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Streek 141 
8463N0 Rotsterhaule 
T. 06-13756150 
F. 0513-435157 

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

Financiering mogelijk 
www.bouwbedrijfvanzwol.n1  
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Aanvoerder Robbin Veenstra 

Kijkend naar volgende wedstrijd als we naar 
Harlingen moeten hebben we nog wat werk te 
verrichten. Maar de wedstrijd kon geen 
doorgang vinden, 7 spelers waren zodanig 
geblesseerd dat ze niet of niet zonder risico 
konden spelen. Daardoor werd de wedstrijd een 
week verschoven , met dank aan Minne ,nu met 
een redelijk fit team zullen de punten in 
Harlingen gehaald moeten worden. Zwaar 
onderdruk de eerste 15 minuten maar daarna een 
half uur goed voetbal en de spitsen die in goede 
samenwerking voor 3 goals zorgden leek het met 
nog een 2de helft te gaan "kat in bakkie". Echt 
niet, een superzware 2de helft waarin de 
verdediging alle zijlen moest bijzetten leverde 
een zwaar bevochten 2-3 winst op. 

Pieter de Jong, sinds de comeback van 
zijn zoon bij DWP ,altijd aanwezig om 
de Al te ondersteunen bij de 
uitwedstrijden. 

Ondanks het eerder geleden verlies tegen Akkrum is 
DWP Al nog niet kansloos.Na het verslaan van een van 
de naaste concurrenten,(Harlingen) en met nog de 
komst van Terschelling en Rood/Geel in SintJut, de 
andere concurrenten ,doen we gewoon mee voor de 
hoogste posities. Maar eigenlijk moeten we daar niet 
teveel mee bezig zijn. Het gaat allemaal boven 
verwachting en dat maakt het seizoen  moo  i.Komend 
seizoen met dezelfde ploeg kan de lat misschien wel 
hoger al moet ten aller tijden het plezier in voetbal 
voorop blijven staan. 
En dat plezier is in dit team overduidelijk aanwezig. 

Jongens, succes in deze spannende slotfase 

Svend 

Pagina: 42 

Van de redactietafel 

Voor u ligt alweer de 3' clubkrant van seizoen 2009/2010. 
Na een lange winterperiode zijn alle teams zaterdags weer in de wei. bus 
verwachten wij als redactie natuurlijk enorm veel kopie voor de komende 
clubkrant. Het ligt in de bedoeling in juni nog een editie uit te brengen. 
Kopie hiervoor kan in word-document aangeleverd worden tot uiterlijk 25 mei a.s. 
bij Anja Bos via bentria@hetnet.nl   
Voor deze keer weer veel leesplezier. 
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Accommodatie 
Sportcomplex 

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

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

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

5517.88 
55.17.85  

Bestuur 
Anne Knol 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Jan Kni jpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb 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 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Technische zaken senioren 
Technische Zaken 

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  

Jeugdcommissie 
Voorzitter 

Jeugdcoördinator 

Jeugdsecretaris 

Tjibbe BOS 

MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
Anno Holtrop 
HJ Groenstraat 28, 8464 NK Sintjohannesga 
Mangal 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 

Informatiepagina 
v.v. b.W.P. 2009-2010 

25 maart 2010 

DWP Al; HET VERVOLG.. 

Zozo dat is/was een lange winterstop. 

Vandaag dat ik start met schrijven is het de 27te 

februari en de Al heeft nog geen wedstrijd kunnen 
spelen. Ook het trainen lukt niet iedere keer door 
het slechte weer. be oproep in het gastenboek om 
wat te schrijven voor het clubblad deed mij even 
weer wakker schudden want ik wil als leider van de 
Al toch heel graag een stukje over dit team 
schrijven. 

Zo nu en dan bestook ik deze jongens met een  e-mail  omdat ik het belangrijk vind dat deze 
jonge ploeg wakker blijft en weet wat ze dit seizoen en  enders  volgend seizoen met elkaar 
kunnen bereiken. 

Tot nu toe dus nog geen wedstrijd maar ... we hadden 
wel een erg leuk mix toernooi in Munnekeburen. 
Een heerlijk ontspannende dag voor de jeugd maar we 
moeten dit jaar wel even met de pet rond want in de 
laatste ronden tussen A en B junioren sneuvelden 
beide voetbal len.Een geslaagde dog dus en ook leuk 
om te ervaren dat vele jeugdspelers de allerjongsten 
willen begeleiden als teamleider en/of 
scheidsrechter. Iets wat de club moet blijven 
stimuleren en motiveren. 

Wie weet zit er toekomstig scheidsrechter of trainer uit eigen kweek bij! 

Zaterdag 6 maart dan eindelijk het eerst duel van 2010. 
Akkrum kwam op bezoek de enige middenmoter die nog een aansluiting kan krijgen bij het 
bovenste gedeelte van de competitie. Een spannende maar slordige wedstrijd waarin we 
moesten startten zonder laatste man /aanvoerder Robbin, Ook vielen in de voorste linies 
nog Jaren en  Myron  uit, een kregen we te maken met een 5 minuten straf. Een ongelukkige 
wedstrijd waarin ik zelf niet zit met het verlies van 1-2 maar niet bergrijp waarom de 
tegenstander voor overtredingen geel kreeg en wij in de laatste 10 minuten bij 1-1 een 5 
minuten straf, waar geel gewoon op zijn  picots  was geweest. Al met al hebben we het 
verder aan ons zelf te danken en weet de Al ook weer dat ze verliezen kunnen. 

1 dubieus moment, wel of niet klem? 
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Mariejette  Bij  ker - 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 
Anja Bos - van Hes 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
bentria@hetnet.n1  

Advertenties clubblad 
	

Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

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

55.10.84 
06-21.51.28.07 

55.19.89 

06-30.73.13.08 

55.19.54 

06-48.70.08.21  

55.19.54 

55.19.89 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

Actiecomité 
Secretaris 	 Wiepie Krist 

be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Club van 100 

Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 
Minne Modderman 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 

be contributie zal vanaf het begin van het nieuwe seizoen via incasso worden gei-nd, 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 

Contactpersoon barvrijwilligers 

D.W.P. sluit unieke sponsoractie met thuisdeals.n1  

Vanaf 9 april t/m 30 september 2010 kunnen wij voor D.W.P. met jullie medewerking 
een flink sponsorbedrag ontvangen. 

Thuisdeals.nl is de gratis, digitale handelsplaats in de regio, waarop inwoners van 
een gemeente hun spullen gratis en snel thuis met elkaar kunnen verhandelen. 

Voor elke inwoner van een bepaalde gemeente in Friesland biedt Thuisdeals.nl deze 
mogelijkheid. Thuisdeals.nl  is voor alle verhandelbare spullen uit je eigen regio dus ook 

uw kleinere spullen op zolder en garage. 

Jullie voordelen: 
> vanuit je huis lekker dichtbij kopen en verkopen van spulletjes uit je eigen regio. 
> een extra gratis verkoopkans, naast de bestaande, landelijke digitale 

handelsplaatsen. 
> geen risico's met betalingen vooraf en het opsturen per post en ook geen 

verzendkosten, want de potentiële koper haalt en betaalt, vanwege de geringe 
reisafstand, de spulletjes bij de deur van de verkoper. 

> daardoor is het ook aantrekkelijk om kleine, goedkopere spulletjes aan te bieden, 
die nu bijvoorbeeld op zolder of in de garage liggen. 

> tevens staat een geplaatste advertentie niet gelijk na 1 dag al op pagina 30, zoals 
bij de landelijke digitale handelsplaatsen. 

Sponsoractie Thuisdeals.nl in de maanden april t/m september dit jaar: 
> elk lid van D.W.P. heeft de mogelijkheid om gratis iets te koop aan te bieden op 

deze site, vergelijkbaar met  by  Marktplaats. 
• de opbrengst blijft uiteraard voor uzelf. 
> bij maximaal 4 gratis geplaatste advertenties per lid op de site www.thuisdeals.n1  

krijgen wij als club € 2,00 ( € 0,50 per geplaatste advertentie ) van Thuisdeals.n1 
tot een maximum bedrag van maar liefst € 500,00. 

Wij hopen, dat jullie op zolder wat spulletjes hebben liggen, wat jullie te koop willen 
aanbieden op deze regionale, gratis, digitale handelsplaats Thuisdeals.nl. 
be actie is uiteraard geheel vrijblijvend of u nu wel of niet uw aangeboden spulletjes 
verkoopt op deze site. Ook kunnen jullie daarnaast gewoon gebruik maken van de 
landelijke digitale handelsplaatsen. 

Thuisdeals.nl is ook geen concurrent van welke lokale ondernemer dan ook, dus het 
betreft een zeer leuke en lucratieve actie van deze partij, welke donatie wij als 
vereniging D.W.P. zeer goed kunnen gebruiken. 

Bestuur v.v. D.W.P. in samenwerking met Thuisdeals.nl. 

Thuisdeals. nl., thuis eenvoudig en vertrouwd  online  handelen 
Pagina: 40 Pagina: 5 



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 

Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 
41.29.08  

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 
clubblad 	 be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

55.19.54  

Tijdens sommige gesprekken (kantine o.i.d) is het toch zeer gemakkelijk dat je de 
Friese taal beheerst. Zodoende bespaar je weer tijd en kun je deze gebruiken voor 
nuttigere dingen (voetbal bijvoorbeeld C)) 

Hieronder een aantal voorbeelden waaruit blijkt de Friese taal zeer efficiënt is.... 
- In het Nederlands 	* In het Fries 

- bit behoort tot de mogelijkheden. 

* 't soe kenne. 

- Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden. 
* Wit 'k net. 

- Zou u dat willen herhalen? 
* He? 

- Zulks ben ik geenzins van plan. 
* Dat doch ik net. 

- Ligt dat in de lijn van verwachtingen? 
*  Sae??  

- Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden. 
* Gjin punt. 

- Dit wordt door mij als zeer spijtig ervaren. 
* Das skande. 

- Het weer voldoet niet aan de verwachtingen van deze tijd. 
* 't is kutwaer. 

- Mag ik vragen waarvoor u hier komt? 
* Wat moatst? 

- wat u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste. 
* Krijn o wat. 

- Deze informatie is geheel nieuw voor mij. 
* Das nij. 

- Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden? 
* Meist dat wol dwaen? 

- Wilt u zo vriendelijk zijn mij te zeggen wat u van mij wilt? 
* Wat wo/st? 

- Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening. 
* Dat kin net. 

- Wat u mij opdraagt, ben ik niet van plan uit te voeren. 
* Krij de rambam. 

- Het leven van een Fries gaat niet over rozen. 
* 't koe minder. 

- Ik wil u vriendelijk doch dringen verzoeken dit pand te verlaten. 
* Opdonderje 

Mvg K c!‹ K 
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Van de bestuurstafel  

In de wintermaanden is het op en rond de velden van 
sportcomplex be Grie wat rustig, bestuurlijk is het ietsjes rustig doch achter de 
schermen gaat de het nodige door. Wat kwam er zoal ter sprake op de bestuurstafel? 

• Het laatste gedeelte van onze kleedaccommodatie moet nog worden afgeschilderd 
en ook een tweetal raampjes moeten worden vernieuwd. 

• Besloten is alvast voor volgend seizoen nieuwe tenues en trainingspakken voor 
D.W.P. 2 aan te schaffen met opdruk Sponsorgroep D.W.P. 

. D.W.P. Di heeft in Jolt Jager een nieuwe leider, Bram Linders neemt de 
opengevallen vacature van Jolt over bij D2 en Jan de Vries en Hans Piek zijn de 
kersverse nieuwe  !eiders  van F2, een geheel nieuw team na de winter. Bij D.W.P. E3 
kan nog steeds een extra leider of leidster. 

. be gemeente moet nu drastisch bezuinigingen omdat men van het rijk veel minder 
geld binnenkrijgt. Zit nu al in een 2 grote bezuinigingsronde maar toegezegd is 
dat het verzoek van DWP om een kunstgrasveld wel op de meerjarenplanning zal 
worden gezet. 

• Wat betreft de luifel is deze 
grotendeels klaar en zullen nog enkele 
cosmetische aanpassingen 
plaatsvinden. Onder de luifel is er niet 
alleen plaats voor de rokers maar ook 
bij een gigantische plensbui zoals 
afgelopen zaterdag is het een ideaal 
plekje. Daarnaast zal Heineken worden 
gevraagd voor de afbakening van het 
terras. 

• Van gemeente nog geen bericht over herhalingscursus AED, nieuwe medewerkers 
zowel bij gemeente als ziekenhuis Sneek. 

• Bestuur is speciaal bij elkaar gekomen voor de onderdelen: sponsoring en 
uitbreiding kleedaccommodatie. 

• Binnenkort komen met een concreet plan van de bouw nieuwe kleedruimtes. 
• Nadenken hoe we de verbouw gaan financieren en welke acties we hiervoor gaan 

houden. Gesproken over uitbreiding bestaande koekactie, eventueel andere acties 
zoals  by  snertactie  etc.,  de Poiesz actie is een eerste aanzet, ieder lid, donateur, 
sponsor aanschrijven voor een eenmalige vrijwillige bijdrage, uitschrijven van een 
loterij, houden van een grote sponsorloop van jeugdleden en senioren op een 
afgebakend parcours op be Grie. Muzikaal ondersteunen, op diverse hoeken wat 
activiteiten plannen (balletje hooghouden  etc.).  Natuurlijk zijn ideeën van andere 
leden altijd welkom. 

.E.5 F5- D.W.P F2 
Vanmorgen stond R.E.5 op het programma. Een tegenstander, die op het laatst 
in de competitie is gezet, omdat een andere ploeg is afgevallen. 
Het leek een makkie te gaan worden, omdat het allemaal "kleintjes" waren. 
Ook het veld was extra verkleind, net als de goals, dus dat werd iets moeilijker. 
Onze jongens begonnen gelijk de tegenstander onder druk te zetten, en de 
keeper van R.E.5 had het er maar druk mee, terwijl Sjoerd het veel rustiger 
had. 
Maar die goal he 	die was te klein, en die keeper van de tegenstander was 
gewoon heel goed, dus alle ballen die op de goal werden geschoten, gingen tegen 
de keeper aan, of net naast. 
be tweede helft, was heel spannend, omdat wij wederom veel beter waren, maar 
niemand die de bal in het net kon schoppen. R.E.S kwam soms ook nog bij onze 
goal, dus bleef het spannend tot het einde. Het begon ook nog heel hard te 
regenen, dus dat zat ook al niet mee. 
Zo speelden we 0-0, en dropen de jongens teleurgesteld van het veld af. 
Volgende keer een beetje meer geluk,(en een grotere goal) en dan pakken we de 
3 punten wel weer!!! 

Hans Piek. 

Hierbij een kort verslagje. 

be wedstrijd van 20 maart j.l. had al een ietwat rommelig begin (de 
tegenstanders kwamen op hun dooie gemak een kwartier te laat) 
en mondde uit in een partijtje gebekvecht gelijk een stel viswijven op een 
zaterdagse markt. We hopen met zijn allen dat dit soort taferelen bij volgende 
wedstrijden achterwege gelaten worden. Mannen we zijn met z'n allen een pot 
voetbal aan het spelen en de levens of salarissen hangen er niet van af. 
be wedstrijd werd in de eerste helft reeds beslist, echter niet in schoonheid, 
of wel juist in teveel schoonheid? Na de rust werd er weer even gas gegeven en 
kwamen we uiteindelijk toch op een mooie 9-0 overwinning. 
Doelpunten kwamen van  Elmer Suarez  (5 x),Peter Dikkerboom, Jan Venema, 
5 jouke Mulder en niet te vergeten onze nestor, Wiepie Krist. 
Onze verdediging hield in samenwerking met onze vertrouwde sluitpost het doel 
schoon. 
We zullen er als team alles aan doen deze winnende reeks voort te zetten en 
hopelijk het seizoen af te kunnen sluiten met wellicht een prijs. 

Jongens, veel succes en mondjes dicht. 

Jullie trouwe dienaar. 
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• Onze gedachten gaan uit om de komende D.W.P. Familiedag eventueel te gebruiken 
voor een datum Sponsorloop. Hierover volgt binnenkort meer bericht. 

• Daarnaast willen garage Bijker, Brouwer Fietsen en Bouw- en Aannemingsbedrijf 
Jan de Vries worden 
aangesloten in de 
Sponsorgroep DWP. Een 
verassende maar 
geweldige ontwikkeling 
dat er direct een aantal 
nieuwe bedrijven zijn. 
bat stimuleert hopelijk 
de andere plaatselijke 
bedrijven. Ook de 
Rabobank en Univé zijn 
aangeschreven met 
verzoek om als co-
sponsor bij D.W.P. te worden toegevoegd. 

• Met meerdere  co-sponsors  krijgen we een grotere financiële buffer. be tenues en 
de trainingspakken van DWP 2 voor het volgend seizoen zijn inmiddels al besteld 
bij Glas Sport. En besloten is om alle blanco shirts van de niet gesponsorde teams 
te voorzien van een opdruk Sponsorgroep D.W.P. Voor interesse Sponsorgroep 
D.W.P. kunt u contact opnemen met: Herman de Heij (algemene zaken) tel. 06-
48.70.08.21 

• Volgende vergadering van bestuur is op dinsdag 20 april 2010. 

Langs de lijn - de trouwe supporters waaronder kersverse  poke  Jan van Anne Marit 
(Hilda en René gefeliciteerd) 

Bezoek ook eens de website van b.W.P. www.vvdwp.n1  

KRUISWOORDPUZZEL de eerste oplossing wordt beloond met een 

prijs die tevens de oplossing is. 
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Horizontaal 

4. hoe heet de Duitse competitie 
5. doel 
6. internationale organisatie voetbal 
8, ander woord corner 
9. de baas in het veld 
10. over de lijn 
13. uitgesloten van de volgende wedstrijd 
15. europees kampioen voetbal 1988 
17. die kleur wil je niet 
18. aan de onderkant van een voetbalschoen 
19. vervangende speler. 

- • 22. ander woord voor verdediger 
23. blokkade voor een vrije trap 

• 

   

IC  ED 

 

E CF  G  

  

0I 

 

"IC Jr4  
Er.  Ko Op eQ  

                  

Verticaal 

1. voetbalploeg Almelo 
' 	2. speeltijd na 90 minuten 

3. het hoogst haalbare 
, 7. vorm van de bal 

9. positie 
11. waar water in zit 
12. een overtreding 

-• 14. kleur shirt DWP 
16. zonder kan een scheidsrechter niet 
20. 2x geel 

me 21. onderdeel van het doel 
• -• 24. waar de wissels zitten 

kR 
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met een vriendelijke groet, 
Anne Knol 

 

zomaar een vrijwilliger" 

woanun!  THE CHAMPIONS , 

be tijd vliegt is een gezegde maar dat is soms ook werkelijk zo. 
Waar we enkele weken geleden nog druk waren met sneeuwruimen e.d, zien we nu 
het gras gelukkig weer de vertrouwde groene kleur krijgen. be luifel bij de 
kantine is met vereende krachten zover klaar gemaakt dat de rokers en andere 
buiten liefhebbers toch droog kunnen staan als men buiten wil zijn. Het geheel is 
nog niet klaar maar de vrijwilligers hebben ook enkele zaterdagen tijd voor iets 
anders dan alleen DWP. Een storend punt is wel het ongepast weggooien van de 
peuken als men uitgerookt is. be emmers met zand die er altijd staan zijn niet 
voor bekers maar voor deze peuken. Als een ieder haar/zijn verantwoording in 
deze neemt hoeven we niet altijd naar een ander te wijzen, en kunnen we ons 
sportpark toch netjes houden. Kijkend naar de standen op de ranglijsten zien we 
over de gehele breedte een beeld waar we trots op mogen zijn. Van jeugd tot 
senioren, bijna een ieder kan/mag blij zijn met het behaalde resultaat. Met nog 
gemiddeld 7 wedstrijden te gaan zitten er voor verschillende teams nog genoeg 
mogelijkheden in de stand om te zorgen dat men naar het hoogste willen reiken. 
Ook de teams waar het iets minder gaat is er een vaak aanwijsbare reden 
aanwezig omdat men vaak eerstejaars zijn en tegen de al wat gevorderde teams 
moet spelen waar het lente en kracht verschil vaak de oorzaak is dat men soms 
niet helemaal mee kan komen. Een gegeven is dan ook dat men zelf volgend seizoen 
weer wat groter en krachtiger zal zijn. Er is al in menig medium gevraagd door de 
redactie van dit clubblad of men vanuit de verschillende teams wat meer en vaker 
kopij aan wil leveren. Zonder kopij is het namelijk ondoenlijk een waardig blad uit 
te brengen. Ik hoop dan ook dat een ieder de redactie wil steunen in het behoud 
van dit fijne clubblad, tevens zien we nu wat voor geweldig werk Jan Knijpstra in 
zijn eentje heeft gedaan om het blad altijd uit te laten komen. Voor de komende 
maanden staan er weer verschillende activiteiten op het  programme  binnen DWP, 
houd dus allen vooral de aankondigingen, aangeplakt of op de site, in de gaten. 
Voor de webmasters een compliment van onze zijde want de site ziet er prima uit. 
Zo zien we ook hier dat vele(meerdere) handen licht(er) werk (kunnen) maken. Als 
laatste wil ik alle vrijwilligers, in welke functie dan ook, danken voor jullie 
geweldige inzet van de afgelopen tijden, het is in één woord geweldig. 

Alles gezien... 	 Van de Voorzitter, 
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NEE, IK BEN 
OPTICIEN. 

IK HEB JE ZIEN SPELEN EN IK DENK 
DAT IK JE KAN HELPEN. 

OH, JA? BENT CA 
KEEPERTRAINER?  

DE WEEK ERNA... 



Lisa Oenema (DWP Workum) 
17 oktober 

Guus de Kleijne (DWP - 
Oudehaske) 5 december 2009 

g 	R INZ E -r fl  1-7. err,  .c" 

LS Li D E 
IC Mir UT' B E 

COMPLJTERS 

PAs-rani ELAAhl 25 - 8501 EW JOLI flE  
TELEFOON  (0513) 41 65 46/41 24 21 FAX (0513) 41 98 21 
www.naord-ccomputers.nt 1 ri fo@in  aard-corn p uters.n 

;  

Jesse  ten Hoeve (DWP -Tonego) 
7 november 

Beitske van der Zee (DWP - SVM) 
28 november 
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Pupil van de week........  
Onderstaand het zestal 
pupillen die de succesvolle 

start van DWP 1 in de competitie hebben 
meegemaakt. Vantevoren kwamen ze met een 
selectie speler op de foto. 

Jeroen de Vries (DWP - Wolvega) 
12 september - kwam met René op de foto 
omdat mem ook graag een foto van René wil 
(wordt uiteraard voor gezorgd) 

Marco Jager (DWP - Flamingo) 
19 september - en hoe kan het ook  enders  hij 
wilde graag op de foto met neef Bernard (die 's 
morgens ook nog eens scheidsrechter bij hem 
was). 

Wijtze Rinse Venema  
(DWP - WWS) 3 oktober - koos voor met 
keeper Jos op de foto.  
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Van het jeugdbestuur, 

Dit begin van het jeugdseizoen is weer met goede resultaten begonnen, na een 
paar probleemloze jeugdvergaderingen gaan we weer met frisse moed de 2 helft 
beginnen. Het wordt een korte 2' helft waarin ook wel op de avonden zal moeten 
worden gespeeld. 
Onze jeugd is zeer explosief gegroeid in een rap tempo deze maanden, dit in 
tegenstelling tot  !eiders  en trainers van de jeugd. 
Dit soms tot ongenoegen van het jeugdbestuur en van sommige ouders die hier 
denk ik ook hun begrip voor moeten tonen. 
bus in plaats van klagen kan er ook een trainingspak worden aangetrokken en ga de 
uitdaging aan!! 
Het is toch niet de bedoeling dat er contributieverhoging gaat komen omdat een 
betaalde jeugdtrainer in gezet moet worden voor uw kind. 
bus ouders, grootouders en spelers van de senioren, we staan met open armen op 
jullie te wachten!! 

Vriendelijke groet het jeugdbestuur 

28 april training D2 <-1 

boor Gert-jan Verbeek!! 

PLAATS: SPORTPARK bE &RIE 

AANVANG: 18.00-19.30 

KOMT ALLEN KIJKEN!!! 
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Voor eieren 
en 

kipproducten 

ThAfisser & Zn 
J.Veldstraweg 19 

Onwsterhaule 
Tel 0513-551369 

of 
Kadijk 12 

Rotsterhaule 
Tel 0513-551732 

www.eierhandelvisserml 

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  

Schoonheidssalon 

Pet"tvi—izm, 

„„. 

Thuis in uderly e big  
bleiAlwo aches  Kor  

• Gelaatsbehandelingen 
• Lichounshehandelingen 
• Massages 
• Cosmetische hand-, nagel en voetverzorging 
• Maki:341p 

becos producte 
Iwo 

info@petrabijkenni 
www.petrabijker.ni  

Strek 162, 8.463 NG Ralsterhauie 

- , 

Zaterdag 20 maart 2010 - 1:40pm 
Thuis tegen CVVO Lemmer. Uitwedstrijd gewonnen (0-5), dus dat moest deze 
regenachtige zaterdag ook maar weer gebeuren. Na de nederlaag van vorige week 
tegen de ongeslagen koploper (waarin wij degene waren die het spel bepaalden) 
moesten we de 3 punten weer gaan pakken. 
Opstelling van 4-3-3 weer erbij gehaald, omdat we meer kansen moeten creëren. 
bat gebeurde. Genoeg kansen gezien deze wedstrijd waarvan 2 ballen op de paal 
gingen en een schot van  Fenno,  die met een gekneusde duim voetbalde, op de lat. 
Na een paar afstandsschoten van Jeen en Matthijs was de grootste kans van de 
eerste helft voor Gerda. Ze stond helemaal vrij en probeerde de bal met een mooi 
schot in de verre hoek te plaatsen, helaas ging deze voorlangs. 

In de 2e helft hadden we tegenwind, maar dat weerhield de jongens en meiden er 
niet van hard te blijven werken. Een paar liepen al snel in de 2e helft vermoeid 
over het veld, dus moest er veel gewisseld worden om een scenario als vorige week 
tegen Oldeholtpade te voorkomen (rust: 1-0 einduitslag: 1-3). Vanaf toen pas werd 
de ruimte gezocht op het middenveld en kon het spel steeds sneller verplaatst 
worden. Dat leverde na 10 minuten in de 2e helft de 1-0 op, door aangeven van 
Joep op Douni die succesvol afrondde. Snel erna weer een snelle aanval van  Fenno  
die de bal recht in de handen van de keeper schoot. 
Even later wéér  Fenno  over de rechterflank richting de goal en ditmaal vergat ze 
niet goed af te ronden: 2-0. 
Een zacht schot van  Seger  belandde op de paal en de keeper stond erbij en keek 
erna, die had er zomaar in kunnen stuiteren, maar helaas... be laatste goal was 
voor Leon die binnen de 16 de bal op goal schoot die niet meer gered kon worden 
door een verdediger van CVVO. 

Einduitslag: 3-0 (1-0 Douni, 2-0 Fenna, 3-0 Leon) 

Volgende week tegen Zeerobben in Harlingen moeten we even een monsterscore 
neerzetten, aangezien zij laatste staan... 

Bekijk de basiself op http://dwp.tdk-design.n1  
Door Teun de Kleijne 
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PILSENER r 

ss. 

AMSTELBROUWERIJ 

Kapsalon Tri jnie - 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 berijf Friso Bos Rotsterhaule 

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 Duan - Joure 
Autobedrijf Siton Suzenaar - Heerenveen 

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

An ja Boender Sport massage - Rotsterhaule 
Motorhuis Esvana - Rottum 
Jonkman Transporten - Haskerhorne 
Voegbedrijf S.V.S - Scharsterbrug 

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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Reklamebord sponsor 

GEBO BV 
Meermarkt van Zwol 
Garage Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf W. MINNESMA BV  
Cafe  van der Zwaag 
BRATTINGA's kleurencentrum 
Sporthuis DE LEEUW 
Kapsalon Trijnie 
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 
De WREDE Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 
be Bromfietshal 
van der Wiel 
Loonbedrijf Gebr. DE VRIES 
Multiservice Hans Knol 
Voegbedrijf 5.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 

ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
SINT JOHANNESGA 
OUDEHASKE 
OUDEHASKE 
SINT JOHANNESGA 
JOURE 
HEEREN VEEN 
OUWSTERHAULE 
ZOETERWOUDE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
HEEREN VEEN 
SINT NICOLAASGA 
SNEEK 
OUDEHASKE 
NIEUWEHORNE 
SINT JOHANNESGA 
HEEREN VEEN 
OUWSTER NIJEGA 
JOURE 
JOURE 
SINT NICOLAASGA 
ROTSTERHAULE 
DRACHTEN 
ROTSTERGAAST 
SINTJOHANNESGA 
SCHARSTERBRUG 
5INTJOHANNESGA 
SINTJOHANNESGA 
ROHEL 
ROTSTERHAULE 
HASKERHORNE 
SINTJOHANNESGA 
OUDEHASKE 
OUDEHASKE 
5NEEK 
JOURE 
ROTSTERHAULE 
OUWSTERNIJEGA 
ROHEL 

Sponsors bedankt 

Zaterdag 13 maart 2010 - 1:33pm 
Na een spannende wedstrijd helaas verloren... 
Maar ik ben niet ontevreden. be eerste helft heb ik zeer goed voetbal gezien 
vanuit onze kant. Helaas wat onnodige foutjes of verkeerde aannames (waar we in 
de training weer aan kunnen werken), maar verder zag ik dat de ruimte goed 
gezocht werd. be eerste 20 minuten hebben we alleen maar op de helft van de 
tegenstander gespeeld en we begonnen ons af te vragen of dit wel de ongeslagen 
nummer 1 van de competitie was. Later werd de tegenpartij al wat sterker en in 
de 2e helft konden ze dat doordrukken en zelfs nog doelpunten afdwingen. Niet 
verdiend, maar toch gemaakt. Foutje van de keeper kan altijd gebeuren, maar dan 
ligt de bal wel in het net.. 

be nieuwe formatie 4-4-2 heeft wel nut gehad al hoorde ik sommige achteraf 
(pas) dat ze het nog niet helemaal hadden gesnapt, bit wordt nog vervolgd. 

Ook hadden nog een paar jongens een blessure, zo ook sterke verdediger Mathijs 
die al de hele week geblesseerd was en gister ook nog eens een ongeluk had gehad 
op de brommer.. Daarnaast Wieger Dirk  (WD)  die in de basis zou starten moest 
toch vragen of hij op de bank kon beginnen met een zere hak. Na in de rust een 
warming-up te hebben gedaan gaf hij toch aan niet te kunnen spelen, omdat hij 
teveel last had van die hak. Ook Joep bleef de 2e helft in de kleedkamers met 
een geblesseerde teen (niet de linker, maar nu de rechter) en ik weet nog niet 
hoelang hij uitgeschakeld is. Douni had ook wat te klagen over haar hak, maar kon 
wel weer spelen. Hetzelfde gelde voor Thijmen. 

be uitblinkers van vandaag: Marco, die op voorstopper stond i.p.v. voorin, bij een 
jongen met een TE grote mond + muts. Veel duels won Marco. Uitblinker nummer 
2: Jacob. Deed het heel goed als links- en rechtsachter. Moest veel moeite doen 
zijn directe tegenstander bij te houden en heeft daar nu een blaar aan 
overgehouden. Dan de 3e uitblinker van de week: Leon. Zocht continue de ruimte 
op het middenveld met balbezit en wanneer de tegenstander de bal had hielp Leon 
goed verdedigend mee. Klasse. 

Einduitslag: 1-3 (1-0 Leon) 

Volgende week tegen CVVO en we gaan er weer tegenaan. Als we voetballen zoals 
vandaag in de le helft, dan moet het goed komen! 

Bekijk de bosiself op http://dwp.tdk-design.n1  
Door Teun de Kleijne 
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Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 
KORT 	
Timmer- en aannemersbedrijf 
Sinnencllik 25 8461 LE Hottum tel. 0513 621173 www.kortholiw.n1 

Bij 

Gebo-Wonen 
scoort u zeker! 

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

.105131 - 55 17 04 KAPSALONMAAIKE.1111. 

DAMES - EN 1-1EKENKAPSAION 	 irmi

doe_ 

 

dig 	dvkif 
? CLUB van 100 

lp ji Jan  
vrienden van D.W.P. 

de  wile peal  

\ , 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure Bauke  Algeria  
Voegbedrijf Visser - Joure Albert Hol 

Siebe Poepjes Jan & Anneke Lageveen 
Jan i Bokma Jan & Leny Kni jpstra 

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 Eelco & Marco Visser 

Oane Wierda Mindert Mulder 
Eelco van der Heide Sippe Smeding 

be Kroeg - Heerenveen Ype & Mariejette Bijker 
Patrick de Jong Jan Sloothaak 
Mangal Haringsma Voegbedrijf Volken Sloothaak 

Anske & Gretha de Jager Sjoerd & Roelie van der Molen 

Informatie Club van 100 - Minne Modderman tel. 55.17.64 
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Neem eens een kijkje in 10G KRAA,K 
onze winkel  online  

Installatietechniek www.kerstma-heidaml 
met meer dan 
6000 arfikelen! 

Kerstma-Heida 
land en tuinbouwartikelen 

-ketelvervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

agrarische benodigheden - diergenees en 
verzorgingsmiddelen - land oouwf olie - zit 
en gazonmaaiers - tuinarhkelen - verf en 
doe het zelf - werdecing en schoeisel - 

gereec schappen - ijzerwaren 

Streek 198 Rotsterhaule 0513-551216 

Kadijk 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 

• SNIJVERSE 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 

Voor al uw installatie werkzaamheden: 
• 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. 

Bent u doe-het-zelver? Kom dan bij ons voor uw installatiemateri-
aal. Ook voor deskundig advies! Kom eens een kijkje nemen in onze 
winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortimentl 

Kijk ook eens op www.wminnesma.n1 
Technisch bedrijf W.Minnesma T.:0513 6773 70 
Appelhof 1 F.:0513 6778 04 

E.:Info@wminnesma.n1  

vakInstallateurs 

8465 RX Oudehaske 

FOTO: PRO SHOTS 

ABONNEE 
Naam Willem Jager. 
Woonplaats ik woon al 23 jaar in Rotstergaast, 
een Fries dorpje met iets meer dan twee-
honderd inwoners. 
Geboren Op 25 juni 1940 in Sintjohannesga. 
Abonnee Ik ben nu 35 jaar abonnee. 
Beroep Tot mijn 61ste heb ik in een metaal-
fabriek in Joure gewerkt. ik ben met pensioen. 
Partner In oktober ben ik 45 jaar getrouwd 
met  Matti,  samen hebben we drie kinderen. 
Een dochter, Leny (44), en twee zoons, Dirk (43) 
en Gjalt (41). We hebben acht kleinkinderen. 
Zelf gevoetbald Als kind voetbalde ik op 
school en op straat. Na mijn huwelijk ben ik 
gaan keepen bij DWP in Sintjohannesga. ledere 

zaterdag ga ik nog naar de wedstrijden van 
DWP kijken. Mijn zoons zijn actief bij de 
vereniging als grensrechter en jeugdleider. 
Club Nederland  SC  Heerenveen. Vroeger ging 
ik met mijn oom naar de wedstrijden, als kind 
heb ik  Abe  Lenstra zien voetballen. Hij was wel 
een beetje lui, maar qua bewegingen en aan 
de bal was hij een ster. 
Speler Nederland Gerald Sibon vind ik echt 
een hele goede speler bij  SC  Heerenveen. 

Hij is een balvaste spits en staat meestal op 
de goede plek. 
Club buitenland Manchester  United  volg 
ik al lange tijd. Mijn aandacht werd op die club 
gevestigd door dat vreselijke vliegtuigongeluk 
in 1958. Een groot deel van de ploeg kwam om 
het leven. Ze moesten het hele team weer 
opbouwen, dat was een hele prestatie. 

Speler buitenland Ronaldinho heeft mooie 
schijnbewegingen en is snel. hij is misschien 
wel over zijn hoogtepunt en ik denk dat zijn 
stijl beter past bij Barcelona dan bij AC  Milan.  
Mooiste wedstrijd  SC  Heerenveen-Feyenoord 
in de tweede ronde van het bekertoernooi eind 
1973. Heerenveen speelde in de Eerste Divisie 
en moest tegen het grote Feyenoord. Ik was 
met mijn buurman bij de wedstrijd. Het werd 
1-1, geweldig! Feyenoord won uiteindelijk via 
strafschoppen. 
Mooiste doelpunt Het doelpunt van Paul 
Bosvelt in de wedstrijd tegen FC Groningen eind 
2005. Van net over de middenlijn lobde Bosvelt 
de bal prachtig over keeper Bas Roorda. 

Jeugdidool  Abe  Lenstra was geloof ik bij 
ons in de buurt als mens niet heel geliefd. Als 
voetballer was hij wél mijn jeugdidool. Het is 
moeilijk te bepalen of hij de beste Nederlandse 
voetballer aller tijden is. Johan Cruijff was 
later ook wel goed, maar  Abe  kon zeker mee 
op dat niveau. 
Andere sporten Op televisie volg ik het 
schaatsen en de grote tennistoernooien. Ik 
ben geen fan van waterpolo, maar tijdens de 

Olympische Spelen bleek dat ook een hele 
fraaie sport. 
Televisie Studio Sport blijft favoriet. Dit jaar 
kunnen we weer lekker naar het voetbal kijken 
zonder reclames. Ook de detectiveserie 
A Touch of  Frost  kijk ik graag. 
Radio ik luister meestal naar Omrop Fryslán 
met actualiteiten uit de provincie en het is in  

de Friese taal. Thuis spreken we ook Fries 
met elkaar. Vroeger luisterde ik naar piraten-
zenders. Daar zijn er nu niet veel meer van. 
Internet Mijn vrouw zit meestal achter de 
computer. ik ben niet echt een computerman. 
Voorzitter Riemer van der Velde heeft 
Heerenveen vanaf vrijwel niets opgebouwd. 
Hij is recht voor zijn raap en samen met Annie 
bracht hij een goede sfeer bij de club. Dat vind 
ik belangrijk. 
Trainer Foppe de Haan. De manier waarop hij 
met spelers omgaat is bijzonder. Het is net of 
hij een vaderfiguur voor hen is. Hij is menselijk. 
Bij sommige trainers mis ik de menselijkheid, 
alles draait bij hen om geld. 

Tv-commentator Bij de jongere 
generatie commentators zitten wel 
een aantal goede. Maar Theo Koomen 
gaf vroeger, bij  tangs  de Lijn, de 
luisteraar het gevoel of hij erbij was. 
Tv-presentator ik ben altijd vast 
blijven houden aan de mensen van 
Studio Sport. Mart Smeets en Tom 
Egbers vind ik het best. Ze hebben 
kennis van zaken. 

g 	Tv-analyticus ik mag graag luisteren 
• naar Johan Derksen. Ik vind het een 

goede zaak dat hij durft te zeggen 
wanneer hij het ergens niet mee 
eens is. 
Wat leest u meteen in  VI?  Als eerste 
lees ik de column van Johan Derksen. 
Daarna begin ik helemaal voorin en 
lees het hele blad door. 
Aan wie of wat ergert u zich? De 
bedragen die de spelers verdienen vind 
ik niet normaal. Hierdoor vertrekken ze 

veel te vroeg bij hun oorspronkelijke club. Het 
is niet goed voor hun ontwikkeling. Kijk naar  
Royston  Drenthe. Hij ging op jonge leeftijd 
naar Real Madrid en nu hoor je eigenlijk niets 
positiefs meer over hem. Dat is zonde. 
Ontmoeten Riemer van der Velde zou ik graag 
een keer spreken. We kunnen het hebben over 
voetbal en ik geloof dat vissen zijn grote hobby 
is. ik vis ook af en toe, maar niet te vaak. Daar 
ben ik te ongeduldig voor. 

Seizoen 2008/09 De kampioensstrijd gaat 
tussen PSV en  Ajax,  denk ik. Ik geef  Ajax  een 
streepje voor, ze hebben goed ingekocht.  
SC  Heerenveen wil een topclub zijn. De beste 
spelers gaan echter iedere keer weg. Ook nu 
weer. Ze hadden Miralem Sulejmani nooit 
mogen verkopen. 
SAMENSTELLING: MARIEKE DERKSEN 

week 37 VI www.vi.nt 119 110  

'Zonde dat  Royston  Drenthe naar Real Madrid is gegaan' 

Pagina: 16 
	 Pagina: 29 



Activiteitenkalender „............ 

- 
03-04-2010 
14-04-2010 
19-04-2010 
25-04-2010 
28-04-2010 
30-04-2010 
01-05-2010 
22-05-2010 
05-06-2010 
05-06-2010 
11-06-2010 - 
12-06-2010 
14-06-2010 
16-06-2010 
18-06-2010 
24-06-2010 
11-07-2010 - 
15-01-2011 - 
12-02-2011 -  

- Paasweekend 
- Skarsterlan - schoolvoetbal, sportpark be Grie 
- Jeugdvergadering leiders 
- KNVB beker finale, be Kuip, Rotterdam 
- Training DWP D2 door Gert Jan Verbeek, aanvang 18.00 uur. 
- Koninginnedagtoernooi DWP, E-F pupillen 
- Optreden Trienes, kantine DWP, vanaf 17.00 uur 
- DWP Familiedag (alvast reserveren) 
- Dorpsfeesten Rottum 
- Guus Meeuwis,  Abe  Lenstra Stadion, aanvang 20.00 uur 
Start WK 2010 Zuid-Afrika, Johannesburg 

- Jeugdtoernooi Jubbega (F, E, D, C en A) 
- WK voetbal - Nederland - Denemarken aanvang 13.30 uur 
- 16 jun t/m 19 juni 2010, Dorpsfeesten -Sint Jut 
- WK voetbal - Nederland - Japan aanvang 16.00 uur 
- WK voetbal - Kameroen - Nederland, aanvang 20.30 uur 
Finale WK 2010 Zuid-Afrika, Johannesburg 
Zaalvoetbaltoernooi Sint Nyk 9.00 - 18.00 
Zaalvoetbaltoernooi Munnekeburen 9.00 - 18.00 

In de schijnwerpers ..D.W.P. 2 een geheel 

nieuw team voor het eerst na de winter uitkomend in de 
competitie. 

Akkerman 	, ,,... Brouwer FIETSEN 00 Mechanisatiebedrijf 	MASSEY FERGUSON 
stn,k 36 
•reh 3 ,3-55 ,283 	www.Imb-akkerman.n1 	m,,,,:,,„...„ tis 34  03 

8463NE Rotsterhaule 

www.brouwerfietsen.n1  

Te1.0513-551813 info©brouwerfietsen.n1 
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BANDEN: . 
Franke Sloothaak 

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

Postadres: Firmawei 11 -8501  XL  Joure 

Voor al uw: 
nieuwbouw voegwerk • uithakken van voegwerk 

restauraties • gevelreiniging • impregneren 

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 

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF  
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

Handelswei 14 
8501 XJ Joure 
Telefoon (0513) 419 293 	Heide 11 
Telefax 	(0513) 414 239 	8521 DE St. Nicolaasga 

Telefoon (0513) 432 334 
Mobiel 	(0651) 501 796 

...... 

II  

Siton Suzenaar 
met 6 vestigingen bij u in de buurt 

Heerenveen 
Kattebos 162 (0513) 622100 
Internet: www.siton-suzenaar.n1 

9 P1 "1 I hemu  ech  
installare n  liege  techniek 

Henk Mulder  
Vierhuisterweg 22 	OA  8507  CG  Rohel 	 -4 06-30 29 77 43 
henk.mulder@hemutech.com 	www.hemutech.com  

BRINKSMA 	BRIINIKSMA 
.qt..--,,i ,t1WARK Bgiftn0T-7 	geHLIA.Pgji   

lir 	a 	ii  
,k AUTQBELETTVING 	A'w.S:®HILDERWE=RK 

.*«- RECIMEBORDtEN 	,\‘,. WANDA 	ERKI @ 

.S GEVOIBELETTERING 	A.•\,,BEGLAZIN© 
II  

O&BEWEGWIJZERING 	I 
TSJOKEMARWEI 8 	SINT NICOLAASGAffl0513 - 432661 
EZZiallt 	a-bele te in  -.n• 
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Streek 74 8464 NE Sintjohannesga 
0513-801999 	info@joed-ict.n1 

Computer problemen 	Internet 
Hardware 	 Telefonie 
Software Bedrijfsnetwerken 

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 
T0513 651 299F0513 653 162 

Meerweg 348515 CB Oldeouwer -  Rohe!  
Telefoon (0513) 55 13 4 

Garagebedrijf 

BIJKER 

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 AIRCOSER VICE I 
LAAT DE AIRCO VAN UW AUTO EENS 
DOOR ONS VRIJBLIJVEND CONTROLEREN 
OP [DE GOEDE WERKING. 

Veehandelsbedrijf 
Joh. Kuipers 
Rotsterhaule 
Tel. en Fax: (0513) 551252 / 552824 
Mobiel 06-22923945 

Lid NBI-IV 
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 Icasemelk 
Dekstieren 

41è 

Wat is je grootste ergernis'. 
bat mensen over anderen oordelen, of ze wel of niet hun best hebben gedaan. 
Verder erger ik me niet zo snel aan dingen, ik vind dit verspeelde energie. 

Met wie zou je wel een dag willen ruilen. 
Ik zou wel eens willen ruilen met Barack Obama. Als president van Amerika ben 
je toch de machtigste man op de wereld. 

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker maken. 
Ik heb niet zo veel slaap nodig, maar als  Ajax  kampioen word moeten ze mij daar 
voor wakker maken. En het zou natuurlijk ook wel makkelijk zijn als ze me wakker 
maken als mijn vriendin moet bevallen. 

Wat mis je in Ouwsterhaule. 
Een voetbalvereniging natuurlijk! Als ik zie hoeveel spelers er bij DWP voetballen 
die bij ons uit het dorp komen dan kunnen we een mooi sterrenteam opstellen. 
Een kroeg om gewoon even gezellig binnen te wippen zou ook niet verkeerd zijn. 
Het dorpshuis is leuk maar niet altijd open en als het open is, is het vaak een 
besloten feestje waar je niet zo naar binnen loopt. Gelukkig hebben we een 
tennis vereniging waar het wel altijd bere gezellig is. 

Waar komt je voetbal passie vandaan. 
Van jongs af aan zaten we altijd met de hele familie voor Studio sport. Mijn 
vader werd altijd gek als  Ajax  scoorde. Ik heb zelf eredivisie live en zit dus de 
hele zondag voor de buis (gezellig}. Meestal wordt na studio sport het televisie 
bakje van me afgenomen. 

Wat is je favoriete club en speler. 
Dit is een inkoppertje  Ajax  natuurlijk, en favoriete speler (na enige bedenk tijd) 
toch een  Ajax  speler namelijk v/d Vaart. 

Wat zou je bij DWP nog eens veranderd willen zien. 
Dat het B veld een kunstgrasveld wordt, waar we lekker kunnen trainen op een 
goed veld, maar zaterdags wel op gewoon gras voetballen want dat is toch het 
mooiste. 

Welke droom zou je nog willen realiseren. 
Dit jaar kampioen worden met DWP 1, maar wat nog veel belangrijker is dat we 
samen een kern gezonde baby krijgen. 

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt, 
bat een ieder positief achter het eerste staat om het kampioenschap te halen, 
of zeiken is zo gemakkelijk en het bederft de sfeer op de vereniging. 

Pagina: 27 



Mei ik jo wat freegje 

Even voorstellen!! 

Hallo ik ben Sjoerd Koopmans, aanvoerder van het eerste van DWP, geboren in 
Oldeouwer. Ik woon samen met mijn vriendin in Ouwsterhaule . Ik voetbal vanaf 
mijn zesde jaar al bij DWP en heb tussen door ook 5 jaar bij sc Joure gespeeld. 
Sinds 3 jaar ben ik weer terug en ik voetbal hier met veel plezier 

Hoe lang wonen jullie al samen in Ouwsterhaule. 
Ik heb al tien jaar een relatie en woon alweer vier jaar samen met mijn vriendin 
Harmke Ykema in Ouwsterhaule. 

Wat voor werk doe je. 
Vertegenwoordiger bij Piersma &van der Ven BV een bedrijf dat kunststof 
vloeren di Coatings levert en aanbrengt. be vloeren in de kleedboxen, de hal, 
toiletten en bestuurskamer komen bij ons vandaan. 

Wat is je grootste passie. 
Natuurlijk is voetbal mijn grootste passie maar skiën en tennissen mag ik ook 
graag doen. Ik ben er ook altijd voor in om even een avondje te gaan stappen. 

Waar kun je het meest van genieten. 
Op zaterdagmiddag om een uur of 5 in de zon op het terras met een potje bier, 
dit heeft niks met het voetbal te maken, gewoon lekker. Maar ook van een mooie 
goal of goed voetbal kan ik erg genieten. 

3 jaar bWP 

Nog maar net begonnen aan een trainersloze periode kwam er in de herfst van 
2007 een telefoontje van Anne Knol of ik belangstelling had om de tussentijdse 
vacature bij DWP op te vullen. We waren elkaar de laatste jaren al een paar 
keer misgelopen en het was mijn wens altijd nog een (3') keer op " de Grie" terug 
te keren als trainer. 

Na veertien jaar was er natuurlijk veel veranderd : een voor mij bijna onbekende 
selectie en de accommodatie had een prachtige metamorfose ondergaan. Het 
werk van de nog steeds vele onvermoeibare vrijwilligers die de club kenmerkt. 

be poging om DWP als derde klasser te behouden mislukte ondanks een 
debuutstunt bij Bant. Een technisch behoorlijk goed onderlegde selectie kwam 
tactisch , fysiek en ook mentaal nog veel tekort om de degradatiedans te 
ontspringen. be inzet ontbrak zeker niet tijdens de vele nederlagen maar de 
slechte start (nul uit 6) had ook al veel zelfvertrouwen weg genomen en een 
onderaan bivakkerend elftal krijgt ontegenzeggelijk te maken met meer kaarten, 
blessures en "pechgoals" dan anders en de niet te missen kansen raken dan toch 
vaak paal en lat in  picots  van het net. Maar uiteindelijk finishten we met hele 
duidelijke cijfers na 17 nederlagen met 9 punten en het negatieve doelsaldo van 
23 voor en 63 tegen. 

be terugkeer in de 4' klas moest in ieder geval weer voor meer stabiliteit in de 
prestaties zorgen en de doelstelling werd een plaats in het linkerrijtje om 
vervolgens in het volgende seizoen (2009-2010)weer een toonaangevende rol in 
de 4' klas te kunnen spelen. be prestatiecurve bleef wisselvallig: we haalden 
slechts 1 serie van 3 overwinningen achterelkaar terwijl 2 series van 3 
nederlagen achterelkaar voor de dieptepunten zorgden waarbij we zelfs tegen 
de degradanten ernstig faalden. Daartegenover stonden wel spectaculaire 
winstpartijen tegen  SC  Joure, CVVO en Workum en Wolvega. Uiteindelijk 
haalden we net niet de eerste 6 in het linkerrijtje met 29 uit 22 en een 
doelsaldo van 33 voor en 43 tegen. Vooral het aantal tegendoelpunten was nog 
steeds een belemmering om goed te kunnen presteren. be omschakeling van 
balbezit naar balverlies verliep nog steeds te traag , te onzeker en met te weinig 
spelers en te veel open ruimtes tussen de linies. Bovendien was de mentale 
stabiliteit niet toereikend : kopjes snel laten hangen, gebrek aan acceptatie van 
onderlinge  coaching  en onvoldoende discipline en doorzettingsvermogen om 
tegenslagen te kunnen opvangen en voorkomen. 

In de voorbereidingsfase van het 3' seizoen was er vanaf het eerste begin 
blijkbaar het besef aanwezig dat het anders moest wilden we van de verruimde 
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grai.MIve,  
skids 
i/W6 KNV13 

MORRONDE 

aanvang 13.00 uur 
sportcomplex De Grie — Sintjohannesga 

terrein: v.v. D.W.P. 

promotiemogelijkheden kunnen profiteren en de doelstelling werd dan ook : 
directe promotie door een plaatsje bij de eerste vijf te bezetten. 

Zoveel als mogelijk binnen een relatief kleine vereniging werd er ondertussen 
ieder seizoen doorgeselekteerd op kwaliteit, inzet, beschikbaarheid en leeftijd. 
Zo hadden inmiddels al om verschillende redenen  Rene  Krikke, Anne Wierda de 
selektie verlaten en volgden na het 2 jaar  Bennie  v d Wal, Johannes Dijkstra, 
Wiebe Jan  Biker  en Lieuwe Huttinga en zocht Martin Sietzema een hoger 
niveau op bij Wolvega zo. Tijdens het huidige seizoen kwamen daar inmiddels 
nog Jelle Hoekstra en Arjen Krist bij die een stapje terugdeden naar de b-
selektie. Nadat Eelco in het eerste seizoen en Burghard vorig seizoen 
halverwege al instapte kwamen in augustus 2009  Andres„  Rudy, Anno, Jos Buys 
en  Dylan  de A-selektie versterken. be A-selektie telde dus inmiddels al 7 
nieuwe gezichten en 5 daarvan hebben inmiddels een basisplek weten te 
veroveren. 

be voorbereiding met goede beker- en oefenduels verliep al behoorlijk naar wens 
en het vertrouwen groeide nog meer na een prima resultaat in de eerste 
competitiewedstrijd in en tegen Oudehaske. Vanuit een verdedigende stelling 
werd er zeer effectief gecounterd en ook tijdens het vervolg tegen Wolvega en 
Flamingo's bleek DWP tactisch in de omschakelmomenten steeds beter en 
succesvoller en vooral een goed voetballend geheel. Hierna kon het basisteam 
bijna voltallig in tact blijven en hadden we tevens een ijzersterke wisselbank. In 
de hierna volgende serie kregen we nooit meer dan 1 tegendoelpunt per 
wedstrijd tegen . Met Jos hebben we in mijn ogen de beste keeper van de 4' 
klas terwijl er weer een echte achterhoede staat met een herboren  Harm  die 
samen met Anno en Eelco de meeste spitsen uit de wedstrijd weten te spelen en 
een souverein heersende Rudy de gaatjes dicht en voor een goede eerste 
opbouwpass zorgt. Daarvoor wisten Leo en Jos B en\of JanYpe voor een 
verdedigend evenwicht te zorgen op het middenveld. Aanvallend bewijzen 
5joerd, Burghard,  Rene  en Bernard met hun gezamenlijke productie van 37 
doelpunten (stand van zaken t\m 13-3-10)de juiste aanvallers op de juiste  pleats  
te zijn.  Dylan,  Lolke en  Andres  zijn goed op weg naar het eerste elftal en ook 
vanaf de bank bewijst Remco in zijn invalbeurten zijn kwaliteiten en zal hij in de 
resterende 6 duels nog van grote waarde kunnen zijn. Bovendien verpersoonlijkt 
Remco , met een blessure ongelukkig op de bank terecht gekomen, de groei in 
mentale volwassenheid binnen de A-selektie, door zijn moeilijke positie 
karaktervol te dragen. Als iedereen rustig en tegelijkertijd scherpt blijft en het 
teambelang voorop stelt ,bereikt DWP zijn doelstelling met terugkeer in de 
derde klas en wie weet met een extra feestelijk toetje. 

Voor mij een mooi moment om (weer) afscheid te nemen. Je moet als trainer niet 
wachten op het moment dat je aanpak voor de spelers een sleur wordt Voor mijn 

or», 
regar 

K.N.V.B. KNVB 

SCHOOLVOETBAL 
gemeente Skarsterlán 

MCIENSCI4 111 APRIL MO  

deelnemende scholen: 
De Beuk (Sint Nicolaasga), Dr. E.A. Borgerschool (Joure),  

It  Haskerfjild (Joure),  It  Klimmerbléd (Sint Nicolaasga), 
Matthëusschool (Joure), De Paedwizer (Sint Nicolaasga), 
De Trieme (Sintjohannesga), Dr. Wumkesschool (Joure). 

Pagina: 20 



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 
plakdak 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.mtilder-schoonmaak.ni  

13Wenyeisloon Jdoonl 

Tel (0513) - 84 06 74 
Fax. (0513) -84 11 84  
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ERKEND AARD- EN PROPAANGAS INSTALLATEUR 

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

B. van Hes 
Metselwerken 

       

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
te1.o5i 3551749 
mob.o6i 5438112  

               

               

               

               

               

               

               

ILMulder Schoonmaak  

gevoel hebben we onze belangrijkste doelstelling over drie jaar grotendeels 
weten te bereiken door van deze selektie, SAMEN met  !eiders,  verzorgster en 
spelers, een goed team te maken waarbinnen iedereen de intentie heeft elkaar 
te waarderen, accepteren, stimuleren , corrigeren en een ieder zijn 
verantwoordelijkheid neemt en weet. Inmiddels heb ik ook moeten leren dat het 
belangrijk is mee te groeien in de veranderende tijd waarin spelers mee willen 
denken en praten en niet alles kritiekloos meer aannemen. Het proces naar een 
eenheid verliep niet altijd vlekkeloos en er zijn de nodige verbale botsingen 
geweest maar ik ben apetrots op deze A-selektie die zichzelf heeft weten op te 
tillen naar een niveau waarmee ze nu wel een stabiele derdeklasser kunnen 
worden. Ik dank een ieder , te weten alle spelers,  !eiders  Bernardus,  Durk  en 
Geert, verzorgster Hendrika , de supporters, het zorgzame kantinepersoneel en 
het bestuur voor de samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen en wens 
mijn opvolger Henk van Hes met zijn staf en spelers veel succes in de derde klas.  

Bonne de Vries, 

Aldeboarn, maart 2010 
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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. 

  

  

   

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 
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Voetbalvereniging D.W.P.  
Jan Knijpstra  (secretaris)  
Ringfeart 6 
8464 PD Sintjohannesga  
tel  .0513 - 55.20.07 / 06 — 51.58.10.57. 
e-mail: j.knijpstra©planet.n1  

Aan alle jeugdleden van D.W.P. in het voortgezet onderwijs 

Hallo jongens en meisjes, 

Sinds 2008 moeten scholieren in het voortgezet onderwijs Maatschappelijk Stages 
lopen. Wij willen jullie hierbij alvast aangeven dat je deze uren ook kunt invullen via 
D.W.P. 

Binnen onze vereniging hebben wij een zeer variërend aanbod van taken en 
werkzaamheden. Hierbij kun je denken o.a.  Gan:  
• Assistentie training pupillenteams 
• Assistentie in de kantine op wedstrijddagen 
• Assistentie in de gymzaal bij jeugdtoernooi in de wintermaanden 
• Schoonmaak werkzaamheden in kleedkamer en rond de velden 
• Fluiten van E- en/of F-pupillen wedstrijden op de zaterdagmorgen 
• Assistentie verkoop programmaboekje 
• Assistentie bij voorkomende andere werkzaamheden 

Dus jongelui, zoals je ziet mogelijkheden genoeg! Weet je dat je het volgend seizoen 
ook maatschappelijke stage uren moet maken, geef dit dan aan het einde van dit 
schoolseizoen door aan jouw schoolcoördinator dat jij jouw uren wel bij de 
voetbalvereniging D.W.P. wilt invullen. Meld je dit dan ook direct bij de vereniging dan 
kunnen we je tijdig inroosteren en kan jouw stageperiode starten vanaf begin 
september. Hierdoor is het voor ons en jou mogelijk om in een afgesproken schema de 
nodige uren in te vullen en voldoe je via jouw sport aan de opdracht. 

Belangstelling? Doorgeven aan de schoolcoördinator maatschappelijke stage en 
contact opnemen met Jitske Mulder. 

Bezoek ook eens de website van de voetbalvereniging D.W.P. — www.vvdwp.n1 

v.v. D.W.P. 
sportpark "De Grie" 
tel. 0513 — 55.17.88 
bankrekening 33.07.07.590 
website: www.vvvdwp.n1  
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