan een sc Heerenveen-pakket 
cadeau, ‘,.,aaronder een unieke voetbal. 

t4".* - 	• 
'fth 

411.r",kJgarpr*  

.11011 

Het is tijd voor de Rabobank. 

www.rabobank.nl/heerenveen 
	

Rabobank 

OF JE STOPT 
DE STEKKER ER IN! 

OORD COMPUTERS 

PASTORIE LAAN 25 — 8501 EW JOURE 
TELEFOON (0513) 41 65 46141 20 21 
FAX (0513) 41 98 21 
www.noord-computers.nl  
info@noord-computers.nl  

BESTUUR, LEIDÉRS EN TRAINERS WENSEN IEDEREEN 
EEN PLEZIERIGE VAKANTIE TOE 

conditie op peil houden want de trainer kijkt mee 

Van het acticomité. 

Op maandag 20 april jl. hebben we de jaarlijkse koekactie gehad. Misschien kwam het 
door het mooie weer, maar de opkomst van de jeugd om de koeken aan de man te 
brengen, was groot. In korte tijd waren de dozen grotendeels leeg en dus kan de actie 
weer als geslaagd betiteld worden. 
Rijders en jeugd bedankt voor jullie inzet. 
Zaterdag 2 mei hebben we de reclameborden weer schoongemaakt, zodat ze er weer 
fris uitzien. be laatste tijd is er veel schade aan de reclameborden. Of dit nu door het 
maaien komt of dat baldadigheid de oorzaak is, hier kunnen we nog niet achter komen. 
Voor het actiecomité is dit een grote schadepost die wij niet kunnen verhalen_ Als er 
iemand is die weet hoe het komt dat een reclamebord stuk is, kan die zich wel melden 
bij Wiebe Krist van het actiecomité. Deze informatie wordt uiteraard vertrouwelijk 
behandeld. 

Willen de leiders van senioren en junioren/pupillen na de laatste 
wedstrijd de ballen bij Wiebe Krist inleveren op de Grie nr. 5. 
In de vakantieperiode zullen de ballen van alle teams weer nagekeken/aangevuld worden, 
zodat met de start van de nieuwe competitie alles weer op peil is. 

Namens het actiecomité 
Wiebe Krist. 

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. 



Ciwp F3  

Zoals elk seizoen is ook deze voorjaarscompetitie voorbij gevlogen. 
We begonnen nog wat onwennig aan de wedstrijden maar in de loop van de competitie 
werd het spel steeds mooier. We wonnen een paar wedstrijden we verloren er een paar 
en zo nu en dan speelden we gelijk. Maar het mooiste van de competitie was dat de 
jongens er steeds meer lol in begonnen te krijgen. 
Het begon een hecht team te worden en de jongens ontwikkelden zich snel. We zijn 
uiteindelijk als 3 geëindigd. Een heel goed resultaat voor een ploeg die voor het eerst 
met elkaar speelt. Nog een paar toernooien en dan is het seizoen echt afgelopen. Bij 
deze wensen we jullie een fijne vakantie en tot het volgende seizoen. 

Seije en Sietske 

4111111> 

.' 	• 	 de wite  peal  
,. 	CLUB van 100 

rit d,  
,p jezpái  

WP  . eier 	vrienden van D.W.P. 	Rotsterhaule 	- - - 
-- 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager  Elbert  Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure Bauke A Igera 
Voegbedrijf Visser - Joure Albert Hol 

Siebe Poepjes Jan & Anneke Lageveen 
Jan i Bokma Jan & Leny Knijpstra 

Eelke Westra Remco ten Hoeve 
Jan de Vries Hennie & Minne Modderman 

Hendrik & Afina & Sophie Remmelt Modderman 
Herman & Gientje Sjirk & Jessica 

Voegbedrijf B. van Stralen  Durk  & Jolt Jager 
René Krikke René Hulzebos 

Peter Hulzebos Piersma - van der Ven 
Modderman koek & banket André Foppes 
Voegbedrijf H.J. Sloothaak Jan Ype & Anno Holtrop 

Henk & Lucie van Hes Anne & Grietje Knol 
Johan Kok Wietze Toering 

Atze Pieter van Stralen Van der Vlugt & Willems - Joure 
Drive In Lightningbolt 

Oane Wierda 
Eelco & Marco Visser 

Mindert Mulder 
Eelco van der Heide Sippe Smeding 

Patrick de Jong Ype & Mariejette Bi jker 
Mengel Haringsma 

Anske & Gretha de Jager 
Jan Sloothaak 

Voegbedrijf Volken Sloothaak 
• 1 Sjoerd en  Roche  qd Moicn 

Informatie Club van 100 - Minne Modderman tel. 55.17.64 



wedstrijd weer drie punten zodat we bovenaan stonden in poule A. Ditmaal 
moest DWP een wedstrijd wachten Minnertsga moest tegen Robur deze 
wedstrijd werd makkelijk gewonnen door Minnertsga 3-0. DWP El moest de 
laatste wedstrijd in deze poule een gelijkspel zou al voldoende wezen. 
Maar het was een zeer harde en gemene wedstrijd van Wykels Hallum van hun 
kant met winst op DWP zou dat team de winnaar zijn. 
De heren scholden onze spelers uit en schopten op alles wat ze tegen kwamen. 
Ook moest Michel de Vries nog vervangen worden naar een harde schop op zijn 
kuit. Vervolgens werden onze spelers vastgehouden en geschopt. En was Joost 
Rolling eerder bij de bal waarna er doorgetrapt werd op onze keeper. Even met 
de scheidsrechter te hebben gesproken floot deze wat meer voor hun 
overtredingen. En kwam er zelfs in me op om er maar mee te stoppen want ook  
Wilco  Jager werd keihard van achteren onderuit geschopt. 
Zodat het nu al de derde blessure was en de waterzak nu echt een uitkomst was. 
DWP kwam op deze manier niet in hun spel ook omdat ze niet aan voetballen toe 
kwamen. Vlak voor tijd kreeg Brando Linders nog een dot van een kans maar dit 
schot ging net over. 
Hierbij werd Brando ook weer licht vastgehouden ditmaal niet gezien door de 
scheidsrechter. En vlak voor tijd nog een 100% kans voor Wykels Hallum E1. 
Maar Joost Roling rede bij toeval geweldig hij kreeg de bal keihard tegen zijn 
hoofd. Zodat er alweer een blessure was wat water deed wonderen. DWP kwam 
niet meer in de problemen zodat de toernooi winst een feit was het bleef 0-0. En 
DWP El werd ongeslagen met geen goal tegen de verdiende winnaar. be jongens 
kregen nog een bakje patat want ja dit moest even gevierd worden. 
Na de prijsuitreiking en een beker rijker gingen we weer richting 
Sintjohannesga. 
be eindstand in deze poule was: 
1. DWP El 	8 punten 	+ 4. 
2. Minnertsga El 	7 punten. 	+ 4. 
3. Wykels Hallum El 	7 punten. 	+ 1. 
4. AVC E1 	6 punten. 	+ 3. 
5. Robur El 	0 punten. 	- 12. 

Complete woninginrichting GEBO 
Attent B. van Zwol 
Mechanisatiebedrijf Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf Minnesma 
Café van der Zwaag 
Brattinga's Kleurencentrum 
Intersport de Leeuw 
Heineken Nederland BV 
Kerstma-Heida 
Kraak Installatietechniek 
Modderman BV 
Rabobank 
Drukkerij Hofstee 
Administratiekantoor Oord 
Truckservice's Jager BV 
Wieger Ketelkipper 
Voegbedrijf Ten Boom 
Assurantiekantoor Ferwerda 
be Wrede Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 
Van der Wiel 
be Bromfietshal 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 
Kapsalon Trijnie 
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 
Houtbouw be Bevers 
Adviesbureau Buitenlandse Belastingplicht ABB 

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

Reclameborden 2008/2009  

W.A. Tiezema - stukadoors-, spuitwerk & sierpleister 
	

Joure 
Dierenpension be Wolvehoeve 

	
Rotsterhaule 

Piersma & van der Ven 
	 Ouwster Nijega 



CAMPING 
TJEUKEMEER 

,\J lLiO, • Rustige familiecamping 
• Veilig zwemwater 
- De surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
• Vergadering of feest 
- Buffetten of broodmaaltijden 

4leerweg - 5, 8507 CA Rohe/ 
Tel. 0515- 55 13 31, Fax 0515 - 55 11 66  

Technisch bedrijf 	 

WAI 

Schotel- r, 
antennes INSI4111ND 

vakkundig 
zelf doen 

Dak- en 
Zinkwerk 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C.V. 

Radio 
TV-Video 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0.513-677370 - Fax 677804 

Ga voor een kwaliteitsfiets naar: 

Brouwer FIETSEN 011-0 

Streek 134a, 8463 NE Rotsterhaule 
T 	0513 - 55.18.13 
I 	www.brouwerfietsen.n1 
E info@brouwerfietsen.n1 

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 34,8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 1341. 

SMIT BV 011 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 
BIESDIEE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesciiike 
25 jaar! 	• Tel (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

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

DWP El toernooiwinnaar te Sexbierum. 
Met mooi weer en dichte mist moesten we naar een toernooi te Sexbierum. We 
hadden een dunne selectie met maar 8 spelers. 
We zouden om 7.45 uur vertrekken maar Joost Roling was er nog niet. 
Naar gebeld te hebben werd er niet opgenomen dus gingen we hem persoonlijk 
maar even ophalen van Rotstergaast. Ze hadden hun verslapen zodat we even 
moesten wachten . Maar al snel kwam Joost Roling eraan zodat we richting 
Sexbierum konden vertrekken. 
Naar een rit van plusminus 40 minuten waren we in Sexbierum bij de voetbalclub 
AVC. be eerste wedstrijd was tegen Minnertsga E1 daarvoor won AVC El al van 
Wykels Hallum met 2-0. 
be heren van DWP begonnen iets te makkelijk maar kregen wel een paar goede 
kansen. Ook Minnertsga was geen slechte tegenstander en  Evan  ten Hoeve redde 
ook een keer prachtig en voorkwam zo een achterstand. Ook DWP kreeg nog een 
paar prima kansen maar de El had het vizier nog niet op scherp. En zelfs vlak 
voor het einde van de wedstrijd schoot Minnertsga van ver op de binnenkant 
paal. DWP had geluk en waren ook zeker nog niet bij de les dat kwam vast door 
de lange rit. Maar toch bleef het 0-0 ook wel een terechte uitslag van deze 
wedstrijd. Daarna waren we twee wedstrijden vrij en werd Robur El tegen AVC 
El een uitslag van 0-4. En de wedstrijd daarna Wykels Hallum tegen Minnertsga 
E1 werd een 1-0 overwinning voor Wykels Hallum. Daarna moesten onze 
groenwitten weer aantreden tegen Robur El uit Harlingen. En hier was DWP wel 
wakker en ze groeiden duidelijk in het toernooi. En naar vele aanvallen wist  Wilco  
Jager de 1-0 in te schieten naar een pass van Joost Rolling. Niet vlak daarna 
werd er ook al de 2-0 gemaakt Michel de Vries schoot hard de 2-0 binnen naar 
een goede pass van Richard Akkerman. Deze Richard speelde sterk achterin. 
Maar hier mee was het nog niet gedaan voor de groenwitten. Want even voor tijd 
wist ook Erwin Roffel nog de 3-0 te maken naar een bekeken pass van Sipke 
Hoekstra. En waren de drie punten binnen. En weer twee wedstrijden rust 
Minnertsga E1 speelde tegen AVC E1 Minnertsga won met 2-0 zodat het een 
spannend toernooi was waar iedereen van iedereen kon winnen op Robur na dan. 
Want Robur verloor kansloos van Wykels Helium met 2-0. 
Daarna was het weer de beurt aan DWP E1 zei moesten tegen AVC El de 
thuisclub. In deze wedstrijd kregen we versterking van Brand° Linders een 
speler uit de E2. DWP had het moeilijk en AVC was fel en veel in de aanval. Naar 
in tegen was DWP ook vele malen gevaarlijk helaas werd er niet gescoort. Onze 
Joost Roling stond nu op de goal . En  Wilco  Jager was nu achterste man op Joost 
zijn plek. 
En AVC kon er dan ook niet door heen komen en DWP speelde slim wachtend op 
weer een kans. En die kwam een pass van Brand° Linders werd fraai ingeschoten 
door Henk Heide zodat het 0-1 werd voor DWP. Daarna was het ook einde 



Elmer  Venema transport - Sintjohannesga 
Hotze Adema transport - Haskerhorne 
Wietze Zwart - Sintjohannesga 
Metselbedrijf Jager - Sintjohannesga 
Dikkerboom Milieuadvies - Sintjohannesga 

Interesse voor baisponsoring bei: 
Jan Venema, 0513 - 55 19 89 

Kapsalon Trijnie - Ouwsterhaule / Joure 
Boss Classics Mini specialist - Sintjohannesga 

Restaurant Koningshof - Heerenveen 
Veehandelsbedrijf Johannes Kuipers - Rotsterhaule 

Jelles Gemakswinkel - Rotsterhaule 
Aannemersbedrijf A Fekken - Scharsterburg 

Auto Joure - Joure 
Klus en Demontage beri jf Friso Bos Rotsterhaule 

Met behoorlijk slecht weer, harde wind en regen werd er afgetrapt maar DWP had er 
weinig last van want ze gingen volop in de strijd, be beslissing viel in de eerste helft 
want de E1 ging met 0-5 de rust in. be tweede helft werd er ook weer geweldig 
gevoetbald en ging de El gewoon door met scoren zodat er een uitslag kwam van 1-11 
en het kampioenschap binnen was. Daarna werden de medailles uitgereikt door DWP's 
jeugdsecretaris Jitske Mulder en werd de  kinder  Champagne rijkelijk gevloeid. be 
beide leiders van de E1 werden nog even onder gespoten met champagne maar goed 
dat maakte niet uit want nat waren ze toch al. 
Het team uit Sintjohannesga verloor maar één wedstrijd in deze dubbele competitie 
de rest werd allemaal vrij dik gewonnen. 
Naaste concurrent was Heerenveen E4 van dat team werd thuis gewonnen met 2-0 en 
uit verloren met 3-1. Zodat het toch weer spannend werd in deze competitie alleen 
morste Heerenveen tegen VWC uit twee belangrijke punten. In de najaarsreeks was 
Heerenveen nog kampioen en werd DWP tweede nu waren de rollen omgedraaid. 

Staand: Herman Roffel (leider), Joost  Rifling,  Henk Heide, Michel de Vries,  Evan  ten 
Hoeve, Chris van hes (trainer), Jolt jager (leider). 
Zittend:  Wilco  Jager, Erwin Roffel, Arend Jansen, Hidde Korteweg, Sipke Hoekstra. 
Afwezig: Richard Akkerman en Maarten Bandstra. Foto: Jan Kni jpstra 

Balsponsors 2008/2009  
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 

Attent Bertus van Zwol - Rotsterhaule 
Koeriersbedrijf T M Portena - Heerenveen 

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

Paviljoen Camping Tjeukemeer 
Slump & Bos Woninginrichting 
Gerrit de Jong - Oudehaske 
A. de Graaf hekwerk, montage, 

- Rohe! 
- Drachtstercompagnie 

service - Sintjohannesga 
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Activiteitenkalender D.W.P.  

seizoen 2009 - 2010 
bewaar: overzicht start trainingen e.d. 

week dag 
	Datum 

32 	Dinsdag 	04 augustus 
Donderdag 06 augustus 
Zaterdag 
	

08 augustus 
33 	Maandag 

	
10 augustus 

Dinsdag 	11 augustus 

Donderdag 13 augustus 
Zaterdag 	15 augustus 

34 	Dinsdag 
	18 augustus 

Donderdag 20 augustus 
Zaterdag 	22 augustus 

35 	Maandag 
	

24 augustus 
Dinsdag 
	

25 augustus 

Donderdag 27 augustus 
Zaterdag 
	29 augustus 

36 	Vrijdag 	4 september 
Zaterdag 	5 september 

activiteit 

le training A/B selectie (Doarpsfinne 
2 training A/B selectie (Doarpsfinne 
3' training A/B selectie (DWP) 
Deze week starten de trainingen van 
de overige teams en alle jeugdteams 
Kledingbeurs C/D - Jitske Mulder 
Kledingbeurs E/F - Jitske Mulder 
D.W.P. 1 AVC 1 (oefen) 
Rest A/B selectie trainen 
4' training A/B selectie (DWP) 
Start Bekerwedstrijden 
Tevens toernooi Mildam (Al t/m Fl) 
Oldeboorn 1 - D.W.P. 1 (oefen) 
Rest A/B selectie trainen 
Training A/B selectie 
Bekerwedstrijden voor: le, 2', 3', Al, 
Bi, Cl, DI, D2, El, Fl. 
Start scholen 
D.W.P. 1 - Drachten 1 (oefen) 
Rest A/B selectie trainen 
Training A/B selectie 
Bekerwedstrijden voor: le, 2', 3', Al, 
Bl, Cl, D1, D2, El, Fl. 
Jaarvergadering in kantine 
Start competitie alle teams 

tijd 

19.15 uur 
19.15 uur 
10.30 uur 

19.00 uur 
17.00 uur 
19.15 uur 

19.15 uur 

19.30 uur 
19.15 uur 
19.15 uur 

20.00 uur 
19.15 
19.15 uur 

20.00 uur 

t 
Verzorging op de trainingsavonden op dinsdr en donderdag vanaf 

ESTUUR, LEIDERS EN TRAINERS WENSEN IEDER 
EEN PLEZIERIGE VAkANTIE TOE 

Kampioentje (3) 111111111111111111I1Z011167E1471.111311011170:1  

DWP El rondrit door dorp 

Sintjohannesga: als laatste seizoen E pupillen werd dit team van De Wite  Peal  voor de 
vierde achtereenvolgende keer kampioen met als gevolg een rondrit door sint snit met 
dank aan loonbedrijf Eizema uit Rotstergaast. 
Op de prachtig versierde boerenkar met vlaggen, spandoeken, natuurlijk groen/witte 
ballonen en nog veel meer. Met veel herrie en gezang met veel toeters en bellen op de 
kar om het feest compleet te maken ging men door het tweelingdorp 
Sintjohannesga/Rotsterhaule er stonden veel mensen te kijken langs de weg. Ook 
waren er vele ouders, pake's en beppes aanwezig. 
Iets wat natuurlijk geweldig was voor deze kampioenen en zeker verdiend was na 
zoveel succes. Later werd DWP El nog gehuldigd bij de DWP kantine waar het 
kampioensdiploma werd uitgereikt door de jeugdvoorzitter Tjibbe BOS met een 
patatje als afsluiting. Foto's zijn te zien op de dit seizoen schitterend aangepaste 
website van DWP: www.vvdwp.nl   
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C2M 2x35 

4e klasse 

max 3 die. 

95/96 	 geb 

E3 2025 

gob 

max 2 dls. 

09/00 2e klasse 

E2 2x25 

2e Masse 

max 2 die. 

99/00 	 geb 

D1 2x30 	 max 3 dle. 

le Masse 	 97/98 	 geb 

Jongde  Tsjerk 

Olde Aglerhuls Mika  

Bos  VVIeger Dirk 

Wales/order Jelmer  

Hospes  Anne 

Hes,van Rowan  

Boonstra  Jeffrey  

Kampvan  der Wilco 
Dealing Bulger 

Hullinga Erik 

Drogensan Jordy  

Akkerman  Bemo 

hiel,v/d Tobias  

Huisman  Marten 

Yska Ewan 

8-dec-06. 

19-dec-96 

1-aug-06 
29-jan-97 

17-feb-97 

10-oud-97 

21-mrt-97 

26-apr-97 

21-mei-97 

18-jun-97 

27-jun-97 

5-aug-97 

6-sep-97 

9-sep-97 

21-okt-97  

Fl 2x20 

3e klasse  

goon die. 
01/02/03 	geb  

	

Loodsina Robin 	 07-nut-01 

	

Jager Marco 
	

18-rrirt-01 

	

Bruinsma Jelmor 	 09-0161 

	

Vries,de Jeroen 	 14-nov-01 

	

Walvan der  Rick 
	

16-nov-01 

	

Laurens  Lars 	 17-nov-01 
Oldo Agterhule  Hermon 	 01-me1-02 

	

Hiemstra Melnte 
	

15-juI-02 

	

Bakker Pascal 
	

16-rnr1-03 

Voorlopige indeling Najaarscompetitle 2009 -  2010 v.v. D.W.P. 

Tjibbe/JanV 
Anja Jonker 
Huize Ho/rep 

5517154 

Henry - 552205 / 	Selje -552222 / 
551084 	 Arme Berger 	 552060 
551939 	 Gretha Huttinga 

lz 	?  
i9 	Svencl Dekker 	 435136 
gr Doeke Holtrop 	 ? 

Al 	2x45 	rnax 3 die. 

2e klasse 	 91/92 geb 

1 Dekker  Myron  2-jan-92 

2 	 Wal,v/d Leo 20-jan-92 

3 	 Horoz Harris 4-feb-92 

A 	 Sielsma Wytse 19apo92 

5 	 Hessen Chris 4-rne1-92 

6 	 Vaartjes Thijs 11-jul-92 

7 	 Wletsrna Tjeerd 21-jun-92 

e 	 Krikke  Juries  8-jul-02 

9 	 Jongde Wout 30-jul-92 
10 	 Veenslra Joran 10-sep-92 

11 	 Veenslra Robbie 10-sep-92 

12 	Stoelvinder  Arlen  6-nov-92 

13 	 Veenstra Joerie  I-dec-92 
14 	 Hoke  Jering 5-sop-93 

15 HolUop Anton 25-nov-93 

16 

Ir 

I 

I 

Chris van Hes 	 551936 

Jolt Jager 	 551091 

Herman  Rolfe! 	552012 

D2 	240 	rnax 3416. 

Ie kJasso 	 97/98 geb 

1 Hoekstra Sipke 11-jan-98 

2 Bandstra Maarten 29-jan-98 

3 Vries,de Michel  28-nut-98 

4 Boling  Joost 24-ape-Sf 

5 Jager  Wilco 10-mei-98 

6 Nelda  Henk 09-jul-98  

7 Akkerman Richard It-nov-98 

8 Roffel Erwin 22-nov-98 
9 Hoeveken  Evan  05-clec-98 

10 Korteweg i-lidde 12-dec-98 

11 Venema WijIze Rinse 12-dec-98 

12 Krikke Wessel 19-jan-99 
13 LInders Brando 24-sep-OS 

Hilbert 	 ? 
Alex Hoks 	 55104 8 
Jan Vaartjes 	 551304 

131 	2x40 

2e klasse 

max 3 die. 
93/94 	 geb 

Mulder Douwe 	 7-aug-93 

Mulder Sven 
	

23-sep-93 
Jonker  Sidi:. 	 16-dec-93 

Jongde Ferdl 
	

17-feb-94 
Krikke Rinks 	 12-apo94 
Nelda  Herman 	 28-apr-94 

Schreur 
	

14-jul-94 
Hoks Roelof 
	

21-sep-94 
Meleln iris 	 25-nov-94 

Korteweg Thijs Jan 	14-ján-95 
VVielsma  Woes 	 4-feb-95 
Wiesen  Rick 
	

18,-nri-ss 
Bouvrhuis Mark 
	

13-jurk95 

Vaartjes  Arlen 
	

7-01-95 

Knljestra Sauna 	 20-aug-95 

Jongde Immle 	 15-dec-96  

Moo & Mango!  

Anno  Hollrop 	06-46291915 

Mengel Haringsma 	750774  

El 2x25 

2e klasse 

max 2 dle. 

99/00 	 geb 

Hollrop Nico 	 13-apr-99 
Holtrop Bernard 
	

13-apr-99 
Wal .v/d Dennis 	 11-feb-99 

Akkerman  Jesse 
	

16-jan-99 
Vervenne Carlito 	 0 I.sop.99 

Kainp,van dor Stereo 	 09-sep-39 
Laurens Sven 	 03-okt-99 

Schutten Peter 	 011-4ec-99 

Veenstra Gerben 
	

27-M-0° 

Klaas/Wietze 
Hendrik Visser 
Bauke do Jong 

Cl 	2e35 	max 3 die. 

2e Massa 95/98 	 geb 

	

Graaldo Marcel 
	

17-aug-95 

	

Veenstra Jeremy 
	

213-aug-95 

	

Hoonstra Marco 	 25-okt-95 

	

Huisman Volker] 
	

17-nov-95 

	

Visser Jean 
	

22-nov-95 

	

Visser ThIjmon 
	

22-nov-95 

	

Veenstra Leon 
	

2-jan-96 

	

Berger Jacob 
	

31-jan-96 

	

Slageremvan Dounl 
	

16-01-96 

	

Korteweg  Seger 
	

24-jul-96 

	

Rdling Mailhijs 	 24-aug-96 

	

Kleljne,de Joel, 	 15-seP-96  

	

keno  de  Joni( 
	

19-seo9S 

Tjlbben-lenry 

Anja van Hes 
Tineke van Hes 

	

Waterlandor  Allard 
	

06-jan-00 

	

Hoonstra Johnor 
	

30-jan-00 

	

Akkerman En-de 
	

07-jun-00 

Berg,van do Tim 
	

14 F.4-00 

	

Jong,do Gldo 
	

15-jul-00 

	

Bakker  Keels 
	

17-01-00 

	

Bos  Benny 
	

16-aug-09 

	

Akkerman Jenne 
	

27-aug-00 

	

Willems Jeen 
	

27-sep-00 

Elsloo,van Lou 
	

28-nov-00  

Llemve/JanV 
Jan Boender 
Henry van drogen 

Myron -435130 / 

Sol» old  Wal 	 552222 
Sletske Olde Agtorhuis 

	

Tulnlor Gerda 	 13-dec-95 

	

Jager Madélle 
	

6-jun-96 

	

Jonker  use 	 8-fun-96 

	

Hes,van Anlek 
	

2-aug-96 

	

Holtrop Birthe 	 7-nov-96 

	

Venema AnIssa 	 7-dec-96 

	

Huisman  Blanca 
	

30-deo96 

	

Hoekstra Hilde 
	

31-dec-96 

	

Boma(  Klm 
	

07-feb-97 

	

Coerdes Ellen 
	

28-apo97 

	

Schuilen Tineke 	 17-aug-97 

	

Slageremvan Elvia 
	

13-ok1-97 

	

Tulnier Jildou 	 19-01-98 

	

Oenoma Gea 
	

12-sep-98 

HultInga iris 	 11-jan-00 
Deuling Llsanne 	 20 fet).00 
Berger Ilse 	 21-me100 

	

Bos Berber 
	

9-jan-01 

	

Hoevelen  Jesse 
	

24-md-01 

	

Zee,van der Sailske 
	

7-mei-01 

Slageren,van Silke 
	

19-erel-01 
Oenema Ilse 
	 26-n1e-01 

Meer.v/d Mike 
	

05-aug-01 

551732 
552190 
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DINSDAG 

El 

Di 

BI 

A 

e 

e 

WOENSDAG 

Fl E2 	E3 

D2 

3e 

Darn 

4e 

BI Dl 

El C2M: 

A 

e 

B 

S 

Trainingen jaargang 2009 - 2010 - (concept 1 september 2009) 

MAANDAG 
16:00 
16:15 
16:30 
16:45 
17:00 
17:15 
17:30 
17:45 
18:00 
18:15 
18:30 
18:45 
19:00 
19:15 
19:30 
19:45 
20:00 
20:15 
20:30 
20:45 
21 :00 
21:15 
21:30 
21:45 

      

E2 

       

       

       

 

D2 

    

C2M 

       

       

       

       

      

       

    

Al 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

DONDERDAG 

Al 

I BI I 

I  ".'.00 1  

C2M''» 

I DI 

I D2 

I 	El 

I E2  

2x ? 

2x 	Hilbert 

2x 	Klaas  H (ma) / Wietze  (wo)  

2x 	Tjibbe (ma)/ JanV (don) 

2x 	Lieuwe (di)! JanV (don) 

2x 	Chris 

2x Anno/Mangal 

lx 	Tjibbe (ma)  

lx 
	

HenrylSeije/Mangal/Myron/Salina 

lx 
	

Henry/Seije/Mangal/Myron/Salina 

lx 	Henry/Seije/Mangal/Myron/Salina 

lx Anne 

2x Bonne 

2x 	Jolie 

lx 	? 

lx Wietze 

E2 

E3 

Fl 

Dam 

A 

3e 

4e   

16:00 
16:15 
16:30 
16:45 
17:00 
17:15 
17:30 
17:45 
18:00 
18:15 
18:30 
18:45 
19:00 
19:15 
19:30 
19:45 
20:00 
20:15 
20:30 
20:45 
21:00 
21:15 
21:30 
21:45 
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Siton Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

ooloRift, 
t4 

IESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 
Tel 0513-631429  

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

Financiering mogelijk 

mier _ 
= 

5ik 	/t 

Wat is er de afgelopen tijd zoal  online  geplaatst. 

Mintsje was erbij toen de  SC  de beker won. 
Jildau op de familiedag 
D.W.P. 4 nog steeds in de race 
Hotze, achtervolgt door de dames, supersnel 
En nog veel meer 	 

R. Boonstra Administraties 
Particulier 	  Ondernemer 

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

Van de D.W.P. website  

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

Aangiftes  —  Bedrijfsadministraties — Verenigingen — Alimentatieberekenina 

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 Breirner Ons eigen merkt Spar 

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

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

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

e 	C> V.O.F.  

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 -551310 

www.vvdwprn1  

De website is bezig met een stormachtige ontwikkeling - getracht wordt deze 
dagelijks actueel te houden met nieuws, activiteiten, foto's,  programme,  uitslagen  etc.  
Zeker een bezoekje waard. Enkele maanden gelden is door de websiteradactie een 
oproep gedaan aan de  !eiders  van de teams met de mogelijkheid zelf verslagen, 
informatie te plaatsen bij hun eigen team. Enkele teams hebben hier al veelvuldig 
gebruik van gemaakt anderen minder. Hoe dit zich volgend jaar gaat ontwikkelen zien 
we vanzelf. Wat een enorm succes is geworden is de Fotogalerij met bijzonder 
gebeurtenissen en bij de Teams zelf de wedstrijdfoto's. Zeker een bezoekje waard. 
We zitten nu bijna gemiddeld op 100 bezoekers per dag. Door jullie bezoeken zal dit 
aantal zeker stijgen. Ook informatie nieuwe seizoen, indeling, nieuwtjes  etc. etc.  zal 
geplaatst worden. Dus houdt de site van D.W.P. ook in de zomermaanden in de gaten. 



Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  jto/(t#1/i/VIC'e 
schoonheids-f & kapsalon 

Ouwsterhaule 
tel. (0513) 552188 

UIT bE PERS 
LINTJESREG,EN IN SKARSTERLith! 

2C-1.2 sElp.--ermarEcC: ine'a  een  
C,EMwc-ac-e-EcE a.'ssardmenf.: 

EcueddenEerstrifaven ecrElk. 
crescre.eercEe 

Het juiste adres voor: 

• VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

• BROOD VAN DE WARME BAKKER 

• SNINERSE VLEESWAREN EN KAAS 

• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 

• DAGVERSE ZUIVELPRODUCTEN 

• DAGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

Super in de buurt! 
Attent van Zwol - Streek 131 Rotsterhaule 

Tel. 0513 551494- Fax. 0513 552011 

Technisch 
	 J. Keizer 

Klussenbedrijf 
	Binnendijk 47 

J. Keizer 
	8461 LG Rottum 

0513 -6239 10 

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

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

Hier kan uw advertentie staan 

De heer Herman de Heij (60) 
uit Joure. geboren 8 februari 1949 
is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau vanwege zijn maat-
schappelijke inzet voor voetbal-
vereniging D.W.P. Sinds 1978 zet 
de heer de Heij zich actief in voor 
de voetbalvereniging in Rotster-
haule. Hij is begonnen als leider 
van elfta12.1n deze rol was hij ver-
antwoordelijk voor de voorberei-
ding van de wedstrijden. Hij was 
bij iedere training aanwezig en bij 
elke wedstrijd op zaterdag om het 
elftal te-coachen. In 1987 stapte hij 
over naar D.W.P. 1. het vlaggen-
schip van de vereniging. In 1995 
beëindigde De Heij zijn taak als 
elftalleider en werd hij bestuurs-
lid. In deze  rolls  hij verantwoorde-
lijk voor de algemene zaken van 
de vereniging en voot''het onder-
houd van het complex. 



4. KarnpioenLje 	MMMMM 

DWP Al eerste kampioen van De Wite  Peal  

Afgelopen donderdagavond werd DWP Al kampioen na een 2-0 overwinning op Read  
Swart  een geweldige prestatie en zodoende niet meer bereikbaar voor Sc Joure A2 en 
Mulier Al. Hoewel enkele jongens in principe volgend jaar nog in de A-junioren kunnen 
spelen maakt een groot deel de overstap naar de senioren met enkele potentiele A-
selectie spelers. Staande vinr: Jan Venema (leider), Geert Bos (grensrechter),  Age  
Ellert van der Velde, Rintje Vaartjes, Mark Hulzebos, Bart Hoekstra, Wi jtze 
Venema,  Bernd  Woudstra, Leo van der wal, Jelmer Bos, Jole Jager (trainer en leider) 
Zttend: Jos Buijs, Symen Sjoerd Hofman, Norbert Melein,  Dylan  Meijer, Roel Bos, 
Klaas Bos, Thijs Vaartjes. Foto: Jan Knijpstra 

Jongens, namens geheel D.W.P., 
GEFELICITEERD 

Kampioen 

Na een lange winter periode en afgelastingen konden we eindelijk eind februari 
weer eens het veld op en Heeg werd met 5-1 verslagen wat de koppositie niet in 
gevaar bracht en de drang om kampioen te worden steeds groter werd. 
En gezien het competitie verloop zat de kans er ook in om kampioen te worden, 
toch moesten de heren scherp worden gehouden omdat te vaak werd gedacht het 
komt wel, op papier stonden er nog vier zware wedstrijden te wachten maar ook 
de wedstrijden tegen lager geplaatste elftallen moeten gewonnen worden. 
be wedstrijd uit tegen Workum is een zware het bleef dan ook lang 0-0 werden 
enige kansen gemist maar een vrije trap van  Age  die precies in het hoekje paste 
was het raak en de punten gingen mee naar huis. Na weer wat afgelastingen 
konden we na 4 weken pas weer voetballen een mooie op warmer tegen Qvc een 
simpele 0-7 overwinning dus weer 3 punten, vervolgens komt Ons /top op bezoek 
en doordat de concurrentie punten laat liggen kun je goede zaken doen. Maar 
zoals zo vaak zit het dan net niet mee wel kansen maar geen doelpunten zo kom 
je 2 keer op achterstand maar konden we er toch nog een gelijk spel uit slepen. 
be volgende wedstrijden tegen IJvc en Wzs werden gewonnen met de cijfers 4-
0 en 6-0 waar het opvalt dat we ons snel aanpassen aan de tegenstander qua 
niveau van het spel. be volgende is Bakhuizen waar het een en ander in de thuis 
wedstrijd is gebeurd en dus met enige spanning heen gereisd, onze aanvallers 
waren in de eerst helft niet aanwezig zodat de verdedigers de doelpunten 
moesten maken en eindelijk uit een corner maakte Wytze zijn eerste doelpunt na 
achttien wedstrijden mee naar voren eindelijk gelukt ook de links en rechts 
achter maakten een goal dus een 0-3 ruststand. In de tweede helft scoorden we 
nog 3 keer en onze keeper een keer verschrikkelijk in de fout ging kregen we nog 
een tegen deze was gegund was zijn latere verklaring hiervoor, verder een 
stevige pot voetbal maar de speciaal aangestelde scheidsrechter hield het kort. 
Na de wedstrijd aangekomen bij DWP werd er gebeld naar Sc Joure om te weten 
hoe de nummer 2 en 3 hadden gespeeld en nummer 3 won zodat de titel erg 
dichtbij is, en bleek dat we in de wedstrijd tegen Read  Swart  al kampioen konden 
worden. 
Thuis kampioen worden is het mooiste maar het was een wedstrijd op een 
doordeweekse avond en sommige spelers zijn daar niet blij mee. 
Veel spelers waren dan erg vroeg aanwezig er waren bij die niet eens konden 
eten spanning denk ik. In de bespreking was het ook erg rustig, door de trainer 
werd gezegd dat het een gewone wedstrijd is die gewonnen mag worden wanneer 
er over moeten word gesproken word de spanning nog groter voor sommigen. Na 
de warming up waar sommigen nog geen goede bal hadden geraakt werd er 
begonnen en DWP begon sterk er werd geen kans weg gegeven en scoorden 2 
maal voor rust, dit moest na rust een vervolg krijgen maar er waren sommige 



spelers waar de champagne koorts al toesloeg Read  Swart  kwam sterk uit de 
kleedkamer en kreeg goede kansen maar we konden de nul houden zodat het 
kampioenschap een feit was, be ontlading was groot want het laatste seizoen 
met elkaar in de Al en dan afsluiten met een kampioenschap dat is geweldig er is 
menig biertje op gedronken. 
Bij een eventueel kampioenschap deze avond waren we uitgenodigd door de 
shirtsponsor Café v/d Zwaag om daar vrij een biertje te komen drinken tussen 
tien en twaalf dit was niet tegen dovemens oren gezegd, hier werd door gefeest 
tot in de late uurtjes. bit betekende dan ook de velen last van het biervirus 
hadden maar dat er graag voor over hadden want kampioen word je niet zo vaak. 
Een dag na het behalen van het kampioenschap moest er nog tegen Sleat worden 
gespeeld daar was het virus nog te merken geen concentratie en geen bal werd 
goed geraakt. 
Na een 3-1 ruststand was het binnen 5 minuten 3-3 waarna de trainer ingreep en 
we toch nog konden winnen met 3-6. Nu nog een keer opladen tegen Mulier dat al 
drie was uitgesteld dit is volgens ons een van de sterkste team in de competitie 
een erg goed voetballende ploeg. Na een gelijk opgaande strijd werd een foutje 
achterin direct afgestraft en stonden we net 0-1 achter, gelukkig kon onze spits 
het voor rust nog gelijk maken. Na rust was Mulier beter en maakte de kansen af 
wij deden dat niet en verloren we de laatste wedstrijd met 1-4, maar als je van 
de 22 wedstrijden er negentien wint en 1 gelijk speelt en maar 2 verliest ben je 
de terechte kampioen. 
Al met al een geweldig seizoen en als je dan kijkt na vorig jaar waar je laatste 
wordt is het verschil wel erg groot, er is veel dank aan de trainer Jo (Ie die er 
veel tijd in heeft gestoken om ze beter te maken, ging het niet altijd met de 
wind mee maar de sfeer tussen de spelers was altijd goed. Ook Geert Bos 
bedankt voor het vlaggen. Het team gaat nu uit elkaar er stoppen een paar er 
blijven nog een paar een jaartje in de Al voetballen, en het grootste gedeelte 
gaat naar de senioren jongens allemaal veel succes met wat je gaat doen. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap dit was mijn 
laatste seizoen dat ik leider was van een jeugd team, het ga jullie goed en zie 
velen van jullie nog wel eens weer op het veld bij DWP. 

Jsge-g J 

Waar zijn deze heren mee bezig zo geconcentreerd kijkend naar iets wat niet op de foto staat. 
Het moet wel erg spannend zijn. 

Als je in 22 wedstrijden 62 punten pakt en 152 goals scoord en maar 14 tegen krijgt ,mag een 
klasse hoger spelen totaal geen probleem zijn ,zelfs de oefenwedstrijden tegen h,veen (4e kl) en 
ebc/delfstrahuizen (3e kl) werden onbeslist . 
begin van dit seizoen werden taco en ik benaderd door het bestuur of wij leiders van de dames 
wouden worden ,ik had iets van 
"nou ja dan moet dat maar " maar nu op het eind van het seizoen heb ik iets van had ik het maar 
eerder gedaan" 
een leuke en gemotiveerde ploeg dames om mee te werken ,met gemiddeld 13/14 dames op 
trainen zegt toch wel wat. 
helaas door lange blessure,s moesten we geertje en tenynke lange tijd missen ,hopelijk is tenynke 
op tijd hersteld voor het nieuwe seizoen ,helaas heeft geertje afgelopen zat 30 mei na vele jaren 
voor dwp haar laatste wedstrijd gespeeld, 
ivm verhuizing gaat gerberig volgend seizoen spelen voor irnsum. 
de uitwedstrijd tegen wolvega (0-1) overwinnig was voor velen de mooiste overwinnig van het  jeer.  
in deze wedstrijd raakte tenynke helaas geblesseerd ,en was selma afwezig ,keepster blanco 
heeft ons deze wedstrijd gered 
het was een mooi seizoen ,hopelijk blijft dit team compleet en dan moet de 4e klasse geen 
probleem zijn 

groeten Hotze 
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