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Van de redactie. 

Het nieuwe voetbalseizoen is weer aangebroken. 
Hoog tijd om het eerste clubkrantje in elkaar te flansen. 

be samenstelling is enigszins gewijzigd. Jolt Jager doet niet meer mee. Als nieuw 
redactielid hebben we  Bianca  de Vries binnen onze gelederen gekregen. Heel erg 
welkom. 

Via Jan Venema zijn de clubkrant sponsoren benaderd, om opnieuw het uitbrengen 
van het clubkrantje van  vv  DWP mogelijk te maken, door advertenties in ons blad te 
plaatsen. Alle sponsoren bedankt hiervoor. 
Nieuwe sponsoren kunnen zich natuurlijk aanmelden bij Jan Venema, tel. 0513-
551989. 

Een clubkrant kan alleen maar leuk zijn, als er het één en ander wordt aangeleverd bij 
onze redactie. Het mooiste zou zijn, dat naast de voorzitter en de info van het 
bestuur, elk team een bijdrage levert, van jeugd tot senioren en dames. 
Het hoeft niet persé een wedstrijdverslag te zijn, het mag ook een leuk voorval uit de 
kleedkamer zijn, een leuk voorval onderweg naar of van een wedstrijd of iets wat 
tijdens een training gebeurt. 
Als de reacties uit alle hoeken van de club komen, wordt de clubkrant interessant 
voor iedereen. 

be tekst graag maken in een word-document en dan mailen naar bentria@hetnet.n1  
We hopen voor de volgende boekjes veel verslagen/leuke anekdotes van jullie te 
ontvangen. 

Uiterste inleverdatum voor het volgende boekje: 15 januari 2010 

Als redactie wensen we jul  lie  veel leesplezier en allen een succesvol vervolg van de 
voetbalcompetitie. 
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Informatiepagina 
v.v. b.W.P. 2009-2010 

oktober 2009 

Accommodatie 
Sportcomplex 	 Sportpark "De Grie" 

be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 
55.17.88 
55.17.85  

Algemeen  
e-mail D.W.P. 	 vvdwp20@planet.nl   
website 	 www.vvdwp.n1  
verenigingscode 	 BB-BC-25V  

Bestuur 
Voorzitter 	 Anne Knol 	 55.20.78 

Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 	 06-51.75.04.99 
Secretaris 	 Jan Knijpstra 	 55.20.07 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	06-51.58.10.57 
Penningmeester 	 Gerrit Aalbers 	 55.14.46 

Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Algemene Zaken 	Herman de Heij 	 06-48.70.08.21 
(materiaal/kantinebezetting) Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Wedstrijdsecretariaat 	Minne Modderman 	 55.17.64 

Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 	 06-15.49.68.99 
Jeugdzaken 	 Tjibbe Bos 	 55.10.84 

MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 	06-51.20.93,34 
Technische zaken senioren 
Technische Zaken 	Auke Jan Snijder 	 55,17.18 

Streek 96, 8464 NG Sintjohannesga 

Jeugdcommissie 
Voorzitter 

Jeugdcoördinator 

Jeugdsecretaris 

Tjibbe Bos 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
Anno Holtrop 
HJ Groenstraat 28, 8464 NK Sintjohannesga 
Mango! Haringsma 
MJ Hogeboomstr 19, 8464 NX Sintjohanesga 
Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

55.10.84 
06-51.20.93.34 
06-46.29.19.15 

75.07.74 
06- 24.66.22.17 

55.12.55  

Kledingbeurs jeugd 
Jitske Mulder-Vissia 	 55.12.55 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga  
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Kantinebeheer 
Mariejette  Bi  jker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga  

Actiecomité 
Secretaris 
	

Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Informatie sponsoring 

Contactpersoon barvrijwilligers 
Mariejette  Bi  jker - de Heij 
	

06-30.73.13.08 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

Consul 
Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

55.12.76  

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie Jan Knijpstra 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
55.20.07 

06-51.58.10.57  

Redactie clubblad 

Advertenties clubblad 

Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

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

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

55.10.84 
06-51.20.93.34 

55.19.89 

06-30.73.13.08 

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

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

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

€ 130,00 per jaar 
€ 130,00 per jaar 

€ 92,00 per jaar 
€ 72,00 per jaar 
€ 10,00 per jaar 
€ 10,00 per jaar 
€ 45,00 per jaar 
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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) 

Verzorging 
Dinsdag / donderdag 
	Hendrika Noppert 	 41.29.08 

Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

Informatie nieuwe leden 
Senioren 	 Jan Kni jpstra 	 55.20.07 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	 06-51.58.10.57 
Jeugd 	 Jitske Mulder-Vissia 	 55.12.55 

Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 
Reclameborden/advertenties Wiepie Krist 	 55.19.54 
clubblad 	 be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 
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Van de bestuurstafel  

In de zomervakantie is door een klein groepje vrijwilligers enorm 
veel werk verricht aan het opknappen van de buitenkant van de accommodatie op 
sportpark be Grie. Vooral veel schuur en schilderwerk, op een klein stukje na is men het 
gehele gebouw rond geweest. Het 
opvallendste is nog wel de geheel 
nieuwe rand. Eén kozijn is nog in 
bestelling daarnaast is de oude 
verwarmingsketel verwijderd en 
zijn alle bankjes op ons complex 
geschilderd. Even de bankjes 
wordt er den gezegd al 
optellende zijn dat er 	14 
bankjes met daarnaast een 
viertal  dugouts.  be bankjes bij de  
dugouts  op het hoofdveld zijn 
achter de omheining gezet omdat dit vernieuwde voorschriften zijn van de KNVB. 
Tijdens wedstrijden van  IMP  1 mag er niemand meer voor de omheining staan dit op 
straffe van boetes. Dus ook vanaf deze kant nogmaals een verzoek om ons hier aan te 
houden wanneer je hier op wordt aangesproken door één van de bestuursleden reageer 
den "normaal" en begin ook niet scheidsrechters uit te schelden. We hopen op een 
ieders medewerking want op een onnozele bekeuring van een paar honderd euro zitten 
we niet te wachten. Vrijwillige klussers bedankt. Vooral Auke Jan, Jos en Wiebe Roelof 
want zij waren bijna altijd van de partij!!! 

Wat is er zoal de eerste vergaderingen doorgenomen. 
• Verder op in het clubblad zijn de Notulen te lezen welke zijn opgemaakt tijdens de 

Jaarvergadering op vrijdag 4 september j.l. - de gemaakte opmerkingen e.g. 
toezeggingen worden in een actielijst van het bestuur verwerkt en meegenomen naar 
de komende vergaderingen.  

• Zonis  iedereen bekend is het verboden in de kantine te roken en is het de bedoeling 
om een luifel te plaatsen voor de kantine. Hiervoor moet een bouwvergunning worden 
aangevraagd. Binnen de vereniging is het niet bekend dat er iemand is die een 
bouwtekening kan maken zodat dit enige tijd heeft 
gekost om deze te laten maken. Wordt dus nog aan 
gewerkt. 

• boor de komst van de vele meisjes, ook spelend in 
jongensteams is het soms toch wel problematisch met 
douchen  etc.  Een oplossing is gevonden in de mogelijkheid 
om aan de achterzijde van ons complex twee nieuwe 
kleedruimtes te maken tegelijk met opslag-, massage- en 
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was gelegenheid. Met het maken van een nieuwe tekening wordt dit gelijktijdig 
meegenomen. Financieel is er binnen de vereniging nog geen ruimte voor om dit direct 
- door vrijwilligers - te laten uitvoeren, be nodige acties zullen op touw moeten 
worden gezet. 

• Aan het begin van het seizoen is weer heeeel veeel tijd gestoken in de indeling van 
de teams. Aan het einde van het seizoen is uitdrukkelijk aan de leiders gevraagd om 
spelers te vragen of ze doorgaan of niet. In april al een concept indeling diejwanneer 
de beker- competitie nadert,zo wel de prullenbak in kan omdat nog veel spelers op het 
allerlaatste moment afzeggen. En al het werk (zelfs op de camping) nog moet worden 
aangepast. Als buitenstaander is het soms niet uit te leggen wat voor werk er 
allemaal in zit. Inmiddels draait alledr zijn er incidenteel nog wel eens problemen, 
bijvoorbeeld bij DWP die ondanks een scala aan spelers toch zaterdags nog wel eens 
te weinig heeft. Communicatie en onderling overleg is dan het toverwoord. 

• be eerste bestuursvergadering was echt een latertje want veel zaken moesten 
worden doorgenomen. Besloten is dan ook in de zomermaanden niet zo'n grote 
tussenpauze in de vergaderingen in te lessen. 

• Tijdens de zomermaanden is uitgeweken naar de boarpsfinne. 
be vorige jaren was er veel jeugd op ons complex te vinden die 
een ballet je wilde trappen. Natuurlijk is dit heel mooi maar de 
gemeente heeft dit liever niet omdat de velden zijn gesloten. 
be Doarpsfinne bood dus uitkomst en dat was ook wel een 
succes. Overleg is hierover nog geweest tussen Auke Jan en 
Bertus van Zwol (borpsbelang). Iedereen bedankt voor jullie 
medewerking. 

• Trainingstijden van alle teams, alsmede leiders, trainers 
werden allemaal op papier gezet. Nadat eerst nog even moest 
worden gewacht op de schooltijden van enkele jeugdtrainers, stagiaires is dit ook op 
regel. Alle vrijwilligers willen we op voorhand al bedanken voor jullie inzet want 
zonder vrijwilligers ken onze vereniging niet draaien. 

• We zijn alweer enkele weken bezig maar ondanks alle waarschuwingen en aandringen 
bij  !eiders  zien we dat het na wedstrijden of trainingen nog een enorme bende is in 
de kleedboxen,igewezen word( naar elkaar. Maar zowel jeugd  ells  senioren kunnen er 
wat van. Wijs een tweetal,, spelers aan die bij toerbeurt de kleedboxen schoon 
achterlaten niet alleen bis; DWP maar ook wanneer,gul'ie uitspelen. Ook de lichten in 
de kleedboxen blijven vaak branden na de laatste training. Allemaal onnodige energie 
en kosten waar de vereniging uiteindelijk wel voor opdraait. 

• In mei moesten de teams van bWP - voor het eerst - digitaal worden opgegeven bij 
de KNVB. Voor de E en F pupillen was er nog een speciale voorlichtingsavond waar de 
indeling kon worden besproken. Tjibbe en Jitske zijn hier naar toe geweest en waren 
erg tevreden over het verloop. Na de voorlopige indeling zijn er enkele aanpassingen 
geweest wat door de KNVB perfect werd opgelost. 

• Zoals iedereen kan zien is er een AED geplaatst, van de gemeente hebben we 
hiervoor een vergoeding gekregen en binnenkort word de AED in een buitenkast 
geplaatst op ons complex. 
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engineers 

e KNVB is erg bezig om digitaal in contact te komen met de verenigingen. Werden de 
uitslagen vanaf het vorig seizoen direct al op de wedstrijddag verwerkt, nu komen 
ook de Off iciële mededelingen en diverse aanschrijven via mail bij de secretaris 
binnen. Kwetsbaar als daar één persoon over gaat. 

• Ook de bezetting van vrijwilligers achter de bar op de zaterdagmorgen is besproken. 
Nu is  Jennie  de enige die elke zaterdag aanwezig is. Verzoek aan ouders die bij 
toerbeurt wel eens willen bijspringen om zich op te geven. 

• Een opvallende vacature staat nog open& medeleiders bij DWP 3  Ill!  Enorm blij zijn 
we dat Klaas Snijder weer als trainer/leider bij DWP 3 aan de slag is gegaan, 
geweldig. Maar hij vraagt nog iemand erbij die zaterdags voor de 
papieren zorgt en eventueel wil vlaggen, bus oud-bWP-ers, meld je 
aan!! Noodgedwongen springt Auke Jan tijdelijk bij maar dit is niet 
een gezonde zaak. Als coördinator wordt het dan direct tegen je 
gebruikt en dat is juist NIET de bedoeling,6k voor hem is het 
vrijwilligerswerk. 

9  Voor de kaderleden van de teams is er door de secretaris weer een 
Informatieboekje 2009-2010 gemaakt waarin alle gegevens staan van de teams. 

• Trienus wordt weer geboekt - zaterdag 24 april na de laatste thuiswedstrijd van 
bWP 1 tegen IJVC. Naast een bijdrage van DWP worden particuliere (DWP)sponsors 
weer gevraagd om een kleine bijdrage te leveren om alles rond te krijgen. 
Informatie: Mariejette  Biker.  

• Besloten wordt dat de senioren eenmalig een paar sokken krijgen uitgereikt die ze 
zelf mee naar huis moeten nemen om te wassen. Nu heeft Herman altijd te weinig in 
de tas mee terug omdat enkele spelers de sokken meenemen. Indien stuk kunnen ze 
worden geruild is men de sokken kwijt dat kan men nieuwe krijgen voor € 11,00 per 
set. Geldt eveneens voor de inschopshirts. 

o Ook in de vacature van jeugdcoördinator is een oplossing gevonden: Anno en mangal 
gaan beiden deze functie in vullen, bit had wel als gevolg dat ze hun leiderschap 
opgaven maar Jelle en Lolke Jan namen dit direct over. Anno en Mangol bedankt, 
jullie hebben direct al ondervonden dat dit zeker een functie is binnen de vereniging 
die van meerwaarde is. Taken van de jeugdcoördinator werden de laatste tijd 
opgevangen door Jan en Jitske maar dat is op een gegeven moment niet meer te 
combineren. 

o Sponsorbord is rond, de hoofdsponsor staat vast maar er kunnen natuurlijk altijd 
subsponsors bij. Belangstelling? Neem dan contact op met de voorzitter Anne Knol. 

• Wijzigingen adressering, op__zegging 
lidmaatschap doorgeven aan 
secretaris Jan Kni jpstra. 
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Van de D.W.P. website  

www.vwdwp.n1  

be website is bezig met een stormachtige ontwikkeling - getracht wordt deze 
dagelijks actueel te houden met nieuws, activiteiten, foto's, programma, uitslagen  etc.  
Zeker een bezoekje waard, momenteel kan men zich opgeven als weblid van DWP. 
Eerst aanmelden waarna je een inlogcode krijgt en kan meedoen aan de DWP poule van 
ons eerste teams alsmede de DWP Nieuwsbrief kan ontvangen. lets wat echter nog in 
de kinderschoenen  stoat.  Aan het einde van het seizoen is het WK en willen we een 
echte DWP WK-poule opzetten, dus 	 Geef je op als weblid. 
Enkele maanden gelden is door de websiteradactie een oproep gedaan aan de  !eiders  
van de teams met de mogelijkheid zelf verslagen, informatie, 
foto's te plaatsen bij hun eigen team. Voor dit nieuwe seizoen 
hebben nog niet veel hier gebruik van gemaakt. 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. bus houdt de site van D.W.P. ook in de zomermaanden in 
de gaten. 
Wat is er de afgelopen tijd zoal  online  geplaatst. 
Pieter  goat  uit zijn dak ik Akkrum  
Fenno  is op dreef met DWP C1G 
Piet Koopmans en Bertus van Zwol zijn weer te bewonderen in het DWP tenues 
En nog veel meer 
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Van de voorzitter, 

Het is alweer oktober en de mooiste dagen zijn nu toch echt wel op. 
Wederom is het de groep vrijwilligers gelukt een clubblad in elkaar te zetten. 
Dit valt niet mee als men geen respons krijgt vanuit de leden van DWP. 
Waar een vraag in de vergadering naar voren kwam, "heeft een dergelijk 
Clubblad (nog) zin ", kijkende naar de opmars van onze clubsite op internet? 
Wij menen als bestuur dat dit wel degelijk het geval is en hebben dan ook een 
verzoek aan de redactie gedaan, probeer het in stand te houden! 
Toch wil ik jullie als lezers wijzen op de noodzaak van inlevering van kopij. 
Geen kopij maakt voor de redactie het maken van een clubblad ondoenlijk. 
We zijn bij het verschijnen van dit clubblad alweer gevorderd in het programma van 
de competitie en menig elftal staat er goed bij. 
Wat mij als voorzitter zorgen baart is de bezetting van het trainingsveld als de regen 
periode straks in hevigheid zal toenemen. We zullen met ons allen inventief moeten 
zijn en daarnaast tolerant om een ander ook haar/zijn ruimte te gunnen. Samen zullen 
we trachten een zo optimaal mogelijke bezetting te krijgen waarbij een ieder 
voldoende ruimte zal hebben om te kunnen trainen. 
Heb begrip voor diegene die de beslissingen (wel) moeten nemen. 
be belasting van het B-veld is hoog geweest na/in de zomer en om ook de teams een 
volwaardig veld aan te bieden op zaterdag moet dit bij regen worden ontzien. 
Ik hoop dat we samen een fijn seizoen mogen beleven waar aan het einde van de 
competitie de nodige kampioenen weer op zullen staan. We zijn mijn inziens een goede 
weg ingeslagen in training opbouw en bezetting van trainers bij de teams. 
Hier zullen we op korte maar vooral ook op langere termijn de vruchten zien groeien 
zonder dat we ze nog echt hoeven te plukken. 
Graag wil ik een ieder die haar/ hem inzet voor de vereniging DWP danken voor deze 
geweldige inzet want zonder uw allen is het besturen van een vereniging niet mogelijk. 
Daarnaast wil ik graag de sponsoren danken voor hun vertrouwen in DWP. 

Een vriendelijke groet, 
Anne Knol 
Voorzitter vvDWP 

Mochten er nog bedrijven zijn die op welke wijze dan ook hun naamsbekendheid 
aan DWP willen koppelen er is voor u altijd een passende wijze te vinden! 
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Veehandelsbedrijf 
Joh. Kuipers 
Rotsterhaule 
Tel. en Fax : (0513) 551252 / 552824 
Mobiel 06-22923945 

Lid NBHV 
Voor al uw vee 

Vraagt te koop: 
Slachtkoeien PVV weging 
Vleeskoeien en stieren 
Nuchtere kalveren voor fokkerij en mesterij 
Export vaarzen diverse landen 

Tevens regelmatig Te KOOP en 
TE KOOP GEVRAAGD: 

Prima melkkoeien 
Melkquotum + leasemelk 
Dekstieren 

SlumpLIA:  
WOO PC.«,e-~EIPt.« oP?1eJ-z., 

) bij aankoop van een 
complete eethoek de 

6e stoel GRATIS 
Folgersterloane 56 . 9222 L1 Drachtstercompagnle . Tel.: (0512) 34 04 40 

www.slumpenbos.n1 

Garagebedrijf 

BIJKER 
Aia~ 
4 

MON-5,i; 

STREEK 130, 8463 NE ROTSTERHAULE 
TELEFOON 0513 - 551560 
• Voor betaalbaar onderhoud en reparatie van alle 

merken auto's. 
• APK met milieumetingen. 
• Scherpe prijzen in kwaliteitsonderdelen, banden, 

accu's en uitlaten. 
• Moderne test- en regelapparatuur. 
• Service, kwaliteit en persoonlijke benadering. 
• Kortom: een garage bij u in de buurt waar u echt 

geholpen wordt. 

U KUNT NU OOK BIJ ONS TERECHT VOOR 

VOLLEDIGE AIRCOSERVICE ! 
LAAT DE AIRCO VAN UW AUTO EENS 
DOOR ONS VRIJBLIJVEND CONTROLEREN 
OP DE GOEDE WERKING. 



Van het jeugdbestuur, 

Wij als jeugdbestuur zijn blij met de komst van mangal en anno de 2 nieuwe 
jeugdcoordinatoren. Ook zijn wij blij met de nieuwe jeugdtrainers die dit seizoen 
onze trainersstaf versterken. Maar ook zijn we zeer content met de bestaande 
trainers die dit seizoen hun trainersloopbean hebben verlengt. Jongens van het 1e 
en 2e team die spontaan leider zijn geworden, zeer welkom, er kunnen nog wel een 
paar bij! Let wel jullie zijn de helden van de jeugd!! Laat de suarez of de Foppe 
maar eens in je boven komen wie weet...waar we bij de jeugd voornamelijk tegen aan 
lopen is dat er te weinig leiders zijn, het is een hele opgave om 7-11 kinderen te 
leiden ,wisselen, aanwijzingen geven, opvoeden, dus mochten er nog mensen zijn 
,ouders of  poke'  s en beppe' s meld u aan als leider!! 
Verder gaat het bij alle teams naar wens , er moet echter ook altijd wat te wensen 
overblijven. Misschien kunnen we deze helft van het seizoen al een paar kampioenen 
huldigen en dat zou toppie zijn. Als de jeugd dit leest zijn ze al bijna in de zaal aan 
de championsleage begonnen die we dit jaar ook weer opzetten. Nou veel 
voetbalplezier nog dit seizoen op sportpark de igrie' 

Wie de jeugd heeft neemt de toekomst 
Jeugdvoorzitter T.Bos 

Pupil van de week  

Indeling komend seizoen 2009-2010 
Datum Wedstri'd 	Naam spe(e)1(st)er 

x 
x 
x  

12 september 	DWP-Wolvega 
19 september 	DWP-Flamingo 

3 oktober 	DWP-W.W.S. 
17 oktober 	DWP-Workum 
7 november 	DWP-Tonega 
28 november 	DWP-S.V.M. 
5 december 	DWP-Oudehaske 

13 maart 	DWP-Creil 
3 april 	DWP-C.V.V.O. 
24 april 	DWP-S.5.S268 
2 mei 	DWP-IJ.V.0 

Nog indelen 

Jeroen de Vries (F1) 
Marco Jager (F1) 
Wijtze Rinse Venema (D2) 
Lisa Oenema (E3)  
Jesse  ten Hoeve (E3) 
Beitske van der Zee (E3) 
Guus de Kleijne (D2) 
Sarah Coerdes (E63) 
Pascal Bakker (F1) 
Lucas van Zwol c4( Nick van der Meer 
Tino de Jong c& Jelle Piek 
Jelger Mienstra, Xander Hooijer, 
Jeffrey Pasveer, Jorian barwinkel 
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info@petrabijkerail 
www.petrabijker.n1 

Streek 162,8463 NG Rotsterhatrie 

Schoonheicissalon 

Pet,er- 1, _e  

Thuis in uiterlijke zorg 
adres w»r 

• Gelaatsbehandelingen 

• lIchaainshehandelingen 

Massages 

• Cosmetische IiancJ., nagel-  on  voetverzorging 

• Make-up 

den  
Infonnw mar de 	el 	, 

Voor eieren 
en 

kipproducten 

Th.Visser & Zn 
J.Veldstraweg 19 

Ouwsterhaule 
Tel 0513-561369 

of 
Kadijk 12 

Rotsterhaule 
Tel 0613-661732 

www.eierhandelvissereni 

Uitvaartvereniging 
"Sintjohannesga en omstreken" 

Aangesloten bij de 
"Federatie van Uitvaartverenigingen in 

Friesland" 

Uw vereniging voor een betaalbare en naar 
uw wens verzorgde uitvaart 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 
met de voorzitter:Dhr. G. de Heij, 

Sintjohannesga tel. nr. 0513-551160 

of bekijk onze website: 
www.uitvaartsintjohannesga.n1 Kadijk 2 - 8463 VC Rotsterhaule 

0513 - 55.10.96 b.g.g. 06-50.48.64.47 



Balsponsors 2009/2010  

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

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

Metselbedrijf  Dunn  - Joure 
Autobedrijf Siton Suzenaar - Heerenveen 

Attent 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 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 

B van Hes Metselwerken - Rotsterhaule 
Paviljoen Camping Tjeukemeer - Rohel 
Slump & Bos Woninginrichting - Drachtstercompagnie 
Gerrit de Jong - Oudehaske 
A. de Graaf hekwerk, montage, service - Sintjohannesga 

Hotze Adema transport - Haskerhorne 
Wietze Zwart - Sintjohannesga 
Metselbedrijf Jager - Sintjohannesga 
Dikkerboom Milieuadvies - Sintjohannesga 
JR-Renthulp, Rotsterhaule 
GLAS Sport,Joure 

Interesse voor balsponsoring bel: 
Jan Venema, 0513 - 55 19 89 
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Voor al uw installatiewerkzaamheden: 

• gas, water, elektra, 

• dak- en zinkwerk 

Levering en reparatie van 

wit- en bruingoed. 

Levering en plaatsing van CV ketels, airco,s, 

waterontharders, hout- en gaskachels. 

Kijk ook eens op www.wminnesma.n1 
Technisch bedrijf W. Minnesma 
Appelhof 1 
8465 RX Oudehaske 

T.:0513 6773 70 
F.:0513 67 78 04 
E.: info@wmInnesma.n1 

vakInstallateurs 

Neem eens een kijkje in 
onze winkel  online  

www.kerstma-heidul 
met meer dan 
6000 artikelen! 

Kerstma-Heida 
land en tuinbouwartikelen 

agrarische benodigheden - diergenees en 
verzorgingsmiddelen - landbouwfolie - zit 
en gazonmaaiers - tuinartikelen - verf en 
doe het zelf - werkkleding en schoeisel - 

gereecschappen - ijzerwaren 

Streek 198 Rotsterhaule 0513-551216 

14 KRAAK 
Installatietechniek 

CV. -ketelvervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

Kacijik 9 
8463 VC Rotsterhaule  
telefoon  (0513) 55 19 65 
www.kraakinstallatie.n1  

Een supermarkt met een 
uitgebreid assortiment 

kruidenierswaren en rijk 
gesorteerde versafdelingen. 

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 

Bent u doe-het-zelver? Kom dan bij ons voor uw InstallatIemateri-

aal. Ook voor deskundig advies!  Korn  eens een kijkje nemen in onze 

winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortiment! 

Super in de buurt! 

Attent van Zwol - Streek 131 Rotsterhaule 
Tel, 0513 551494 - Fax. 0513 552011 



Reklamebord sponsor 

ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
SINT JOHANNESGA 
OUDEHASKE 
OUDEHASKE 
SINT JOHANNESGA 
JOURE 
HEERENVEEN 
OUWSTERHAULE 
ZOETERWOUDE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
HEERENVEEN 
SINT NICOLAASGA 
5NEEK 
OUDEHASKE 
NIEUWEHORNE 
SINT JOHANNESGA 
HEERENVEEN 
OUWSTER NIJEGA 
JOURE 
JOURE 
SINT NICOLAASGA 
ROTSTERHAULE 
DRACHTEN 
ROTSTERGAAST 
SINTJOHANNESGA 
SCHARSTER BRUG 
SINTJOHANNESGA 
SINTJOHANNE5GA 
ROHEL 
ROTSTERHAULE  
HAS  KERHORNE 
5INTJOHANNESGA 
OUDEHASKE 
OUDEHASKE 
SNEEK 
JOURE 
ROTSTERHAULE 
OUWSTERNIJEGA 
ROHEL 

GEBO BV 
Meermarkt van Zwol 
Garage Akkermen 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf W. MINNESMA BV  
Cafe  van der Zwaag 
BRATTINGA's kleurencentrum 
Sporthuis DE LEEUW 
Kapsalon Tri,jnie 
Heineken Brouwerijen Noord  Ned.  
Kerstma-Heida 
Kraak Installatietechniek 
Modderman BV 
RABOBANK 
Boersma Accountancy 
Dutsen.n1 autofersekeringen 
Drukkerij Hofstee 
Adm. Kantoor OORD 
Garage JAGER 
W.K. Koekfabriek 
Voegbedrijf Ten BOOM  
Ass.  Kantoor FERWERDA 
be WREDE Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 
be Bromfietshal 
van der Wiel 
Loonbedrijf Gebr. DE VRIES 
Multiservice Hans Knol 
Voegbedrijf S.V.S. 
Bouw-Aannemingsbedrijf Jan de Vries 
Installatiebedrijf H. v.d.WAL 
Hemutech Installatie-en Montagetechniek 
Eierhandel Visser 
Hotze Adema Transport  
Elmer  Venema Transport 
Friehof hoveniers 
Houtbouw de Bevers 
ABB 
W.A. Tiezema 
be Wolvehoeve dierenpension 
Piersma & van der Ven BV 
Tuincentrum de Koning 

Sponsors bedankt 
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IslOOno COMPUTERS  

pas -romertama as  -  Elsoi ew JOURE 
TELEFOONI (0513) 41 65 46/41 zo 21 FAX (OS-i3) 41 98 21 
www_noorcl-computers.nl. Infe~noorcl-computers.nl. 

ocitelfn 

SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 

BLESDLIKE 	• Markeweg 155 • 8398 ON Blesdijke 
25  jaar! 	*Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

HEERENVEEN • De loads 8 • Bedrijventerrein Kennel • 8447 GP Heerenveen 
• TeL (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72  

Streek 74 8464 NE - Sintjohannesga 
0513-801999 info@joed-ict.n1 

- Computer problemen 	 Internet 
- Hardware 	 Telefonie - 
- Software 	 Bedrijfsnetwerken - 

?p,VILJOEiv  

CAMPING 
DEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 
• Veilig zwemwater 
• Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
•Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

Rose Garden Heerenveen 
Schans 11a18441 AB Heerenveen 
T 0513 651 2991F 0513 653 162 

Meerweg 34,8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 13 4 I , 



Bertus van Zwol 

Willem Jager  Eibert Jager 

CLUB van 100  

vrienden van D.W.P. 

Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Metselbedrijf DUAN Joure 
Voegbedrijf Visser - Joure  

Siebe Poepjes  
Jan i Bokma 

Eelke Westra 

Bauke Alger° 
Albert Hol 

Jan & Anneke Lageveen 
Jan & Leny Knijpstra 

Remco ten Hoeve 
Jan de Vries  Hennie & Minne Modderman 

Hendrik & Af Ina & Sophie 
Herman & Gientje  

Voegbedrijf B. van Stralen 
René Krikke 

Peter Hulzebos 

Remmelt Modderman  
Sjirk & Jessica 

Durk  & Jolt Jager 
René Hulzebos 

Piersma van der Ven 
Modderman koek & banket 
Voegbedrijf H.J. Sloothaak 

Henk & Lucie van Hes 
Johan Kok  

André Foppes 
Jan Ype & Anno Holtrop 

Anne & Grietje Knol 
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 

be Kroeg - Heerenveen 
Patrick de Jong 

Sippe Smeding 
Ype & Mariejette Bi jker 

Jan Sloothaak  

Informatie Club van 100 - Minne Modderman tel. 55.17.64  
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de wile peal 

Rotsterhaule 	- 

Minne Modderman 

Voegbedrijf Volken Sloothaak 
Sjoerd & Roelie van der Molen 

Mangijal Haringsma 

Anske & Gretha de Jager  



Gebo-Wonen 
scoort u zeker! 

Streek  180 8463 NH Rotsterhaule 0513-551310 
www.gebo-wonen.ni  www.gebo-woonwinkel.ni  

DAMES - EN HERENKAPSALON 

Bij 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. KORT 	VN 

 

NVOB 

 

Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8461 LE Rottum lei 0513 621173 www.konbouw.n1 

   

TEL. 105131 - 55 17 04 KAPSALONMANIKE.NL  "il 



Van het actiecomité 	  

Het actiecomité bestaat momenteel uit Mieke Hoks, Tetsje 
de Vries, Ciska Sloothaak, Jan Venema , Ype Bijker en Wiepie 
Krist. Anske de Jager had vorig seizoen al aangegeven per 1 

juli 2009 te willen stoppen als lid actiecomité. Hierbij willen we Anske nogmaals 
bedanken voor zijn inzet. 
Momenteel zijn we dus weer op zoek naar een nieuw lid. Lief hebbers kunnen zich 
melden bij Tetsje de Vries of Wiepie Krist. 
Begin september hebben wij weer de loten voor de grote clubactie verkocht. Het 
aantal verkochte loten is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Bewust is er voor gekozen de 
loten al leen aan de leden en supporters van onze club te verkopen. Hierdoor blijft er 
in het dorp ook ruimte voor de andere verenigingen om hun loten aan de man te 
brengen. 
In november (na het maaien van de velden) zullen de reclameborden weer door ons 
worden schoongemaakt, zodat alles er dan weer keurig uitziet. 
Ook aan het begin van dit seizoen weer veel nieuwe trainings- en wedstrijdballen 
aangeschaft. Leider/trainers en natuurlijk ook de spelers: let er op dat het juiste 
aantal ballen ook weer in de ballenrekken komen te liggen. Ballen kosten veel geld, 
maar door op de juiste manier hier mee om te gaan, kunnen wij de kosten door 
vermissing in ieder geval een beetje binnen te perken houden. 
Aan het begin van dit seizoen zijn de jeugddoelen hersteld/gerepareerd en 
verstevigd. Achter de trainingsdoeltjes zijn nieuwe nethaken bevestigd, waar de 
nieuwe netten weer netjes aan opgehangen konden worden. In het bijzonder willen wij 
hiervoor bedanken Jos Knol en Wiebe Roelof Lage veen. Zij hebben hier heel veel tijd 
en energie in gestoken. 
Ook Hotze ,4c/erna heel hartelijk bedankt voor het vervoer van de doelen naar de 
lasser. 
Zo zie je maar weer, vele handen maken licht werk. 
bit is zo maar een greep uit de activiteiten van het actiecomité. 
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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 Heerenveen 
Rekening bij een van de Rabobanken in Friesland, Je ontvangt dan een sc Heerenveen-pakket 
cadeau, waaronder een unieke voetbal. 

4 	1 1 

iinhai 

Het is tijd voor de Rabobank. 

www.rabobank.nl/heerenveen 
	 Rabobank 

www.roffeltweewielers.n1 
De Fiets, Bromfiets en Scooterspecialist 
Polle 7 8463 TJ Rotsterhaule tel. 0513 551117 

• De specialist in zuinige 4 takt scooters 
• Nieuwe scooters v.a. € 999,- 
• Ruim assortiment schakelbrommers 
• Fietsen nieuw en gebruikt 
• Electrische fietsen en spartamets 
• Groot assortiment onderdelen nieuw en gebruikt 
• Reparatie alle merken 
• Lease is bij ons ook mogelijk 
• Eigen haal en brengservice 

Openingstijden: 
Ma. t/m vr. 13.00— 18.00 uur 
Za. 10.00— 12.00 en van 13.00— 16.00 uur 

Voor vuurwerk aanbiedingen 
www.roffelvuurwerk.n1 



Bijzondere datums ............ 

Diverse datums zijn er inmiddels vastgesteld. 

D.W.P. klaver jassen 

Zaterdag 19 december a.s 

Kantine - sportcomplex be Grie 
Inschrijving vanaf 19.30 uur 

aanvang 20.00 uur 

Pk lir 

Uitnodiging voor de vrijwilligers van D.W.P. 

Zonder voldoende vrijwilligers kunnen we als voetbalclub niet bestaan, 
daarom organiseert het bestuur als dank een gezellige avond in de kantine 
van D.W.P. voor alle vrijwilligers op vrijdag 18 december a.s. vanaf 20.00 
uur. Iedere vrijwilliger ontvang hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

Zaterdag 9 januari 2009 - Nieuwjaarsborrel in de 
kantine van 16.00 - 18.00 uur. 

Bezoek ook eens de website van DWP - www.vvdwp.n1  

gekozen voor de avond) 
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Mulder Schoonmaak  

—"\ 

S1 /4knyeitloon ,doon1 

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

3   
J. Veldstraweg 12, 8513CH Okiv445terhatule 
telefoont 06-2 I ElliCJ 131  	A. tie long 

I 

G.A..1V El 110 IVIEILIG ILD Ondheirhauct ;an installamtles  

ERKEND AARD- EN PROPAANGAS INSTALLATEUR 

Glazenwassen 
Streeploos reinigen van glas en kozijn. Eenmalig of 
op contra ctsbasis voor particulier en bedrijf 
Dakgoot en platdak schoonmaken 
Inspecteren en schoonmaken van dakgoten en 
platdak ter preventie van wateroverlast. 

Schilderwerk reinigen 
Reinigen van schilderwerk of ander gevelmateriaal 
aan woning of bedrijfspand. 

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

www. mulder-schoon ma ak.nl 

Ook wij zijn supporter van d.w.p.! 

B. van Hes 
Metselwerken 

       

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
te1.o5i 3551749 
mob.0615438112 

               

               

               

               

               

               

               

               



Aangeboden door .............. 

Aan het einde van het vorig seizoen heeft de KNVB 
de voetbalverenigingen aangeschreven dat het niet 
meer is toegestaan dat het publiek tijdens 
wedstrijden van D.W.P. 1 binnen de omheining staat 
of zit. Zij heeft de maatregelen aangescherpt en 
verscherpte controles aangekondigd dit op straffe 
van boetes en sancties. bus steun D.W.P. en houd je 
aan deze regels zonder dat we continue moeten 
waarschuwen. 

Daarnaast zal er tevens door de KNVB zeer streng gecontroleerd worden op 
het gebruik van glaswerk op het terras tijdens wedstrijden. Om risico's en 
boetes te voorkomen is in de Ledenvergadering unaniem besloten dat alle 
consumpties voortaan worden geschonken in plasticcarbonaat. 

be glazen zijn belangeloos aangeboden door Café 't Syl te Joure waarvoor onze 
dank. 

Café 't Syl 

't gezzefflepte café tan lowte 
47teuncat, illevtgje, (93ect1nliaat 

Ziji 3 lowte 
gee.: C513 - 4124.32 
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Dames, 

dot de dames van dwp het moeilijker zouden gaan krijgen dit seizoen was wel duidelijk 
,maar dat het niveau verschil zo groot zou zijn had ik niet verwacht maar dat is mijn 
mening. 
als je dan met veel zieken en geblesseerden de competitie begint dan is het even 
puzzelen en proberen om toch te spelen want geertje ,hester en gerberig waren 
gestopt en no 2 wedstrijden kreeg ik ook nog even een telefoontje dat jannie en ypie 
di jkstra per direct zouden stoppen ,maar gelukkig zijn iris melein en nienke de leeuw 
ons team komen versterken .Na even te hebben geoefend tegen mildam stond de 
uitwedstrijd tegen desz op ons te wachten ,dat bleek een sterk team te zijn wat al 
jaren bovenin de 4e klasse meedraaid ,na 4x met de ogen te knipperen stonden we al 
met 4-0 achter ,tja dat waren we ff niet gewend ,met de rust was de stand 6-0 ,in de 
pauze viel ciska geblesseerd uit ,en wissels hadden we niet dus met 10 spelers verder 
,na de rust hebben we heel knap stand gehouden alleen in de 88e min nog 1 goal tegen 
gekregen ,een wedstrijd om snel te vergeten maar toch ook een boel geleerd ,want nu 
weet je ook direct hoe het gaat in de 4e klasse . 
2e wedstrijd was uit tegen de weide die werd knap gewonnen met 6-2 ,qua kansen had 
de score richting de 10 moeten lopen maar aan scherpte ontbrak het nog een beetje. 
Op 3 oktober moesten we thuis aantreden tegen creil ,helaas kregen we het deksel op 
de neus ,want wij hadden de meeste kansen maar creil scoorde, de dames kwamen nog 
knap terug van 0-3 naar 2-3 ,in de extra tijd nog een grote kans voor selma want de 
keepster liet de bal los ,maar helaas net verloren ,heel zuur dus! 
Zat 10 oktober de uitwedstrijd tegen blokzijl ,we begonnen redelijk op het slechte 
veld van blokzijl ,kansen heen en weer ,maar toch helaas blokzijl benut de kansen 
beter dan dwp en kwamen we toch met 2-0 achter ,net voor de rust toch nog terug 
komen op 2-1 dus met een goed gevoel aan de thee .na de rust speelden we prima en 
werd er niks meer weg gegeven .het werd zelfs 2-2 ,als er iemand de 3e goal zou 
moeten scoren zou het dwp moeten zijn ,maar de wedstrijd liep naar het eind en ik 
had het punt al in mijn zak gestoken ,tot dat in de 90e minut blokzijl de 3-2 scoorde 
,tjonge jonge 000 dit was nog veel zuurder dan de week er voor ,we waren met zijn 
allen knap ontdaan van dit zure verlies ,na de vele complimenten van het bestuur van 
blokzijl (het goed spelende dwp)zonder punten naar sint jut 
Dan op zat 17 okt maar weer op nieuw beginnen ,urk was de tegenstander vandaag 
,maar helaas het zelfde lied je als de wedstrijden van de vorige weken ,de kansen heen 
en weer maar toch net niet de kansen benutten ,urk had er al 3 in liggen ,maar door 
met veel strijd en inzet werd het 1-3 ,dwp was in de 2e helft de betere partij ,maar 
de 1-4 van urk was wel de genade klap door nog terug te komen tot 2-4 werd ook deze 
wedstrijd helaas verloren. 
het kwartje valt steeds net de verkeerde kant op ,er zijn volop kansen de inzet is er 
en de dames zijn super gemotiveerd. 
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het komt goed met de dames daar ben ik van overtuigd .remco ten hoeve geeft de 
dames nu ook trainen op maandag in de oneven weken. 
hopelijk kan ik in het volgende wite pealtsje een heel ander stukje schrijven !! 
dames veel geluk in de komende tijd want is volgens mij wat er nog ontbreekt !! 

gr rinus 

E3, 

Even voorstellen het team van e3. We zijn dit seizoen begonnen met 9 spelers. En op 
dit moment zijn we met z'n tienen We zijn een gemengd team. Er zijn 6 meiden en 4 
jongens.Toen we dit seizoen begonnen , kenden de meesten elkaar wel van naam, maar 
waren we verder allemaal onbekend voor elkaar. En dan had het ploegje nog te maken 
met een nieuwe trainer en leider ( ook nog een vrouw ). Zo zijn we dus het seizoen 
begonnen. Zonder beker- of oefenwedstrijd. Hups , het diepe in. 
be eerste wedstrijden gingen nog niet zo hele goed, iedereen moest zijn / haar plekje 
nog vinden. Helaas verloren we steeds met dikke cijfers. Maar er zit een goede 
vooruitgang in ( waarschijnlijk komt dit ook, doordat alle spelers heel trouw de 
trainingen bezoeken en dat niemand opgeeft, ook al staan we achter. ) Je ziet het 
team per wedstrijd groeien. 
Afgelopen zaterdag moesten we naar Udiros. We hebben daar goed gespeeld. Helaas 
ging er een keiharde bal via de knie van onze keeper  Jesse  in de goal. 1-0 achter. 
Niet veel later kon Silke op een prachtige voorzet van Jelmer scoren. 
1-1. Er werd goed en veel overgespeeld door ons, be verdediging ( Lisa, Sarah en Iris) 
van DWP had het aan het einde van de wedstrijd erg druk met het wegwerken van de 
bal. Wat de wedstrijd zeer spannend maakte. Maar ze deden hun taken 
uitstekend. Robin die gewisseld had met  Jesse  keepte gelukkig erg goed en kon heel 
wat doelpunten voorkomen. En met Beitske en Mike op het middenveld konden we de 
wedstrijd met een gelijk spel afsluiten. Jongens en meiden , ga vooral zo door. Dan zit 
onze eerste winst eraan te komen. 

Greta Huttinga ( leidster en trainster) 
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Geachte redactie, 

Hierbij het stukje vanuit DWP D 3. 

Zaterdag 6 juni 2009. be KNVB eindronde. 

Vol goede moed togen we deze ochtend met ons team naar Hoogezand om daar het 
eindtoernooi voor de beker te spelen. We waren ingedeeld in een poule met drie 
geduchte tegenstanders allen D1 zeventallen. be start was tegen Roswinkel, na een 
zeer goede start waarin we de eerste 10 minuten de tegenstander aardig van repliek 
konden dienen en op deze manier ook een aantal kansjes wisten af te dwingen kwam 
toch het kwaliteitsverschil aan het licht, deze jongens waren al  longer  op elkaar 
ingespeeld en wisten elkaar wat makkelijker te vinden, werd deze wedstrijd verloren. 
Ook de twee volgende wedstrijden kwamen we goed uit de startblokken maar kwamen 
we gaandeweg de wedstrijden toch steeds meer onder druk te staan, bus ook deze 
wedstrijden konden we niet in ons voordeel beslechten, waardoor we uiteindelijk 
vierde werden in onze poule. Ons team was ook aardig gehandicapt daar diverse 
spelers niet op hun vertrouwde positie konden spelen, maar niet getreurd, het was en 
is sowieso een uitstekende prestatie dat we de eindronde hebben gehaald en hiervoor 
willen we alle spelertjes bedanken. Ook onze trouwe supporters willen we niet 
vergeten, want niet alleen tijdens de poulewedstri jden, maar ook tijdens de eindronde 
hebben de meegereisde toeschouwers hun longen uit het lijf geschreeuwd om de 
spelers aan te moedigen. Supporters bedankt. Jongens in het nieuwe seizoen gaan we 
er weer voor om met elkaar weer een dergelijk succes af te dwingen. 

Het toernooi in Jubbega op 13 juni 2009 was een toernooi op een groot veld. be start 
was wat onzeker waardoor we de openingswedstrijd tegen de latere winnaar Jubbega 
D1 helaas met 2-0 verloren. Maar na deze nederlaag waren de jongens er op gebrand 
om het seizoen verder goed af te sluiten. be wedstrijd tegen Wolvega betekende de 
eerste overwinning, waarna de volgende wedstrijd tegen Read  Swart  ook in ons 
voordeel werd beslecht. Ook hier hebben jullie weer laten zien toch uit het goede 
hout te zijn gesneden, want er werd volop strijd geleverd en iedereen werd op een 
positieve manier gecoacht en werden er weinig kansen weggegeven. 
Het toernooi sloten we derhalve af als tweede. Jongens bedankt voor jullie inzet en 
we gaan volgend seizoen weer vrolijk verder met elkaar als D1. 
Rest ons niets  enders  dan jullie een hele prettige vakantie toe te wensen en zien we 
elkaar weer in augustus. 

Groeten, 

Jan en Henry  
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Een Al dit seizoen met een nieuwe trainer 

Anne Knol zal dit seizoen de jonge Al onder zijn hoede nemen. 
Een mooie groep eerste  jaws  A-junioren aangevuld met 2B-junioren. 
Helaas moest deze groep het zonder bekerduels stellen omdat deze precies in de 
vakantie van vele voetballers viel, 
Helaas ,niet omdat we nu er van uit gingen dat we verder zouden komen, maar omdat 
je dan wel mooi 3 duels in de benen hebt voordat je de competitie ingaat. 
Daarbij de pech dat 2 teams zich terugtrokken uit de competitie waardoor we 
begonnen met 3 uitduels met na ieder duel een week rust. 

Het eerste duel tegen Rood/Geel werd een leuke pot 
eindigend in een 3-3 gelijkstand, 
Daar was al te zien dat Rood/geel iets verder was en 
daarom was dit gelijkstand accepteerbaar 

Joerie keert weer een aanval 

be leiding had een fijne dag op het eiland 

Dan naar Terschelling, een prachtige dag met 
een groep jongens die er ook voor de leiding 
een mooie dag van maakte door zich keurig te 
gedragen. 
Helaas geen 3 punten ,al het reizen en wachten 
was duidelijk nieuw voor onze jongens maar we 
hielden tot 10 minuten voor het einde stand 
met een 1-0 achterstand. 
Genoeg druk van ons maar geen doelpunt leverde een 2de goal voor Terschelling op en 
dan is het bekeken ,eindstand 3-0. 

Tussentijds was er dankzij Minne Modderman eindelijk een thuisduel in de vorm van 
een oefenwedstrijd tegen Muller Al. 
Een hele goede wedstrijd met mooie doelpunten en een 4-1 overwinning. 
Dan Akkrum, met het oefenduel in het hoofd , verwachte ik iets moois. 
Nou het werd een gek duel met die harde wind. 
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Een redelijke lste helft en een slechte 2d' maar wel met een 3-4 overwinning. 
Drie uitwedstrijden , 4 punten, niet slecht met het vooruitzicht van 2 thuisduels. 
Het eerste thuisduel tegen Harlingen werd een zeer verdiende 4-1 overwinning. 
We creëerden vele kansen en het hadden ook zeer makkelijk 4 goals meer kunnen 
maken. 

Het 2d' thuisduel tegen de Leeuwarders van Blauw/Wit. 
Voor de volle winst zouden we gaan en er werd niet alleen 
gewonnen maar er werd ook erg goed gespeeld. 
be blauw/witten hadden niet veel in te brengen en DWP Al 
walste met 7-1 over de Leeuwarders heen. 
Met veel vertrouwen gaan we verder de competitie in en op 
het moment van dit schrijven staat de Al op een keurige 3de 
plaats. 
bus voor een mooie pot voetbal is het kijken naar de DWP 
Al zeker de moeite waard 

Anne Knol ,trainer Al 

Dwp Fl verslaat  Res  F3 
zaterdag was er de uitwedstrijd tegen  Res  Bolsward 
in de eerste helft was het eerst een beetje aftasten van beide kanten waarna dwp 
gas begon te geven wat halverwege in de eerste helft tot een voorsprong leidde 
herman haalde met een droge knal uit 0-1. 
net voor rust kwam lars alleen op de keeper af en schot beheerst in de hoek 0-2 toen 
was er de rust,ik was van plan de Keeper te wisselen maar Pascal kwam na mij toe en 
wou de tweede helft ook wel keepen en de rest van het seizoen ook wel . Ging dwp 
rustig verder met waar ze in de tweede helft mee waren gestopt en was het op nieuw 
herman die de keeper opnieuw verraste en de 0-3 aantekende de wedstijd was 
gespeeld en we speelden we de wedstrijd rustig uit door een foutje achterin scoorde 
RES nog wel de 1-3 maar meinte maakte er nog snel 1-4 van en waren de drie punten 
veilig. 

Seije & sietske 
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Dwp Fl bestolen van punt 

Zaterdag moesten we naar workum in een gelijk opgaande westri jd wist dwp na veel 
kansen op 0-1 voorsprong te komen workum vocht zich terug en halverwege de eerste 
helft kwamen ze op gelijke hoogte 1-1 Dwp zette opnieuw aan en kwam weer op 
voorsprong dankzij herman die voor de tweede keer het doel trof na de rust was het 
workum die het voortouw nam een de 2-2 op het bord zette , 10 min voor het einde 
brak opnieuw workum uit en kwam de spits van workum allen op Pascal af deze stopte 
echter het schot van de spits maar het plubliek juichde al waardoor de scheids die 
het hoge tempo niet bij kon houden dacht dat het wel een doelpunt was en wees naar 
de middenstip 3-2 achter. Dwp probeerde nog gelijk te maken maar weer eiste de 
scheids de hoofdrol op door 5 min voor het einde af te fluiten.na  de  penalties  droopen 
we met een rare smaak in de mond naar huis. 

Seije dt Sietske 

DWP El-CVVO E4  

Zaterdag 3 oktober, en op sportpark de Grie moet DWP E1 het opnemen tegen CVVO 
E4. Sinds 2 weken is de E1 overgenomen door de  !eiders  Lolke Jan Holtrop en Jelle 
Hoekstra. Arjen Stoelwinder en Leo van der Wal zullen de training verzorgen. Vorige 
week helaas verloren van OudegaHJSC met 6-3 (gespeeld a la Barcelona, tiktak tiktak 
maar ja de ballen moeten er ook in jongens), dus vandaag gingen we voor de 
overwinning. be nieuwe  !eiders  waren gelijk actief op de transfermarkt, achterin 
zochten we nog een type Jaap Stam, dus werd Gea Oenema gescout bij Md. Na een 
flitsende start maakte Bernard snel 1-0 na een mooie aanval. DWP ging rustig door 
met combineren, en achterin hielden ze het goed dicht, eigenlijk geen kansen voor 
CVVO gehad. Enige probleem hiervan is dat onze keeper, Nico Holtrop, soms de 
concentratie verliest maar hier wordt door Jelle hard aan gewerkt. Toen werd het 2-
0 door Carlito, na een mooie actie van Bernard. 3-0 werd het na een doelpunt van 
Sven, Sven was vandaag jarig dus gaf zichzelf een mooi cadeautje. DWP kreeg nog 
meer kansen maar er werd niet meer gescoord dus werd er gerust met 3-0. Na een 
bekertje powerranja en hier en daar een brood je of koekje begonnen we met de 
tweede helft. DWP nam meteen weer het heft in handen en ging rustig door met 
aanvallen. Zo nu en dan kwam CVVO er dreigend uit, maar dit werd opgevangen door 
onze sterke verdediging. Na mooie combinaties werd het nog 4-0 en 5-0 door Jeen. Al 
met al mooi spel en een mooie 5-0 overwinning. 
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Wie is JR-Renthulp 

Verhuurbedrijf voor uw tuin- en bouwwerkzaamheden. Ook voor het uitmesten van uw 
stal kunt u materiaal huren bij JR-Rent-Hulp te Rotsterhaule. JR-Rent-Hulp heeft 
onder andere een Mini-shovel en een min-kraan met chauffeur te huur. Ook voor 
verhuizing trekker met oplegger beschikbaar. Tot 15 kilometer vanaf Hogedijk 9 te 
Rotsterhaule is het brengen en halen van het materiaal gratis. 

Verhuurbedrijf JR-Rent-Hulp 
Hogedi jk 9 
8463 NK Rotsterhaule 
Tel o6-50996656 

Jan Rein de Jong  
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Heerenveen E7 - DWP El 	6-1  

Weinig over te zeggen. Slecht voetbal en geen inzet leidden tot een 6-1 verlies. Het 
enige doelpunt werd gemaakt door Bernard Holtrop. Dat we de weg terug naar huis 
konden vinden was het meest positieve van de dag. 

Dwp Fl makkelijk langs Delfstrahuizen F2 

Zaterdag stond de wedstrijd Dwp Fl tegen Delfstrahuizen F2 op het programma 
Dwp begon vel van start en het duurde niet lang voordat de eerste goal viel lars 
haalde verwoestend uit 1-0 voor dwp . 
Herman kreeg het ook op zijn heupen en slalomde steeds door de verdedeging heen 

en maak te in een mum van tijd er 3-0 van . 

bit was nog niet genoeg vonden de mannen van F1,want opnieuw was het lars die zo een 
paar keer door de verdedeging liep en 4-0 en 5-0 van te maken en net voor rust ook 

nog de 6-0. 

Ook  Rick  liet van hem spreken door voor rust er na een mooie voorzet van herman 7-0 
van te maken 
Delfstrahuizen probeerde steeds onder de druk vandaan te komen maar steeds waren 
onze mannen hen te snel af in de rust stonden we al 7-0 voor en de wedstrijd was 

eigenlijk al gespeeld . 
In de rust wisselden we van keeper ,Meinte had de eerste helft gekeept en had zich 

een beetje verveeld hij had ook al gevraagd of hij vliegende keep mocht zijn , Maar 

dat leek ons niet zo'n goed idee. 
Lucas mocht het in de tweede helft proberen op de goal, hij had nog nooit gekeept 

maar hield wel alle moeilijke ballen Uit de goal . 
Toen gooide delfstrahuizen het over een andere boeg met een zacht makkelijk 
rollertje werd Lucas dan toch verslagen en werd het 7-1 

Meinte had nog volop energie en denderde op de meinte manier door de verdedeging 

en bracht de score op 9-1 . 
Ook jeroen deed ook nog een duit in het zakje en haalde nadat de bal van de keeper 

terug kwam verwoestend uit 10-1. 

Voor jeroen was dit zijn eerste competitie doelpunt, gefeliciteerd . 

Sei je & Sietske. 
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Notulen Jaarvergadering 2009 (seizoen 2008-2009) 
Vrijdag 4 september 2009 - kantine v.v. D.W.P. 

1. Opening 
Een paar minuten over acht uur, nog net niet het gebruikelijke 
Sint JOt kwartiertje, opent voorzitter Anne Knol de vergadering 
en heet in totaal 22 leden welkom voor de jaarlijkse 
Ledenvergadering. In een klein voorwoord blikte de voorzitter 
terug op het vorig voetbalseizoen met o.a. een seizoen met up 
en downs, de groep vrijwilligers die de zomermaanden 
gebruikten om het complex van buiten op te knappen, het 
uitwijken naar de Doarpsfinne. Verder wenste hij iedereen een 
fijn seizoen met vooral geluk, wijsheid en gezondheid. 

Bij de jeugdvoorzitter Tjibbe Bos is een groot ingepakt cadeau 4111. 

...... 

bezorgd met daarop de naam van de voorzitter om dit cadeau uit te pakken tijdens de 
Ledenvergadering. Een toepasselijk idee want ui het cadeau kwam de enige echte DWP 
stofzuiger voor de peuken buiten het complex en op het terras. Daarmee werd er 
wederom gewezen om het zo maar weggooien van peuken en dat het daarmee een 
dikke bende wordt op sportpark De Grie. 

2. Notulen 
Van de ledenvergadering van 19 september 2008 heeft secretaris Jan Knijpstra de 
Notulen gemaakt. Deze Notulen zijn geplaatst in het clubblad en een kopie wordt nog 
eens aan iedereen ter plaatste uitgereikt. Sinds vorig jaar worden de notulen niet meer 
voorgelezen. Voorzitter Anne vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen? Er 
kwam de volgende reactie: 
• Hoe staat het met de ontwikkeling van de overkapping? Doordat een overkapping 

aan de voorkant vergunningspichtig is moeten we een bouwaanvraag indienen bij de 
gemeente. Materiaal is besteld maar het ontbreekt aan iemand die een tekening kan 
maken, hier wordt echter aan gewerkt. Daarnaast zijn er ontwikkelingen over het 
gebruik van het terras, KNVB stelt strengere eisen op zodat deze hier in mee worden 
genomen. 

3. Mededelingen 
• Afbericht ontvangen van Auke Jan Snijder, Geert Dijkstra 

en Anja Bos. 
• De KNVB adviseert verenigingen nadrukkelijk hun Statuten 

en Huishoudelijk reglement te screenen vanwege 
mogelijke veroudering hiervan. Meer dan 80% van de 
voetbalverenigingen blijkt verouderde Statuten te gebruiken, grofweg kan 2003 
worden aangehouden als scheidslijn tussen (ster) verouderde statuten en statuten 
die redelijk actueel zijn. De Statuten van D.W.P. zijn van 3 oktober 1979 en 
zodoende zeer sterk verouderd. In eerst instantie komt het bestuur met het voorstel 
één en ander in de loop van het seizoen, met ondersteuning van de KNVB, aan te 
passen om vervolgens dit te laten goedkeuren tijdens de volgende 
Ledenvergadering. Aanwezigen geven unaniem aan dat ze het bestuur op dit 
onderdeel de machtiging (mandaat) geven om dit zelfstandig uit te laten voeren, 
alle aanwezigen gaan akkoord met het voorstel. 
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4. Verslag secretaris 
Secretaris Jan Knijpstra komt traditioneel weer met een uitgebreid 
verslag van het afgelopen voetbalseizoen 2008-2009. Bijna alle 
onderdelen van de vereniging kwamen aan de orde, van 
hoofdtrainer tot kantinepersoneel. Alles met elkaar opsommende is 
onze voetbalvereniging één groot bedrijf waar vele en vele 
vrijwilligers van vroeg tot laat in de weer zijn om het spul draaiende 
te houden. 
Na aan het einde een kort overzicht te geven van de prestaties van 
senioren- en damesteam werd het Jaarverslag van vorig seizoen door de vergadering 
goedgekeurd. 

5. Jeugdverslag 
Een verslag van de jeugd van het afgelopen voetbalseizoen werd opgemaakt door 
jeugdsecretaris Jitske Mulder en voorgelezen door de jeugdvoorzitter Tjibbe Bos. 
Een kort overzicht van de prestaties van alle jeugdteams. Vele evenementen en 
activiteiten werden er naast het voetbal georganiseerd. Door het stoppen van Arjen 
Veenstra is er een vacature voor jeugdcoördinator. Gezien het aantal jeugdleden is het 
onmogelijk dit alles door Jitske en Tjibbe te laten draaien. Het jeugdverslag wordt 
eveneens door de vergadering goedgekeurd. Tjibbe verzoekt uitdrukkelijk om meer 
betrokkenheid van seniorenspelers voor de jeugd. 

pauze 

6. Verslag penningmeester 
Penningmeester Gerrit Aalbers had voor iedere aanwezige weer een duidelijk 
exploitatieoverzicht per 30 juni 2009 van de voetbalvereniging D.W.P. gemaakt. 
Voorzitter Knol geeft aan door de jaren heen de rol en invulling van 
een penningmeester steeds belangrijker wordt. Om de financiën van 
een vereniging als het onze goed op orde te hebben komt steeds 
meer kijken. Met de invoering van het geautomatiseerd pakket, 
internetbankieren, regelgeving, kassa,  etc. etc.  moet hier een 
persoon over gaan die boven op de materie zit. Daarnaast moet de 
jaarcijfers digitaal, middels SportLink, verantwoord worden aan de 
KNVB. 

De omzet is ver boven de € 100.000,--, het saldo per 30 juni 2009 is gestegen ten 
opzichte van vorig jaar. Dit heeft vooral zijn oorzaak in het feit dat we vorig seizoen 
hebben besloten om de vrijwilligersvergoeding van bardienstmedewerkers af te 
schaffen. Wederom volgt er net als vorig seizoen nog een discussie over de inzet van 
(bar)vrijwilligers, er zijn verenigingen die ouders 's morgens (verplicht) inroosteren voor 
kantinediensten. 
De kantineomzet is iets hoger dan vorig seizoen daar tegenover staan echter de sterk 
verhoogde inkoopprijzen. Energiekosten zijn gestegen en ook de bestuurskosten zijn 
omhoog gegaan. Gevraagd word wat er precies onder bestuurskosten wordt verstaan. 
Gerrit legt dit uit maar het is moeilijk om exact per onderdeel aan te geven wat de 
onderverdeling is. 

Dezelfde discussie volgt er dan net als vorig seizoen als je posten verder gaat 
uitsplitsen dan zijn de exploitatieoverzichten van de afgelopen seizoen niet helemaal 
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exact meer met elkaar te vergelijken. De functie van penningmeester is nog steeds in 
ontwikkeling en elke keer worden verder onderdelen opgesplitst en komt hij tot andere 
inzichten. Dit maakt vergelijken soms moeilijk. 

De penningmeester werd bedankt voor al het werk. De uitleg was duidelijk zodat er uit 
de vergadering geen verdere vragen meer kwamen. 

7. Verslag actiecomité 
Alvorens Anne het woord geeft aan Wiepie Krist van het actiecomité geeft hij aan dat 
het actiecomité een geweldige rol heeft binnen de vereniging, hierdoor ontstaan er meer 
financiële mogelijkheden war we enorm blij mee moeten zijn. 

Wiepie Krist komt met een overzicht van de opbrengsten en kosten over het afgelopen 
voetbalseizoen. De opbrengsten bestonden uit reclameborden, aangeboden 
wedstrijdballen, de grote clubactie, de jaarlijkse koekactie, clubblad en diverse kosten. 
Het actiecomité verzorgt de ballenvoorraad van onze gehele vereniging. Wedstrijdballen 
en daarnaast ook de trainingsballen werden door hun aangeschaft en onderhouden. 
Getuige is de kwalitatieve perfecte voorraad in het ballenhok. Dit seizoen was, in 
verhouding, de aankoop van nieuwe ballen en de reparaties van ballen toch een grote 
post met een nadelig saldo. 

Diverse onderhoudswerkzaamheden op het complex werden bekostigd alsmede een 
deel van de aanschaf van de defibrillator en een deel van het optreden van Trienes. 

Het totoaal overzicht eindigt met een nadelig saldo wat opmerkelijk 
is. Door het ontbreken van een beginsaldo is niet exact bekend wat 
het saldo is. Met de toezegging om dit volgend seizoen mee te 
nemen is alles al met al een overzichtelijke berekening waar 
iedereen het in kan vinden. Omdat het verslag meer een financiële 
verantwoording is geworden, wat tevens onder de penningmeter 
valt, dient deze tevens door de kascommissie te worden 
gecontroleerd. 

8. Verslag kascommissie 
De kascommissie, dit seizoen bestond uit René de Jong en Sippe Smeding met als Luc 
Pen. René en Luc hebben de administratie van D.W.P. uitvoerig gecontroleerd en de 
nodige kritische vragen gesteld iets wat Gerrit Aalbers altijd erg waardeert. 
René brengt een kort verslag uit aan de vergadering en zegt dat alles gemakkelijk is te 
controleren. Wel geeft hij aan dat sommige posten misschien iets uitgebreider kunnen. 
Als voorbeeld geeft hij het onderdeel bestuurskosten waar vele onderdelen op zijn weg 
geboekt. Misschien is splitsing een mogelijkheid? 

Gerrit bevestigd dit en geeft aan dat hij streeft naar een nog duidelijker overzicht waar 
posten nog beter tot zijn recht komen. Hij zal bekijken of onderdelen nog kunnen 
worden veranderd, het nadeel is dan wel dat vergelijking moeilijker is en er meer 
controle en uitleg nodig is. De vergadering verleent zodoende decharge aan de 
penningmeester Gerrit Aalbers. Voor volgend seizoen moet ook de kascontrole van de 
financiën van het actiecomité worden gedaan. 
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9. Benoeming kascommissie 
Als nieuwe kascommissie voor het komende seizoen werden benoemd: Luc Pen en 
Sietze Drenth met als reserve Hotze Adema. De vergadering gaat hiermee akkoord en 
René de Jong wordt bedankt voor de verrichte controles. 

10. Bestuursverkiezing 
Geen van de bestuursleden is periodiek aftredend zodat er nu geen bestuursverkiezing 
plaatsvindt. 

11. Rondvraag 
Tijdens de rondvraag komen de volgende vragen c.q. opmerkingen aan de orde. 

• Marieiette  Bilker  
Mariejette zegt dat zaterdags regelmatig de stroom uitvalt op bepaalde groepen. 
Anne zal dit verder doorgeven, misschien dat er een 
groep bij moet. 

• Ype  Bilker  
Opmerking dat vorig seizoen ook al is gemaakt door Ype 
maar nog niet echt is veranderd. Ype zegt dat wanneer 
hij 's morgens vroeg met zijn vrachtauto het 
parkeerterrein verlaat vaak ziet dat de lichten nog 
branden in de kleedkamers. De laatste trainers is al 
vaak verteld dat ze moeten controleren of de lampen 
allemaal uit zijn doch dit werkt niet helemaal. Wederom 
volgt er een discussie over een centrale schakelaar om (i. 
alle boxen te bedienen of een bewegingsschakelaar. 
Ook het afsluiten is een aandachtspunt. Bestuur zal dit nog eens nader bespreken. 

• Mariejette de Heij 
Mariejette zegt dat het alweer geruime tijd is geleden dat de consumpties zijn 
verhoogd. De inkoopprijzen zijn wel diverse keren verhoogd. Vandaar dat door de 
vergadering wordt besloten dat per ingaande 1 november 2009 de prijzen van een 
glas bier en een flesje bier worden verhoogd, iedereen gat hiermee akkoord. 

• Herman de HeiL 
Tussendoor komt nog ter sprake dat zaterdags de tassen met kleding niet compleet 
zijn. Tassen zijn niet compleet ook zijn er trainingspakken weg. Door de week wordt 
er materiaal uit de tassen gehaald b.v. trainingsbroek of iets dergelijks vergeten, 
komt uit de tas. Zaterdagmorgen fluiten, trainingspak even geleend ook zijn er 
spelers die tenues, trainingshesjes mee naar huis nemen om te wassen. Al met al is 
er geen overzicht wat eruit wordt gehaald, in principe vult Herman dit steeds na het 
wassen aan. Misschien is afsluiten een mogelijkheid. 

• Slirk Elzinqa  
Sjirk spreekt zijn zorg uit over de kantinebezetting en dan met name over de 
barbezetting op de zaterdagmorgen. Luc zegt dat men bij Akkrum werkt met een 
schema warbij ouders worden ingeroosterd, uitgebreide discussie volgt. Tineke van 
Hes zegt dat we als jeugdleiders de ouders daar ook wel concreet op kunnen 
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aanspreken en een soort Reglement kunnen opstellen. Sietze Drenth zal dit verder 
nog eens uitzoeken hoe we dit het beste kunnen oplossen. 

• Siirk Elzinpa  
Sjirk vraagt of het bestuur al een datum heeft voor het Klaverjassen, meestal is dit 
tussen Kerst en Nieuwjaar maar dit komt nu ongelukkig uit. Wel rekening houden 
met het Klaverjassen in het café (lijstje?). Bestuur zal de mogelijkheden bekijken. 

• Sietze Drent 
Sietze komt nog even terug op het aanbrengen van een 
overkapping voor de kantine. Hij geeft aan dat het misschien 
tevens een mogelijkheid is om tegelijker tijd het probleem van de 
rondslingerende tassen aan te pakken. Misschien dat het 
mogelijk is om tegen de kant van het gebouw een tassenrek te 
plaatsen. Bestuur neemt dit mee in de overweging. 

Al een paar keer is tijdens de vergadering naar voren gekomen 
dat de KNVB strengere eisen (en straffen) heeft om het publiek 
tijdens de wedstrijden van DWp1 buiten de omheining te houden. Controleurs zijn 
aangesteld om hierop te controleren met de nodige sancties. Geconstateerd moet 
worden dat de omheining op het hoofdveld niet al te hoog is en dat de gemeente hier 
best op aangesproken kan worden. 
Daarnaast zal er tevens door de KNVB zeer streng gecontroleerd worden op het 
gebruik van glaswerk op het terras tijdens wedstrijden. Om risico's en boetes te 
voorkomen is de vergadering unaniem van mening dat alle consumpties moeten 
worden geschonken in plasticcarbonaat. 

• Jan Venema  
Jan geeft aan dat alle aluminium jeugdgoaltjes zijn opgeknapt. Dat dit alles een hele 
kluis was en hij de leiders c.q. trainers wil attenderen om hier goed mee om te gaan. 
Ook het gebruik van de grote trainingsgoals heeft soms te wensen over. 

Daarnaast ook het gebruik van de trainingsbalen, hij wil het ophalen van de ballen 
aanscherpen. Anne zegt dat we als bestuur niet als politie willen spelen. Het is een 
steeds terugkerend aandachtspunt. 

• Wiepie Krist 
Wiepie vraagt naar de verhoging van het wasgeld met € 0,50. Dit is het bedrag wat 
nu rechtstreeks naar DWP gaat. Wiepie vraagt of dit eerst niet zo was. Het gehele 
bedrag aan wasgeld ging geheel naar Herman. 

Ook een jaarlijks terugkerend onderdeel is het onderhoud, snoeiwerk, overhangende 
takken, onderhoud van de achterste ballenvanger onderwerp van gesprek. Afspraak 
met  Harm  de  Roo  zal worden gemaakt. Ook de sloten moeten zo spoedig mogelijk 
schoon omdat er 's avonds al bijna geen bal meer is te vinden. 

Gesprek komt op het gebruik van de AED. Nu is er een lijst met 22 personen die de 
AED mogen gebruiken. Wiepei vraagt of het verplicht is dat er continue een 
gediplomeerd AED-er aanwezig kan zijn op het complex. Dit is niet de vereiste, 
betrokken kan natuurlijk wel zo snel mogelijk worden gewaarschuwd. Door de 
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gemeente zal er binnenkort een kast worden geplaatst aan de buitenzijde van het 
complex waar de AED in wordt geplaatst. Landelijk is er een ontwikkeling waarbij 
gediplomeerden (in de direct omgeving) via SMS bericht krijgen of er hulp nodig is. 

• Luc Pen  
Luc benadrukt nogmaals om het aantal spelers van alle vier de senioren teams goed 
in de gaten te houden. Goed overleg tussen leiders en trainers onderling. 

• Hotze Adema  
Hotze heeft in de persoon van Remco ten Hoeve een nieuwe trainer voor de dames 
gevonden. 

Wanneer het weer omslaat en niet meer gebruik kan worden gemaakt van het B-veld 
is al jaren bekend dat DWP structureel beschikt over te weinig trainingsruimte. Veel 
overlappende trainingstijden warbij het trainingsveld dubbel of nog wel eens 
driedubbel wordt gebruikt. Hotze vraagt om een verschuiving van de vastgestelde 
tijden. Dit is niet mogelijk wel maken van een verder diepgaand schema waarbij 
iedere trainer precies weet war hij kan trainen. 

De prijzen van de verloting voor de wedstrijd DWP 1 tegen Oudehaske 1 worden 
aangeboden door Hotze Adema transport. 

• Manoal Harinosma  
Mangal geeft aan de website van DWP verder in ontwikkeling 
is en dat leider/trainers zich kunnen aanmelden voor een 
verdere inlog om eigen gegevens/verslagen in te brengen. 

• Anno Holtrop  
Anno komt nog terug op de trainingstijden en gebruik uitwijk B- 
veld. Doorgenomen wat mogelijk is. 

Nu veel problemen met de jeugdteams over het verzetten van 	ejék 
de bekerwedstrijden omdat bijna elk team mee deed aan 
toernooi in Mildam. Voor volgend jaar extra in de gaten houden en afweging maken. 

Anno heeft nog een vraag over de vacature van de jeugdcoördinator, hij vraagt om 
een taakomschrijving. 

• T"ibbe Bos 
Tjibbe vraagt actiecomité hoeveel aantal koeken er zijn verkocht., nu was er een 
groot gedeelte van de jeugd (wel aanwezig) die niet heeft gelopen. Das zonde. 
Besloten wordt dat Tjibbe dit onderling met het actiecomité kan afstemmen voor en 
volgende keer. Knijpstra 

• Herman de Heii 
Herman komt nog terug over het gebruik van de kleding. 

• Anne Knol  
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Binnenkort zal er nog een gesprek worden aangevraagd met gemeente over de 
stand van zaken aanleg kunstgrasveld. Ook kan Freerk van der Wal ons misschien 
eens uitleg geven over het gebruik van de velden. 

13.Sluiting 
Voorzitter Anne Knol bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid. Hij 
verteld dat we positief met elkaar om moeten gaan, anderen in hun waarde laten en 
rekening met elkaar moeten houden. Niet altijd zo negatief, kijkende naar al het verdriet 
wanneer er weer iemand in de directe omgeving is ontvallen. Probeer elkaar te 
ondersteunen, we moeten met elkaar de vereniging draaiende houden. 

Anne sluit de vergadering om 23.00 uur en biedt de aanwezigen nog enkele 
consumpties van de vereniging aan. 

Jan Knijpstra, secretaris D.W.P. 
Sintjohannesga, 4 september 2009 
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Technisch 
Klussenbedrijf 
J. Keizer 

Salon It Onlán 
Korkhorlaan 28 
8464 VI. Soniohanne.ga 

T. 0513 - 55 17 11 
M. 06 - 10 10 SO 25 
E. 	r.vandostouneg unnet.n1 

Binnendijk 47 
8461LG  Bottum  
Tel 0513-623910 

Sanitair-Timmerwerk-Elektro- Gas 
Dakgoten-Water 

VERSMARKT Jelle de Jong 
ROTSTERHAULE 

Tel. 0513-551707 

co*TORHui  

IE S YANA 
Sydtakke 1 Rottum 

Vel. (0513) 63 14 29 	Mobiel 0653 15 92 08 

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

Financiering mogelijk 

TUINCENITH DE KONING 
I;EoPEND MA-DO 8.30-18.00 

VRIJ 8.30-21.00 
ZAT 	8.30-17,( 

j:tttr., mithic40-er 

www.tuincentrum.dekoning.nl  

Meerweg  3 
Rohe! 
Tel. 0513 - 55 13 31 

BOUWBEDRIJF 
H VAN ZWOL 

Uw wens is onze uitdaging. 
Wij verzorgen uw; 

• Onderhoud 
• Verbouw 
• Nieuwbouw 
• Renovatie 
• Levering bouwmaterialen 

Streek 141 
8463NG Rotsterhaule 
T. 06-13756150 
F. 0513-435157 
E.  info@bouwbedrij1vanzwol.n1 

www.bouwbedrijfvanzwol.n1 

e e 
1--?(Jh.ii UZY7n.ide.  

Eigengemaakte  vb 
rocantene 

Eelt •Likdoorns•Kloven •Voetscrub • Nagelproblemen 
• Ingroeiende nagels • Voetmasker • Voetmassage • 
Reumatische voet • Diabetische voet 

saki, 

St Cl/dim) 
Net stinne, mar gauw hinne! 

Jelles Versmarkt 
Altijd het verste, dicht bij u in de buurt. 

Uw Gemaks Verswinkel aan huis 

17 0513-551208 

Mn beppe Mind it sizzen:  
dit  is it  lekkerste  Fryske 

roggebrea Par inyn kjizzen. 
Al Ant 1912!!!  



ALLES GLAS 
SPORT 

VOOR 

IEDERE jOURE SPORT! 
SPECIALIST IN VEKENIGINGSARTIKELEN 

Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

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

•  

Callon  

Dit clubblad is ged 

    

   

oor 

 

• 

  

    

ta1e de Bijek  
on.  

Voor al uw digitale 
druk- en printwerk 

in grote en kleine oplages 

• Kopiëren/printen (ook in KLEUR) 
• Drukwerk zoals: verenigingsdrukwerk 

familie-  en  relatie drukwerk 
• Grafische afwerking 

en  nog veel meet!! 
Informeer naar de mogelijk lieden - 

- 

Streek 133 
	

8463NG Rotsterhaule 
T. 0513 55 11 12 

	
info@centraledebijekoer.n1 

www.centraledebijekoer.n1 
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