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Van de redactietafel 

Wel wat later dan we hadden gepland, ligt voor u/je alweer laatste clubkrant van 
seizoen 2009/2010. Gelukkig is er weer diverse kopie aangeleverd, waardoor we weer 
een leuke clubkrant kunnen maken. . 

Het is de bedoeling dat we het volgende seizoen met het maken van de clubkrant 
doorgaan. Dit is natuurlijk alleen mogelijk, als we voldoende materiaal krijgen 
aangeleverd. Kopie hiervoor kan in word-document aangeleverd worden bij An ja Bos via 
bentria@hetnet.n1  

Voor deze keer weer veel leesplezier. 

be redactie wenst u allen een prettige vakantie. 

be redactie 

Oplossing puzzel 

In ons vorige clubblad stond een mooie puzzel die 
gemaakt is door Svend. Als je de oplossing doorgaf aan 
de redactie kon je de oplossing winnen!! 
Daar hebben 2 personen op gereageerd dat waren 
Janny en Rinze-Bart, die hebben dan ook allebei een 
overheerlijke friesche oranjekoek in ontvangst mogen nemen die ook 
nog eens aangeboden werden door Svend! Svend dit was een zeer leuk idee en hiervoor 
onze hartelijke dank!!! 

be redactie 

Wytse Sietsma is 'goeiste' van de A 1  

Velen zullen bij het horen van de naam Wytse warme gevoelens krijgen. Wytse heeft niet alleen een 
fabelachtige techniek, maar met zijn toverachtige loopje is hij elke tegenstander te snel af. Op zijn 
trouwe Zundapp rijdt Wytse vanuit zijn woonplaats Rotsterhaule drie keer per week naar  vv  DWP. 
Volgens de linkspoot is het overduidelijk dat hij de ster van het Al team is: "Dat is zo duidelijk als dat 
water doorzichtig is", zegt hij zelf. 

Helemaal onderaan de ladder begon de carrière van Wytse bij  vv  DWP: hij startte in de F3. Al snel 
werkte hij zichzelf op tot een sterspeler die met zijn vliegensvlugge bewegingen de tegenstanders 

telkens weer het nakijken gaf. In de Cl kwam er echter een terugval: "We hadden destijds Pieter (de 
Jong red.) als coach. Hij erkende mijn talent niet en zette mij vaak op wissel, dat is een dieptepunt in 
mijn carrière bij DWP." be oud-trainer vertelde later dat hij Wytse 'in een vlaag van 
verstandsverbijstering' er naast had gezet. 

Opvallend genoeg leek de wisselbank in de jaren die daarop volgden een goede vriend van Wytse te 

worden. "Ik neem het mijn trainers niet kwalijk. Ik snap ook wel dat ze niet elke wedstrijd met 15-0 
willen winnen. Dan is de spanning voorbij en we willen natuurlijk allemaal een spannend seizoen." 

Desondanks verwacht meneer Sietsma de laatste wedstrijden van het seizoen toch nog meer minuten 
te pakken: "Na 16 april is mijn stage voorbij en dan heb ik meer tijd om te trainen. Ik verwacht dan 

meer speelminuten, door mijn topvorm denk ik dat ik nog wel wat goals ga maken en assists ga geven." 

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar zelfs Wytse krijgt wel eens harde woorden over z'n spel. Van de 
trainers, zijn teamgenoten, maar vooral thuis krijgt hij het af en toe hard te verduren: "Ik hou m'n 
carrière graag gescheiden van m'n thuissituatie maar ze klagen regelmatig dat ik weer niet mijn best 

heb gedaan." be negatieve woorden doen Wytse echter niks: "Ik ben immuun voor kritiek", verklaart 
hij. 

Een teamgenoot van Wytse is Tjeerd Wietsma uit Ouwsterhaule. Tjeerd begint, in tegenstelling tot 
Wytse, wel vaak in de basis bij de Al: "Ik vind iedereen geweldig behalve Tjeerd, hem kan ik missen als 
kiespijn." Of de haat jegens Tjeerd gebaseerd is op jaloezie of iets anders wil Wytse niet zeggen, "Ik 
wil er verder geen woord meer aan vuil maken", zei hij mysterieus. 

Wytse beschrijft zichzelf als een persoon die je niet vaak ziet: "Ik ben net als iedereen uniek, dat wil 

dus zeggen dat mijn twee linkervoeten heel erg zeldzaam zijn, en dat komt erg mooi uit." 

"Ik wil zo snel mogelijk het eerste van  vv  DWP halen, daarna wil ik de hele wereld overheersen", 
verklaart de ambitieuze Wytse,"Maar, we moeten kijken wat de toekomst brengt. Zolang de scouts niet 
komen houdt het op." 

Tekst: Wout de Jong 
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Accommodatie 

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

Oefenschema A/B selectie DWP 
seizoen 2010 - 2011 

Dinsdag 

Donderdag 

Zaterdag 

Maandag 

Dinsdag 

Donderdag 

03 augustus 

05 augustus 

07 augustus 

09 augustus 

10 augustus 

12 augustus 

Kledingbeurs jeugd 
Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Contactpersoon barvrijwilligers 
Mariejette  Bij  ker - de Nei j 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

Consul  
Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie Jan Knijpstra 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

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

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

Bestuur 

Zaterdag 	14 augustus 

Zaterdag 	28 augustus 

Dinsdag 	31 augustus 

Maandag 	16 augustus 

Dinsdag 	17 augustus 

Donderdag 19 augustus 

Donderdag 02 september 

Zaterdag 	04 september 

55.17.88 
55.17.85  

55.20.78 
06-51,75.04.99 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.14.46 

06-48.70.08.21 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

55.17.18 

55.10.84 
06-51.20.93.34 
06-46.29.19.15 

75.07.74 
06- 24.66.22.17 

55.1255 

55.12.55 

06-30.73.13.08 

55.12.76  

55.20.07 
06-51.58.10.57  

le training A/B-selectie (boarpsfinne) 19.30 

2 	training A/B-selectie (boarpsfinne) 19.30 

3e  training A/B-selectie (boarpsfinne) 14.00 

Training A-selectie (boarpsfinne) 19.30 

training A/B-selectie (boarpsfinne) 19.30 

Workum 1 - DWP 1 (oefen) 19.30 

Training 8-selectie 19.30 

D.W.P. 1 - V.V.I. 1 (oefen) 14.30 

D.W.P. 2 (oefen?) 

Training A-selectie 19.30 

D.W.P. 1 - Scharnegoutum 1 (oefen) 20.00 

Training 8-selectie 20.15 

Training A-selectie 19.00 

Training B-selectie 20.15 

I' poule ronde beker (DWP 1 en 2) 14.30 

2e  poule ronde beker (DWP 1 en 2) 19.30 

Training A-selectie 19.00 

Training B-selectie 20.15 

3' poule ronde beker (DWP 1 en 2) 14.30 

D.W.P. 1 - Oldeboorn 1 (oefen) 19.30 

Training 8-selectie 20.15 

Training A-selectie 19.00 

Training 8-selectie 20.15 

Start competitie 14.30 

Verzorging op de trainingsavonden 
van 18.45 uur tot 19.10 uur 

r-017-9  

Sportcomplex 
	 Sportpark "De Grie" 

De Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 

Voorzitter 
	 Anne Knol 

Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Secretaris 
	

Jan Kni jpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Penningmeester 
	

Gerrit Aalbers 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 

Algemene Zaken 
	 Herman de Heij 

(materiaal/kantinebezetting) 
	

Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Wedstrijdsecretariaat 
	

Minne Modderman 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 

Jeugdzaken 
	 Tjibbe Bos 

MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
Technische zaken senioren 
Technische Zaken 
	 Auke Jan Snijder 

Streek 96, 8464 NG Sintjohannesga 
Jeugdcommissie 
Voorzitter 
	 Tjibbe Bos 

MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
Jeugdcoördinator 
	

Anno Holtrop 
HJ Groenstraat 28, 8464 NK Sintjohannesga 
Mangal Haringsma 
MJ Hogeboomstr 19, 8464 NX Sintjohanesga 

Jeugdsecretaris 
	

Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Zaterdag 	21 augustus 

Dinsdag 	24 augustus 

Donderdag 26 augustus 

BESTUUR, LEIDERS EN TRAINERS WENSEN IEDEREEN 
EEN PLEZIERIGE VAKANTIE TOE 
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An ja Bos - van Hes 	 55.10.84 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 	06-21.51.28.07 
bentrict@hetnet.n1  
Jan Venema 	 55.19.89 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

Mariejette Bijker - de Hei j 	 06-30.73.13.08 
Skoalekers 19, 8464  PH  Sintjohannesga 

Wiepie Krist 	 55.19.54 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Herman de Heij 
	

06-48.70.08.21 
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 

55.19.54 

55.19.89 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

be contributie zal vanaf het begin van het nieuwe seizoen via incasso worden geïnd, daarnaast is voor de 
gehele jeugd een kledingtoelage verplicht. In de contributie is de afdracht aan de KNVB reeds 
verdisconteerd. Voor verdere informatie: Gerrit Aalbers, penningmeester 
Senioren 	 18 jaar e.o. 	€ 32,50 per kwartaal 	€ 130,00 per jaar 
Dames senioren 	 18 jaar e.o. 	€ 32,50 per kwartaal 	€ 130,00 per jaar 
A junioren / meisjes A jun. 	16 - 18 jaar 	€ 23,00 per kwartaal 	€ 92,00 per jaar 
B junioren t/m F pupillen 	6 - 14 jaar 	€ 18,00 per kwartaal 	€ 72,00 per jaar 
Kledingtoelage jeugd 	 - 	€ 2,50 per kwartaal 	€ 10,00 per jaar 

bankrek.nr. 33.07.07.590 - (contributie e.d.) 
bankrek.nr. 33.07.05.695 - (reclameborden, balsponsors e.d.) 
bankrek.nr. 33.07.05.695 - (advertentie clubblad) 

Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

Donateurs 
Club van 100 
Bankrelaties 
v.v. D.W.P: 
Actiecomité  
It  Wite Pealtsje 
Verzorging 
Dinsdag / donderdag 

_ 	€ 10,00 per jaar 
_ 	 _ 	ts 45,00 per jaar 

41.29.08 

Advertenties clubblad 

Kantinebeheer 

Actiecomité 
Secretaris 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Club van 100 

25 vragen aan...... 

1.  Hoe heet je? Gea Oenema 
2.  Hoe oud ben je? 11 jaar 
3.  Waar ben je geboren? Ouwsterhaule 
4.  In welk elftal speel je? El 
5.  Op welke positie? Achterste vrouw 
6.  Op welke school zit je? be Trieme 
7.  Wat vind je het leukste op school? Gym di schoolvoetbal 
8.  Wat wil je later worden? Nog geen idee 
9.  Wat is je favoriete eten? Chinees en bami 
10, Leukste programma op T.V.? Move  like  Micael Jackson 
11.  Wat zijn je hobby's? Voetballen, paardrijden, gitaarspelen en 

schaatsen 
12.  Waar heb je een hekel aan? Vals spelen  
13.  Laatste gelezen boek? Belly  B 
14.  Wie zijn je  !eiders?  Lolke Jan Holtrop en Jelle Hoekstra 
15.  Van wie heb je trainen? Arjen Stoelwinder en Leo van der Wal  
16.  Ajax,  Feyenoord, PSV of ...? Ajax 
17.  Welke club wordt kampioen van NL? Ajax  natuurlijk 
18.  Beste voetballer? Luiz  Suarez  
19.  Beste trainer? Arjen Stoelwinder 
20.  Wat vind je leuk bij D.W.P.? be wedstrijden en de gezelligheid 
21.  Je beste vriend of vriendin is? Gerjanne Bi jker en Jildou Tuinier 
22.  Welke muziek vind je het leukst? Geen idee, alles vind ik wel leuk 
23.  Wie vind je de beste speler in je team? Iedereen kan goed voetballen 
24.  Waar ga je het liefst heen met vakantie? Italië 
25.  Heb je nog een goed idee, tip of wens? bat er nog meer meisjes op voetbal 

komen! 

Redactie clubblad 

Informatie nieuwe leden 
Senioren 

Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 
Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.12.55 

55.19.54  
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Garagebedrijf 

_ iTT  BIJKER 

-Wauup 

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. 

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 

Wat is je grootste ergernis. 
Het vloeken en schelden langs de lijn bij sport wedstrijden en altijd maar zeuren dat het  
enders  moet en beter kan. 

Met wie zou je wel een dag willen ruilen. 
Ik wil eigenlijk met niemand ruilen ben erg gelukkig zo, wel zou ik eens een dag met een 
schaatsploeg meelopen,  boar  kijken hoe er getraind word en de verzorging van de schaatsers 
natuurlijk. Eigenlijk zou ik bij elke sport wel eens een keertje in het verzorgingsteam mee 
willen draaien. 

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker maken. 
Ze mogen me wakker maken voor chocolade maakt niet uit welke smaak als het maar chocolade 
is, en het ergste is het gaat in een keer op. 

Wat mis je in Scharsterbrug. 
Nou eigenlijk niks want er is ook niets dus missen we het ook niet. 

Hoe komt het dat je verzorgster bent geworden. 
Door eigen blessures door er in te verdiepen van het hoe en waarom, en toen cursus 
sportmassage gedaan om nog meer te willen weten over blessures en hoe te voorkomen. 
Daarna de cursus blessure preventie gedaan. be toenmalige voorzitter van DWP Rudie Vis die 
een buurman van mijn Douwe was gevraagd of ik bij DWP eens mee mocht draaien met de 
verzorger. 

Wat is je favoriete club en speler. 
Favoriete club DWP natuurlijk al komt Heerenveen heel dichtbij en een favoriete speler heb 
ik eigenlijk niet alle spelers van DWP zijn me even lief, al zijn er wel piepers bij op de 
massagetafel. 

Wat zou je bij DWP nog eens veranderd willen zien. 
Het is al gevraagd en kost vast niet veel maar dat de massagetafel wat hoger komt, hij is voor 
mij te laag en het niet de bedoeling dat ik behandeld moet worden. 

Welke droom zou je nog willen realiseren. 
Het is eigenlijk geen droom maar een wens dat de kinderen hun plek vinden en gelukkig en 
gezond blijven. 

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt. 
Dat een ieder gezond blijft en niet met ernstige ziektes te maken krijgt en dat spelers 
blessure vrij de zomer door komen. 
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Even voorstellen!! 

Mei ik jo wat freegje Van de bestuurstafel  

Hallo ik ben Hendrika Noppert verzorgster van alle DWP voetballers en niet zoals velen 
denken alleen maar het eerste. Ben getrouwd met Douwe en heb vier kinderen 2 jongens en 2 
meiden we wonen in Scharsterburg aan de Roazebosk. Bert in 1992 bij DWP gekomen als 
verzorgster tot 2002 daarna gestopt vanwege privé omstandigheden, zoals kleine kinderen. 
Maar ben sinds 3 jaar weer met plezier terug bij de club. 

Hoe lang wonen jullie al samen in Scharsterburg 
Na eerst geoefend te hebben in Joure wonen we al 19 jaar in Scharsterbrug hier zijn alle 
kinderen dan ook geboren. Het is vreemd eigenlijk je zou denken dat we in Joure wonen want 
daar wonen we dichterbij dan het plaatsje Scharsterbrug zelf. 

Wat voor werk doe je. 
Naast fulltime huisvrouw doe ik de boekhouding van ons eigen bedrijf Vrino {de 
vries/noppert} gespecialiseerd in horizontaal en verticaal transport, doen veel voor 
bouwbedrijf v/d Werf. 

Wat is je grootste passie. 
Mijn man en kinderen zijn mijn grootste passie, verder nog om te zien hoe mijn kinderen met 
hun sport bezig zijn en dat plezier voorop staat en als ze dan ook nog goed presteren is mooi 
meegenomen. 

Waar kun je het meest van genieten. 
Zelf sporten en dan goed afzien en zweten en met een voldaan gevoel stoppen en voelen dat 
er goed is gepresteerd. Maar ook een dag naar een eiland, lekker uitwaaien. 

• D.W.P. heef nog heel verouderde Statuten uit de jaren zeventig. Als bestuur zijn we wel 
gemachtigd door de vorige Ledenvergadering om dit verder af te handelen maar dat mag 
niet. Zodoende ontwerp nieuwe Statuten gemaakt (binnenkort op de website), deze voor 
controle verzonden naar de KNVB en in de komende Ledenvergadering aangenomen. 
Statuten zijn doorgenomen door Dagelijks Bestuur. 

• Nieuwe tenues en trainingspakken DWP 2 zijn aangeschaft voor komende. 
• Twee AED herhalingscursussen zijn direct gepland aan begin van het seizoen. 
• Twee nieuwe uitzetraampjes besteld voor de opslagruimte. 
• Luifel wordt in de zomerperiode afgemaakt. 
• Plannen zijn gemaakt om te komen tot een Grote DWP Loterij t.b.v. de verbouw 

accommodatie. Nog geen exacte opgave van kosten maar met één actie zal dit niet lukken 
zodoende zullen er binnenkort meerdere acties op touw worden gezet. 

• Organisatie schoolvoetbal is prima verlopen. 
• We zien graag dat de Sponsorgroep DWP zich verder uitbreidt, enkele nieuwe toezegging 

zijn reeds gedaan maar nog niet concreet gemaakt. 
• Het optreden van Trienus was een succes en ook de Familiedag 

kende onder schitterende weersomstandigheden een prima 
verloop. Tijdens de Familiedag werd afscheid genomen van 
hoofdtrainer  Bonne  de Vries.  Bonne  bedankt voor de vele 
jaren inzet, het go je goed en bent natuurlijk altijd welkom bij 
DWP. (vooral Tineke zal je zaterdags missen in de 
bestuurskamer). 

• Tijdens de zomerperiode mag er, van gemeentewege, niet op 
de sportvelden worden gevoetbald. We verwijzen iedereen 
naar het veld je bij be Doarpsfinne. Ook daar zullen de eerste 
trainingen van het nieuwe seizoen plaatsvinden. DWP wil 
eventueel als daar behoefte aan is wel hesjes, pionnen, ballen 
beschikbaar stellen. 

• be Jaarvergadering is vastgesteld op vrijdag 3 september, aanvang 20.00 uur. 
• Bestuur van D.W.P. wenst iedereen een goede vakantie, wees voorzichtig en tot volgend 

seizoen. 
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Franke Sloothaak 

Mobiel 06 - 53 166 279 	Tel. (0513) 411 609  

E-mail 	sysvoeg@fiberworIci.n1 	Fax (0513) 411 623 

Postadres: Firmawei 11 - 8501  XL 	Joure 

Voor al uw: 
nieuwbouw voegwerk • uitbakken van voegwerk 

restauraties • gevelreiniging • impregneren 

Tjeukemeer 1 
8502 TH Joure 
Tel: 	0513-41.84.58 I Fax: 0513-41.74.67 
info@wiersmabanden.n1 
Openingstijden: 
maandag — vrijdag: 8:00 tot 12:00 en 13:00 tot 17:00 uur 
zaterdag: 8:30 tot 12:00 uur 

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDR1JF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

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

I,.... 
1I 

Siton.suzenaar 

met 6 vestigingen bij tz in de buurt 

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

h e In Li ech 

Installatie en montage techniek  

Henk Mulder 
Vierhuisterweg 22 	qi 8507  CG Rohe! 	 ii  06-30 29 77 43 
henk.mulder@hemutech.com 	www.hemutech.com  
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Zaterdag 17 april 2010 

DWP Cl speelde deze zaterdag om 12:15 uit tegen de toenmalige nummer 10: EBC/Delfstrahuizen. Na 
een kleine dwaaltocht waren we alsnog vroegtijdig gearriveerd op het "sportpark" in Oosterzee. We 
waren hier zonder de geblesseerde  WD  (6 hechtingen in zijn hand) en zonder de vastzittende Douni 
(Spanje — aswolk — u kent het verhaal), maar voor het eerst mét een nieuwe ploeggenoot: Eric. Eric 
trainde al enkele weken mee en is klaar voor de wedstrijden. Zijn inzet op de trainingen werd hem dan 
ook beloond met een basisplaats. 

Nadat er vorig weekeinde niet was gevoetbald was het weer eens tijd om punten te gaan pakken. be 
afgelopen vier wedstrijden 2 maal gewonnen, maar ook 2 maal verloren (tegen de nummer 1 +2), dus 
het mocht wel weer eens gaan gebeuren! 

be hele wedstrijd werd beïnvloed door de scheidsrechter die echt geen logische keuzes maakte en 
deze ook niet kon verantwoorden. Niet altijd tegen ons, vaak wel, maar vaak voor dingen waar zelfs bij 
het vrouwen/kaboutervoetbal nog niet voor gefloten wordt, daar stond deze scheids bovenop... Over 
het spel zelf: Er was strijd te vinden, in de eerste helft vooral van de tegenstander dat al snel op een 
1-0 voorsprong kwam doordat er in de verdediging te "lief" werd gespeeld. Er werd weinig gecoacht 
onderling en duels werden niet gewonnen. Het was daarom ook niet raar dat het later 2-0 werd. Wij 
kregen later in de 1' helft iets meer kansen, maar deze werden niet afgerond en kwamen vaak recht in 
de handen van de keeper. 

In de rust maar even een hartig woordje gesproken over de veranderingen die er moesten komen om 
nog punten te pakken daar. be verdediging moest bikkelen en niet zomaar duels verliezen en helemaal 
niet happen naar de bal. be duels in de 2' helft werden steeds meer gewonnen en het tempo ging 
omhoog. Er werd meer gecoacht en de diepte over de flanken werden steeds meer bereikt. Het was 
zeker niet onverdiend dat we op 2-1 kwamen door een doelpunt van  Fenno  (die de keeper best had 
kunnen houden als hij gewoon zijn armen gebruikte, maar oke..): doelpunt 7- doelpunt. 

Even later kreeg Thi jmen een waarschuwing van de scheidsrechter over woorden die gebruikt zouden 
zijn in zijn richting, maar nog geen minuut later moest de scheidsrechter een strafschop toekennen 
aan, jawel, Thi jmen. Hij werd onderuit gehaald binnen de 16 meter en de bal kwam op de stip. Onze 
Matthi js bracht de score terug op 2-2 door feilloos in te schieten. be tegenstander raakte geïrriteerd 
en door een flinke misser en een grote mond moest een man van de tegenpartij 5 minuten van het veld 
om daarna, door een grote mond langs de kant, geheel vertrekken van het veld. 

Ook daarna bleven de kansen voor ons komen, maar er kwamen weinig schoten op doel. Nog een poging 
van  Seger  en een poging van Fenna gingen beide over. Even later nog een vrije trap van Matthi js die 
tegen de lat kwam en ook  Seger  in de rebound niet kon profiteren. 
Toen werd het nog even spannend, omdat Matthi js een tegenstander voor de voeten liep en deze 
onderuit ging in ons 16 metergebied en zo een penalty opeiste, want ja, die geeft de scheidsrechter 
toch wel, maar deze schoot naast het doel van Volken. 

Volgende week moeten de jongens en de meiden uit tegen de huidige nummer 4: Franeker C3. Geen 
makkelijke pot, thuis 1-0 gewonnen, maar we moeten er weer tegenaan. 

Bijzonderheden: Jeen geblesseerd aan de voet, even in de gaten houden dus! 
Punten voor de training: Niet happen, linies opschuiven bij balbezit, kaatsen en afronden 
Einduitslag: 2-2 (1-0 EBC/D. 2-0 EBC/D. 2-1  Fenno,  2-2 Matthi js) 

Bekijk de basiself zelf op http://dwp.tdk-design.n1   

Groetjes, 
Teun de Klei jne 
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- Afscheid Jeffrey Boonstra 
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Van de Voorzitter, 

Net een week terug van vakantie met de kinderen en kleinkind Thijs en wordt ik met de neus 
op een feit gedrukt dat ik vergeten ben een stukje in te leveren voor het clubblad van onze 
vereniging DWP. Een bewogen jaar waar lang de kans heeft bestaan dat ons eerste elf tal de 
kampioenstitel bij zou kunnen schrijven. Tot de laatste competitiedag hoop moor al eerder 
wetende dat dit valse hoop was daar we toch helemaal afhankelijk waren van het resultaat 
wat CVVO neer zou zetten. be afscheid nemende trainer  Bonne  de Vries heeft een team 
gevormd waar nu, na enkele mutaties, door de nieuw aangestelde trainer Henk van Hes weer 
een goed functionerende eenheid gevormd zal moeten worden. 

Ik wil via dit blad nogmaals  Bonne  danken voor de fijne wijze waarop hij zijn functie als 
hoofdtrainer bij DWP gestalte heeft gegeven en waar we steeds hebben kunnen zien dat de 
waarde van het individu, de mens, voor  Bonne  het belangrijkste was,  Bonne  het gaat je goed. 
Kampioenen hebben we toch gekregen, bij de pupillen en junioren en senioren, allen nogmaals 
van harte met jullie resultaten. Een seizoen waar we weer afscheid hebben moeten nemen van 
mensen die ons na aan het hart lagen maar we machteloos bij stil hebben gestaan. 

be kantine en alles er om heen is weer grondig aan gepakt door "herkorps vrijwilligers waar 
ik een steeds groter respect voor heb gekregen. Vele mensen weten wel hoe het niet moet 
maar dit "korps" weet gelukkig hoe het WEL kan. Mannen en vrouwen hartelijk dank voor jullie 
tomeloze inzet tbv DWP. 

Ik wens een ieder die op vakantie gaat een geweldige vakantie toe en graag voorzichtig bij 
alles wat jullie gaan ondernemen en weet dat een ander vaak niet uitkijkt bij wat ze doen dus 
wees dubbel alert. 

Graag allemaal gezond weer tot ziens op of rond de velden van DWP. 

met een vriendelijke groet, 
voorzitter DWP, 
Anne Knol 
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Pettor-314.  

I adrasvcor 

Kampioentje (2)  
DWP 3 kampioen 

Met een 0-6 overwinning op VVI 3 werd DWP 3 onbereikbaar voor SVM 3 en zodoende 
KAMPIOEN. Met de kar en muziek door het dorp wat is er mooier? be foto is gemaakt door 
de voorzitter welke speciaal de kampioenscreceptie van CVVO hiervoor opgaf. Mannen van 
DWP 3 - GEFELICITEERD !@!@!@! 

DWP 3, 5e klasse E - kAMPIOEN op 19 MEI 2010 

Staand vinr: Lieuwe Huttinga, Anne Wierda, Mark Hulzebos, Anne Bijker, Berno de Boer, Piet 
Koopmans, Anne Haven, Jochum (FNP) Meester, Jan de Vries, Joke van Hes  (ass.  
scheidsrechter) en  OW  Snijder (leider/trainer) 
Zittend vInr: René de Jong, Hilbrand Woudstra, Volken Sloothaak, Willem Jager, Erik Duiker, 
Douwe van der Meer, 
Op de foto ontbreken: Marco Krist en Auke Jan Snijder (grensrechter) 
Foto: © Anne Knol, 19 mei 2010 
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Th.Visser & Zit 
J.Veldstraweg 19 

Ouwsterhaule 
Tel 0513-551369 

of 
Kadijk 12 

Rotsterhaule 
Tel 0513-561732 

www.eierhandelvisser.ni  

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  

Thuis in uiterlijke zorg 

• Gelaatsbehandelingen 

• Lichaamsbehandelingen 

• Massages 

• Cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging 

•• Make-up 

Webecos producten 

info@petrabijker.n1 
www.petrabijker.ni  

Stock 162 8463 MG Rolsteriguie 
1d. 	 13-06 5510 24 'Milt 06- 2303 42 59 
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Kampioentje (1) .................. 
DWP 131 

Het actiecomité. 

- 
Jan na het pakken van 
bal uit de stoot, eggistki

rk. 

Twee beste paarden van stal 
Met een 4-1 overwinning op Balk B2 werd het kampioenschap binnengehaald. Jongens, leiders 
gefeliciteerd. 
Staand vinr: Wietze Toering (trainer), Jan Vaartjes (leider), Sido Jonker, Volken Huisman, 
Thijs Jan Korteweg, Mark Bouwhuis, Rinke Krikke, Herman Heide,  Rick  van Hes, Klaas 
Wietsma, Mindert Mulder (leider). 
Zittend vinr: Marcel de Graaf, Ferdi de Jong, Jaring Hoks, Rintje Jelle Schreur, Sven 
Mulder, Roelof Hoks, Arjen Vaartjes, Douwe Mulder en Leon Veenstra. 
Foto: © Jan Knijpstra - 15 mei 2010 

Van het actiecomité 	 

In april jl. is er weer de jaarlijkse koekactie geweest. 
Met behulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers is de jeugd 
weer langs de deur geweest om ruim 1250 koeken aan de 

man/vrouw te brengen. Dit is weer gelukt. Iedereen bedankt voor zijn bijdrage hierin. 
Binnenkort zullen de ballenrekken weer op orde worden gebracht en waar nodig worden de 
ballen vervangen en aangevuld. be reclameborden zijn kortgeleden schoongemaakt en hangen 
weer spik en span langs de lijn. 
be  !eiders  van alle teams, jeugd en senioren, worden verzocht de wedstrijd- en inschopballen 
in te leveren bij Wiepie Krist, de Grie 5.  

Wij wensen een ieder een prettige vakantie. 

Altijd vergeet je iemand als je mensen bedankt voor  hurt  bijdrage in de samenwerking 
maar hoe kon ik deze twee nou vergeten? 
Allereerst Jan Berensen : een prima keepertrainer die Jos heeft helpen ontwikkelen tot de 
keeper die hij nu is, en voor mij ook een eerlijk en betrouwbaar klankbord als collega trainer. 
Ten tweede: Jolle Jager de moeilijke taak  GIs  B-selektie trainer met enthousiasme en kennis 
uitvoerend, een sportieve collega met oog voor clubbelang. 
Mannen hierbij dank voor de goede samenwerking.  B junioren op herhaling 

De B junioren werden afgelopen zaterdag 
opnieuw gehuldigd en hadden 's avonds met 
zijn allen nog een gezellige 
seizoensafsluiting bij Yanky  Doodle.  

Bonne de Vries  
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In de schijnwerpers.. 1  
Afscheid Eelke Westra 

Na 38 jaar werkzaam te zijn geweest bij de 
gemeente gaat Eelke Westra genieten van een 
welverdiend pensioen. Sinds 2004 was Eelke Westra 
werkzaam als beheerder van de Gemeentewerf, zijn 
functie is overgenomen door Rudi Tadema. 
Het afscheid van Eelke Westra vond vorige week met 
het cluster ondersteuning en de buitendienst plaats. 
be  foto naast dit bericht is toen ook genomen. 

In de schijnwerpers .. 2  
Jochurn Meester, nieuw 
gezicht in politiek Skarsterlon 

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 

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

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

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

de I.  cog:  e gehouden 
van de yorderi ng en 
en ullingen. Toen 
de stemmen in 
Rotsterhaule geteld 
waren zijn we  near  
het gemeentehuis 
gegaan voor de 
vooelopige  ern-dut-
sla;. ' Die kwarri pas 
rij middernacht, 
toen Oudehaske als 
laatste de tellingen 1_ 
sin:eve:de. 'Daarna 
hebben we wel een feestje gevierd ja', bekent 

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

C grootste partij  eta  de gemeente tea dIV2>Neringen in 
Skwstertki  it  de  Fry«  Nacjoak Partij. Met ze-yerNkt..els 
heeft de partij de gijt,0111* ritting in de g-~ntgr2id:-  - 
Met bdIUTI:1 Wester. Aan de rijde vn de be!kende gezi ch-
ten Gerdcs de VrIes-Suierverd en Viiebe Hoekstra  'nag  de 
• fongefng gin nam La ten Koren. lachum 	r.  
dc-e,  ' 

Met Witte Hoekstra, een bekende in de omgeving van  
brim  hij in aanraking met F?-P. In ma art 20419 

ging lo:hueri met naar een bijeenkornst, in eerste instantie 

3:$ ilmaienedeweeker. —Le vroegen of ik wel wilde  nowt  e 
ren. Zo kwam ik de  tern. pear  keer met mijn laptop ;nu 
de fractiebijierkornsun en ging ik enthousiast notuleren. 
Door  milts  notuleren kreeg ik van alles mee, wat er spetide 
in de gemeente.' Deardoor begon 'odium  rich needs  meet 
te roeren In de  Irani*  en kreeg hij In november van vorig  
jay  het Yee:tick of hij  pick  z es op de re rkiezingsljst wilde 
invullen. heb er goed over nagedacht, ook in verband 
met mijn storfne en werk.  Warns  heb ik besloten om plek 
:even op de lijst in te rumen. Zodoende kon lochurn nog 
een slag am de arm  hoyden.  Man tijdens de avond van 
di teilingen wend at s net du  id  elijk dat Jochurn wel runs 
daadwerkekk zittfl9 zou gaan nemen. 

'Nadal ik in Rottum gestemd heb, ben ik in de avond 
van de geriseenteraldsverkiezingen r.aar het s temlokaal 
in Ronterhavie gegaan, van waaruit ik  semen  mat Witte 
naar het gerritenuhuis zoo rijdert. Daar heb ik geholpen 
met opruimen. terwiji Webe  semen  met  *eider*  vrij- 
• tigers  de stemnsen aan het tellen was. Ook Rein dr Jong 
van de ChristenLinie was daar. Via de mobiele telefoon 
werden we via lens en skarstertannievws.nluitstekend op 

E 
Jachum studtert morrienteel aan de Noordelijke 

Hogeschool Leeuwarden voor docent Engels. De inwoner 
uit Rot-turn  beg  int in septembar aan rijn a fsluite nde stage. 
Da  ern  aa st werkt /odium rr.orsenteet nog bij de  Poi  e sz 
Supermarkten.  TNT  Pakketpost en het Ponhuis theater  
Iii  Heerenveen. Als dat nog niet genoeg is voetbalt hij 
ook nog bij De  Wise Peat  uit 5 intjohannesg a. In  dine  
werkzaamheden zal het ken in  ender  geschoven of zelfs 
opgegeven worden om tijd vrij  tie  maken voor het gemeen-
tera actschap. lochum gaat zich mengen in de commissie 
Bestuur en Financien. Met zijn 24 jaar is hij de jongste. 'ik 
werd aide Benjamin genoemd.  Dear  maak ik me niet zo 
druk om. Leef tijd maakt niet vit, Ik ga me gewoon goed 
inzetten voor-de men sen en voerde partij. In di afgelopen 
tijd heb ik reel geleerd en er gaat nu run nieuwe wereld  
roar  me open. lk heb /rein ini' • 
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Van de jeugdvoorzitter, 

j dit schrijven kijken wij terug op een sportief seizoen. Waar wij als jeugdbestuur 
meerdere kampioenen mochten huldigen. 
Ook hebben wij dit seizoen kunnen afsluiten met meerdere vrijwillige verlengingen van 
trainers en leiders ,maar zoals elk seizoen komen we dit keer ook voor problemen te staan, 
dat er toch ook een tekort is aan leiders en trainers, dus ouders als het niet te veel is 
gevraagd meld je aan en wordt leider/trainer van uw zoon of dochter. 
Ook wil ik de  !eiders  en trainers en scheidsrechters bedanken voor de tijd die ze in DWP en 
de jeugd hebben willen investeren en vooral voor de jeugdtrainers in spè !! 
Hopend op veel kampioenen in het komende seizoen, wat vast gaat lukken, met al deze DWP 
vrijwilligers! 

Vriendelijke groet 

be voorzitter van het fantastische jeugdbestuur 

Von 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 
leiders 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. 
Dus in  plants  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. 
Dus ouders , grootouders,en spelers van de senioren , we staan met open armen op jullie te 
wachten!! 

Vriendelijke groet het jeugdbestuur 

Pagina: 13 



WOENSDAG 

E2 
F2 
	

Fl 
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Dam  

D1 
B2 

DINSDAG 

E2 

D2 

B1 

A 

S 
e 
I 

B 

S 
e 
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DONDERDAG  

MCI 
D2 El  

Cl  
B1 

A 

S 
e 
I 

B 

S 
e 
I 

Teun de KJeijne 

Teen do Kleijne 
Jan Vaarijos 	551304 

Wietze Toering 	5510,16 

Hendrik Visser 	551732 
Bauke de Jong 	552160 

Ijilitio Bos 
Kiaas Bos 
Gjalt Jager 
Jan Beendor 

BI 	2.10 	max 3 di,. B2 	2e35 	max 3 dis. Cl 	2,30 	max 3 dis. 
7),'.,,, 	94/95 geb ?Klasse 	94/95 geb 719.59e 	96/97  gob  

Mulder Douwe 7-0.9-93 Stoeivinder Feces 1-.4-95 Jager Maribtle 6-5.n-96 
Hoks Jaring 5-sep-93 Knijpstra  Salina  20-01-9-95  Venom  Maikel 27-jun-96 

Jonker  Side  16-dec-93 Hoonstra Marco 25-01-95 Jong,de Jorrit IS-sep-OS 
Jorig,de FerdI 17-leb-94 Akkers,,,, Ede 7-coo-OS Jong,de Tsjerk 8-dec-96 

Krikke Rini. 12op.94 Huisman Volken 17-rov.95 Olde Agterhuls 1,11148 19-dec-96 
Held, Herman 28471-94 Visser  Jeers  22-rov-95 Hospes A.11110 17-feb-97 

Schreur Rinljo-Jelle 14-5.1-94 Visser Thijrnen 22-n00-95 Hos,van  Rowan  10-rot-97 
Hoks Roelof 21-sep-94 Tuirder Gerda 13-dec-95 Deuling Rutger 21-mei-97 

Kortewog Thijs Jan 14-Jan-95 Veonstra Leon 24.n-96 Huttinga Erik 134un-97 
Wietsma Kleas 4-fet.95 Berger Jacob 313.10-96 Drogen,van Jordy 27-j,n-97 
Hos.van  Rick  18.195 Venema hiaikel 27-5.0-96 Akkertnan Bern° 5-aug-97 

Bouwhuis Mark 134un-95 Slageren,van Dounl 160-96 Mel,v/d  Tobias  6-sep-97 
Vaartjes Aden 751-95 Kortoweg  Seger  24-M-96 Huisman Marten 9-sep-97 
Graaf,de Marcel 17-aug-95 Be, Wieger Dirk 1-au9-96 Vska Esvan 21-061-97 

Kioijne, de Joep 15-sep-96  Wiling  Matthijs 24-aug-96 Jager  Wilco  10.0e1-98 

Saijna Knijpstra Tjibbe /Ma,, 
SeijeHenry. staglaIres 
Seije vid Wal 	 552222 
Siotske Olde Agterhuis 

geb 

E2 	2x25 	max 2 dls. 
? Waste 	00/01 	geb 

E3 	20.25 	max 2 dl,. 
?Was. 	 00/01  

06-jan-00 
3840-6O 
25-mel-00 
07-jun-00 

Coo.. Sarah 	 18-dec-99 
Hultinga Iris 	 11-jan-00 
Douling Llsanne 	20-feb-00 

lootsma Robin 	 07-mrt-01 

Jager Ma. 
Vdesde Jensen 

Waiyan der Rick 
Laurens Lan 

144u!-00 Zee,van der Beliske 	 7-11101-01 ft,instmJelger 
15-p100 Slageren,van Silke 	 19-mei-01 HocqerXander 
274,-00 Oenema Lisa 	 26-mo1-01 Nde Agterhuis Herman 

16-aug-00 Bruinsma  Jointer 	 09-jul-01 Fliinntra Meinte 
27-aug-00 Meer,v/d Mike 	 05-aug-01 69tt Rime Batt 
28-rev-00  Huisman  Lieuwe 	 17-okt-01 

SeijeHenry. stagiaires 

Henk Visser 

9,  

geb 

F2 	2,20 	gears disc, 
02/03/04  geb 

12-sep-02 Akkerman  Yids. 20-jan-03 

12-ekt-02 Mulder Jesse-Jens 1-nut-03 
20-o1.162 Daraiikel Jeri. 14,03 
164.-02 Knits  Henk  18-aug-03 
26-jan-03 Jong, do Rem. 18-dec-03 

234,63 Poriena Hidde  16-000-04 
24-dec-03 Visser  Jorrit 15-jan-05 7 

3-1.64 

geb 
18-Ind-01 

14-rov01 
16,ov-01 
17-roc-01 
21-jan-01 
24-jan-02 
01-mei-02 
15).4-02 

20o.g-03 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10  
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\eem eens een kijkje in 
onze winkel  online  

www,kerstma-heidani 
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 - 

gereedschappen - ijzerwaren 

Streek 198 Rotsterhaule 0513-551216 

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 

r 	 _ 

▪ ri 
Super in de buurt! 

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

Want kwaliteit 
loont and! 

K. KRAAK 
Installatietechniek 

-ketelvervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

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

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, bout- en gaskachels. 

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

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

winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortiment! 

Technisch bedrijf W. Minnesma 

Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 

T.:0513 67 73 70 

F.: 0513 67 78 04 

E.: info@wminnesma.n1 

valsInstallateurg 

Arse KneJ 
Pieter do Jong & Agen  Veenstra  
Svend Dekker 
Doeke Hoitrop 

Al 	2845 	max 3 dis. 
2e Kiasse 	92/93 	geb 

Dekker  Myron 	2-jan-92 
Wal,v/d Leo 	 20-jan-92 
Wijnja Redmar 	24-jan-92 
Horoz Hariis 	4-feb-92 

Sietsma Wylse 	19-apr-92 
Hes.van Chris 	4-rres92 
Vaartjes Thijs 	 1141-92 

Wietsma Tjeerd 
	

214,n-92 
Jong,do Wout 
	

30+.2-92 
Veenstra Joran 	10-sep-92 
Veenstra Robbln 	10-sep-92 

Stoetvinder Alen 	6-rev-92 
Veenstra Joede 	1-dec-92 

Mulder Sven 	23-sep-93 
Holtrop Anton 	25,ov-93 

Mark Hulzebos 
Hards Horez 
Herman Roffel 
Brarn  tinders  

Di 2.30 
?Klass. 

max 3 dis. 
98/99 	oS 

Hoekstra Strike 	11-jan-98 
Bandstra Maarten 
	29-5.e 98 

Vries,de  'Nebel 	28-md-98 
Kleijne, de Guus 	30-rnd-98 

RNing Joost 
	

24-apr-98 
Nelda  Honk 
	

09+-/-98 
Akkerman Richard 
	

11-cov-98 
Roffel  Ervin 	22,ov-98 

Hoovo,ten  Evan 	OS-rice-98 

Kortoweg Hicldo 	12-clec,98 
Venerna Wijtze Rinze 	13,1K-98 

Ktikke Wessel 
	

19-jan-99 

Hollrop Bernard 
	

13-apr.99 
Linde,, Brand° 	24-sep-99 

=discs.  

=gestopt 

EMEM=bespreken 

=New,  

9,  
le 
9,  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

(concept) Trainingen jaargang 2010 -2011 

Al 2x 	Anne 
19.30- 21.00 (ma)! 18.30 -20.00 (wo) 

B1 2x 	Teun 
18.15 - 19.30 (di) / 18.15- 19.30 (do) 	1 

B2 2x 	WietzeT 
18.15- 19.30 (ma)! 17.30 - 18.45 (wo) 	I 

I 	cl 2x 	TjIbbe & Klaas Bos (ma) JanV (do) 
18 15 - 19.30 (ma)! 18.00- 19.15 (do) 

I 	MCI  2x 	Sid° & Douwe (ma) JanV (do) 
17.15 - 18.30 (ma) / 17.00 - 18.15 (do) 	i 

D1 2x 	Mark & Harris 
17.00-18.15 (ma)! 17.00 - 18.15 (wo) 

I 	D2 2x 	Rintje Jelle (CIOS) 	 ../. Dam  lx 	Remco 
17.00- 18.15 (di)! 17.00- 18.15 (do) I 

El 2x  Rick 	 J.  A 2x 	Henk 
16.15- 17.15 (ma)! 17.00- 18.00 (do) 19.00 - 20.30 (di en do) 	I 

I 	E2 2x  Salina 	 ./- B 2x 	Jolle 
16.30- 17.30 (di)! 16.15- 17.15 (wo) 20.15 -21.45 (di en do) 	I 

E3 2x Tjibbe, Klaas (ma) Seije/Henry+stag (o f 3e  lx 	Klaas 
17.00- 18.00 (ma)! 16.30- 17.30 (wo) 20.15 - 21.45 (wo) 	I 

Fl  lx  Jan de Vries + stagiaire 	 ,./- 4e  lx 	Wietze? 
16.30 - 17.30 (wo) 19.00 -20.30 (wo) 	i 

1 	F2  lx  Seije/Henry + stagiaire 
stage: Thijmen, Fenna, Douni  16.30 - 17.30 (wo) 	J 

!Concept indeling Voorjaarscompetitie 2010 -2011 v.v. D.W.P. 

Rinije Jelle 
Schreur 

Lolke Jan Hollrop 
Jelin  Hoekstra  

D2 2.30 	max 2 dis. 
?Klasse 	98/99 

Tuinior Juldou 
Jong, do Rein 
Gene,,, Gee  
Wal  .v/d Dennis 
Holtrop  Nico  

Akkerrnan Jesse 
RNing  Daan  
Wiling Fleur 

Vervenne Carlito 
Kanip.van der Siolse 

Laurens Svon 
Schulten Peter 

Rick van  Hes  

Arija van Hes 	55168.4 
Tineke van Hes 	551936 

El 	2x25 	max 2  dis.  
?Klass, 	00/01  
Wateriander Alliod 

Hoonstra 
Schippers Michael 
Akkerrnan Erwin 

Berg,van de Tim 
Jong,de 

Veenstra Gerben 
Bos  Benny  

Akkerrnan Jenne 
ElsioNvan Luc 

geb 

19-M-98 
31-8-1996 

12-sep-98 
11,e5-99 
13-apr-99 
16+.4.99 
23.jvn-99 
23-jell-SO  
01-sep-99 

09sep.99 
03-okt-99 
03-dec-99 

Jan de Vries 

Hans Piek 
Jan do Vries 

tr 
tt 
le 
9,  

Fl 2020  geen disp 
02/03/04 

Vries. de  Sipe.  
Bakker Douwe Thijs 

Schotsma Mi,,, 
Zwelwn, lues 

Pek/e•, 
Jong, de ree 

Pasveer Jeffrey  
//cu. coed,,  Nick 

Skio Jonker 
Douwe Mulder 
Anja Jock., 
Hot. Hollrop 551793 

 

9,  
le 
9,  

MCI 2x35 
? Wass,: 

max 3 dis. 
96/97 geb 

 

Jonker Ilse 
Hos,van Aniek 
Rijs, van Phytyne 

Holtrop  Bide  
Venema AnIssa 
Hoekslra Hdde 

Basnet Kim 

Schulten 
Slageron,van 

8-js.r.-96 
2-eeg-SO  
19-sep-96 
7-coo-OS 
7-dec-96 

31-dec-96 
07-feb-97 

17-aug-97 
13-o61-97 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

15 
16 

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

D1 
MCI 

El 

B2  

Al  

E3 

Cl 

22:00 

16:00 
16:15 
16:30 
16:45 
17:00 
17:15 
17:30 
17:45 
18:00 
18:15 
18:30 
18:45 
19:00 
19:15 
19:30 
19:45 
20:00 
20:15 
20:30 
20:45 
21:00 
21:15 
21:30 
21:45 
22:00 



Gebo-Wonen 
scoort u zeker! 

Streek  180 8463 NH Rotsterhaule 0513-551310 
www.gebo-wonen.n1 www.gebo-woonwinkel.n1  

KORT 	 N 
Timmer- en aannemersbedrijf 
Sinnendlik 25 E1401 LE F-la (turn lot. 0513 621173 www.kontio".n1 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 

DAM[S - EN HERENKAPSALON 

L M5131 - 55 17 04 KAPSALONMAIIIKENIL 

Reklaniebord 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 
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 

ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
SINT JOHANNESGA 
OUDEHASKE 
OUDEHASKE 
SINT JOHANNESGA 
JOURE 
HEERENVEEN 
OUWSTERHAULE 
ZOETERWOUDE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
HEEREN VEEN 
SINT NICOLAASGA 
SNEEK 
OUDEHASKE 
NIEUWEHORNE 
SINT JOHANNESGA 
HEERENVEEN 
OUWSTER NIJEGA 
JOURE 
JOURE 
SINT NICOLA ASGA 
ROTSTERHAULE 
DRACHTEN 
ROTSTERGAAST 
SINTJOHANNESGA 
SCHARSTERBRUG 
SINTJOHANNESGA 
SINTJOHANNESGA 
ROHEL 
ROTSTERHAULE  
HAS  KERHORNE 
SINTJOHANNESGA 
OUDEHASKE 
OUDEHASKE 
SNEEK 
JOURE 
ROTSTERHAULE 
OUWSTERNIJEGA 
ROHEL 
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doi 	di*. 
I? CLUB van 100 

Wrd, 
lp joder,aii4 

grie r 	vrienden van D.W.P. 

de wite  peal  

Rotsterhaule 	-77  
..... 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure Bauke A lgera 
Voegbedrijf Visser - Joure 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 Anske & Gretha de Jager 

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

Sjoerd & Roelie van der Molen 
Informatie Club van 100 - 

Minne Modderman tel. 
55.17.64 
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be kampioenen F2 

Afgelopen zaterdag, moesten de 
kampioenen naar Bolsward om daar 
de laatste wedstrijd van het seizoen 
af te werken. Op kunstgras moest er 
gestreden worden, maar de strijd 
was in de eerste helft ver te vinden. 
be thuisploeg was veel  yeller,  en 
kreeg dan ook alle kansen op 1-0. 
Die bleef gelukkig uit, omdat ze 
slecht met die kansen omgingen. Ja wat doe je dan in de rust. Dan maar een peptalk, en 
zeggen dat als ze niet winnen geen patat krijgen als we thuis komen. Nou, dat heeft wel 
geholpen, want na de limonade gingen de heertjes los, en al gauw kregen we een penalty, na 
het neerhalen van Minze. In de voetbalwereld is het een wet, dat op wie de overtreding is 
gemaakt, nooit de penalty moet gaan nemen, want die mist vaak. En ja zo ook hier 	Minze nam 
de strafschop zelf, en werd keurig door de keeper van Bolsward gestopt. Maar de moed werd 
niet opgegeven, want het patatpraatje stond nog in hun koppies geschreven. Na veel strijd, 
wonnen we uiteindelijk door 2 doelpunten van topscorer Minze. In Sint jut, hadden Harry, en 
Paulien het hek versierd, met een leuk spandoek, en ballonnen, waardoor er een mooie 
thuiskomst was voor de jonkjes. Alsof ze de championsleaque hadden gewonnen, want er 
waren heeeeel veel "fotografen" aanwezig. Daarna de kantine in, en  an  de patat en  frig,  en 
natuurlijk werden er na het eten de nodige liters water over Jan en mijzelf heen gegooid, wat 
ze natuurlijk prachtig vonden. Een leuke en natte afsluiting van het seizoen. We hopen dat 
het volgende seizoen net zo goed en doelpuntri jk verloopt!!! 

Alvast (beetje vroeg) een prettige vakantie, 
en wie weet tot dan. 

Hans 

F2 

Zaterdagmiddag, gingen we naar Joure, om daar tegen de F11 te spelen. 

Toen de wedstrijd begon,waren er gelijk al de nodige kansen voor de thuisploeg, met hun 

handige en snelle spits. Door goed verdedigen, en klasse keeperswerk van 5 joerd, bleef de 

stand op 0 staan. Pas aan het einde van de eerste helft, maakt MInze de 0-1. Na de Limonade 

gingen wij door, waar we net voor de rust mee opgehouden waren......scoren. Het werd 0-2 

door Minze, door een afstandschot, wat heel goed tegen te houden was door de keeper, maar 

deze liet de bal tussen de benen door glippen. Iedereen van onze jongens voetbalden 

uitstekend, en zetten de tegenstander continue onder druk, waardoor het gauw 0-3, en 0-4 

werd. Toen dacht iedereen dat we er al waren, maar dat was dus niet zo, want Joure kwam 

verassend terug tot 2-4, en werd het toch nog spannend, maar gelukkig kwamen de  Jousters  
te laat op dreef, en boekten we alweer de 4e overwinning van dit seizoen!! 

Gean sa troch jonkjes!!! 

Hans Piek 
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ERKEND AARD- EN PROPAANGAS INSTALLATEUR 

1 1111i Mulder Schoonmaak   

FtOcirWoort ..rcloon! 

TeL (0513) - 84 06 74 
Fax. (0513) - 84 11 84  

Glazenwassen 
Streeploos reinigen van glas en kozijn. Eenmalig 0- 
01) contmctsbasis 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 bedrigspand. 

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

inviv.inulder-schoonfrnaak.ill 

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

B. van Hes 
Metselwerken 

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
teLo513551749 
mob.o6i 5438112 

Der wurdt wol sein: "Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, maar de tijd van gaan is nu 
gekomen".  So  ek foar  my  as jeugdtrainer  by  v.v. D.W.P. Ik joech 5 jier lang mei in protte wille 
training oan ferskate teams, warfan trije jier oan de D2. be reden dat ik ophald is dat ik 
skoalle en reewillicherswurk net mear kombinearje kin. berom  moat  ik in kar meitsje tasken 
skoalle en  it  reewillicherswurk. be ferstannigste kar is om foor skoalle te gean. 

Hoewol't ik yn de A-junioren  spy!  je bliuw en dus ek eltse wike minksen tsjinkom, wol ik jerne 
in lyts wurdsje fan tank átsprekke nei de spilers fan de D2 en harren  alders.  In geweldiche 
ploeg mei in protte potinsjeel fuotbaltalint! San ploeg  moat  fansels wol de stipe fan de  alders  
ha, dit is lokkichernach ek  it  gefal!  It  is mooi om te sjen dat der eltse wike in skare féste 
supporters stiet om de jongens nei de oerwinning te jachheien! 

Ek wol ik Gjalt Jager, Herman Roffel en Bram Linders betankje foar harren betrouwen en 
stipe dy't ik krigen  haw.  In geweldiche gearwurking en organisaasje fan & mei de mannen 
makket  it  training  jean  oan en begelieden fan dizze ploeg in prachtich ding om te dwaan. As 
lest wol ik  it  bestjoer en  it  saneamde "kader" fan DWP betankje. 

Ik sjoch jimme grif nochris oan de kant fan'e  line.  
Oant dan! 

Mei sportyve groetnis, 
Chris van Hes. 

Voetbaltoernooi Jubbega 12 juni 2010, 

Om half 8 zaterdagmorgen stonden er al een mooi aantal DWP-ertjes te wachten om naar 
Jubbega af te reizen. Zo ook de spelers van DWP E2, ze hadden er allemaal zin in, het begon 
dan de le wedstrijd ook met een 1-1, de 2e wedstrijd helaas verloren maar dat kon de pret 
niet drukken, het zonnetje kwam er nog bij dus wat willen we nog meer. be 3e wedstrijd 
hebben ze gewonnen en de laatste 2 verloren, er zat dus geen beker in voor ons , maar wel 
een vet coole voetbalpen i.p.v een vaantje deze keer en dat viel wel in de smaak!! Nou mannen 
van E2 wij wensen jullie een hele mooie zomerstop met mooi weer, zodat jullie lekker veel 
kunnen oefenen© , en dan zien we jullie na de vakantie weer, met een hoop energie en 
minstens 2 kledingmaten groter!! 

Prettige vakantie voor iedereen!!! 
Tineke en Anja 
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PAS-I-0131 ELAAN 25 - 85421 EW JOLIRE 
TEL.EF 00 AI (0513) .41 65 46/ 41 20 21 FAX (0513) .41 98 z 1 
www.ncoord- corn pute rs.n L U, fcr@nacr rd -corn pulters.n  

RAI IVA 

Voetbalvereniging D.W.P. 

Jaarvergadering 
op vrijdag 3 september 2010 
aanvang 20.00 uur 
Kantine b.W.P. 

AGENDA 
1. Opening 

2. Notulen 

3. Mededelingen 

4. Verslag secretaris 

5. Jeugdverslag 

6. Financieel verslag penningmeester 

7. Financieel verslag actiecomité 

8. Verslag kascommissie 
Sietze brenth en Hotze Adema 

9. Benoeming kascommissie 

10. Behandeling nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement 

11. Bestuursverkiezing: 
Aftredend: Anne Knol, Minne Modderman en Herman de Heij  
(alien  herkiesbaar) 

? p„vit_./04 	• Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 

( 	 • Dé surfstek bij uitstek 

  

• Bruiloften en partijen 

•Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaaltijden 

CAMPING 
TJEUKEMEER 

SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 

BLESDUKE 	e fVlarkeweg 155 e 8398 GN Blesdijke 
25 Mar! 	e Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

HEEREN  VEEN 	• De loads 8 . Bedrijventerrein  Kanaal  . 8447 GP Heerenveen 
e Tel. (0513) 65 32 38 . Fax (0513) 65 32 72  

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

Computer problemen 	 Internet 
Hardware 	 Telefonie 
Software 	 Bedrijfsnetwerken 

11. Rondvraag 

12. Sluiting Rose Garden Heerenveen 
Schans 11 a 18441 AB Heerenveen 
T 0513 651 2991F 0513 653 162 

Meerweg 34, 85 I 5 CB Oldeouwer -  Rohe!  
Telefoon (05 I 3) 5513 4 I , 
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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 

Activiteitenkalender D.W.P.  seizoen 2010 - 2011 

week 	dag datum activiteit 	 tijd 
27 Zondag 11 juli WK - Finale 	 20.30 uur 
28 Maandag 12 juli Start schoolvakanties  (wk  28t/m34) 
30 Maandag 26 juli Start bouwvak vakantie (wk30,31,32) 
31 Dinsdag 

Donderdag 
Zaterdag 

03 augustus 
05 augustus 
07 augustus 

le  training A/B selectie (Doarpsfinne 	19.30 uur 
2 training A/B selectie (boarpsfinne 	19.30 uur 
3' training A/B selectie (Doarpsfinne 	14.00 uur 

32 Maandag 

Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 

Zaterdag 

09 augustus 

10 augustus 
13 augustus 
12 augustus 

14 augustus 

Training A-selectie (Doarpsfinne) 	19.30 uur 
Start training A-jun. (Doarpsfinne) 	? 
Training A/B selectie (Doarpsfinne) 	19.30 uur 
le training 3', 4' elftal + A-junioren 	20.00 uur 
Workum 1 - DWP 1 (oefen) 	19.30 uur 
Training 8-selectie 	 19.30 uur 
DWP 1 - VVI 1 (oefen) 	 14.30 uur 
DWP 3 -  MVP  4 (oefen) 	 12.45 

33 Deze week starten de trainingen van de overige teams en alle jeugdteams. 
Maandag 
Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 
Zaterdag 

16 augustus 
17 augustus 

18 augustus 

19 augustus 
21 augustus 

Training A-selectie 	 19.30 uur 
DWP 1 - Scharnegoutum 1 	 20.00 uur 
Training B-selectie 	 20.15 uur 
Training: A-jun. (20.00), 4' (19.00), 3e  
(20.15) Dames (20.00) 
Training A/B selectie (19.00/20.15) 
le poule ronde Beker: Sen: 1, 2, 3e, 
DA1, Jeugd: alles 

34 Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 

Donderdag 
Zaterdag 

23 augustus 
24 augustus 
25 augustus 

26 augustus 
28 augustus 

Start Basisonderwijs 
2e  poule ronde Beker 	 ? 
Training: A-jun. (20.00), 4' (19.00), 3' 
(20.15) Dames (20.00) 
Training A/B selectie (19.00/20.15) 
3e  poule ronde beker/ zwaluwen jeugd actie 

F35 Maandag 
Dinsdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 

30 augustus 
31 augustus 
2 september 
3 september 
4 september 

Start Voortgezet onderwijs 
DWP 1 - Oldeboorn 1 (oefen) 	19.30 uur 
Training A/B selectie (19.00/20.15) 
Jaarvergadering in kantine 	20.00 uur 
Start competitie alle teams 

Verzorging op de trainingsavonden op dinsdag en donderdag vanaf 18.45 uur 

BESTUUR, LEIDERS EN TRAINERS WENSEN IEDEREEN 
EEN PLEZIERIGE VAKANTIE TOE 
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de  plants in de 2de  klasse 

SPITSUUR VOOR HET DOEL VAN JOERIE 

2-3 LSC, EEN DOELPUNT MET 
GEVOLGEN.. 

Dan eindelijk de topper, DWP- Rood/geel, uit een gelijkspel en we waren gebrand om te winnen. Het 
werd een echte topper met alles er op en er aan. 
Bij de 1-0 voor DWP ontpopte rood/geel zich als een praatclubje 
dat duidelijk niet gewend was om achter te staan. Rood/geel 
kwam ondanks dit terug in de wedstrijd, vanuit een vrije trap 
werd het 1-1. Het was een mooie voetbalwedstrijd waar helaas de 
tegenstander zichzelf compleet frustreerde toen de 2-1 viel. 
Iedereen had het gedaan behalve rood/geel zelf, de grensrechter 
moest het ontgelden en eigen teamgenoten werden ook niet 
ontzien. be scheidsrechter kon op laatst niet anders dan in het 
einde van de wedstrijd 2 rode kaarten te trekken voor dit 
onsportieve gedrag. Zelf een derde rode kaart viel voor de leiding, dat toch een voorbeeld functie voor 
zijn spelers hoort te zijn. Een mooie 2-1 zege voor DWP en daar viel niets op af te dingen. 

leider krijgt rood en besluit daarna de 
laatste 2 thuisduels rood/geel zelf te 

DWP Al, het slot!  

Blauwwit een tegenstander waarvan gezien de stand gewonnen 
van moest worden.De eerste helft begon erg matig maar de 2de 
helft werden de Leeuwarders weggespeeld. Een mooie 1-5 
overwinning met als opvallend punt het wegsturen van een speler 
van blauwwit.Niet door de scheidsrechter maar door de leider 
zelf, die vond dat een overtreding van achteren bestraft moest 
worden en stuurde zijn speler 	naar de kleedkamer. 

Dan de Snekers van LSC op bezoek, 
achteraf de wedstrijd die ons zou opbreken voor het kampioenschapiSC 
werd redelijk weggespeeld en met een 2-0 voorsprong was het kat in 
bakkie.Dat dachten de spelers waarschijnlijk ook want ze lieten LSC 
compleet terugkomen in de wedstrijd en in de laatste minuut konden ze 
zelfs nog de winst van 2-3 mee naar huis nemen. 

THIJS & MYRON KONDEN ELKAAR GOED 
echte hattrick, alle drie goals op assist van Thijs. Thijs met een VINDEN 
hoofdrol want scoorde zelf ook nog en moest verder nog een goal 

afgekeurd zien en dat bekopen met een bloedneus omdat hij de keeper "aanviel". 

be stand in de competitie was 3 punten in het voordeel voor rood/geel. 
Het was dus zaak om de laatste 2 wedstrijden te winnen en hopen op een misstap van rood/geel. 

Frisia, alweer een Leeuwarder ploeg, was de voorlaatste wedstrijd. Een ongelofelijke matige wedstrijd 
die dan wel gewonnen werd met 0-2. Opmerkelijk in deze wedstrijd waren de overtredingen die werden 
gemaakt door Frisia en die beide keren geel opleverden, deze werden aan het eind van de wedstrijd 
weggepoetst. 

Overtredingen in beeld Onverantwoordelijk natuurlijk, op deze manier worden tegenstanders 
vogelvrij verklaard als speler van de thuisploeg weten dat de kaarten voor de lol worden gegeven. 

Met de laatste wedstrijd in aantocht, Terschelling, moesten we hopen op een misstep van rood/geel. 
Deze speelden eerst tegen LSC en wonnen de wedstrijd verdiend met 4-1. Al is het natuurlijk niet 
normaal dat een leider/trainer die bij de vorige wedstrijd rood heeft gekregen zijn eigen wedstrijd 
fluit. 

Dan de laatste kans voor DWP, rood/geel - Harlingen. Harlingen W05 samen met DWP nu de enigste 
ploeg die rood/geel op de knieën had gekregen. Geïnteresseerd reisde ik af naar Leeuwarden om deze 
wedstrijd bij te wonen. Wat ik daar zag was ronduit belachelijk. Weer de leider/trainer als 
scheidsrechter en na 2 minuten een onterechte rode kaart voor Harlingen. Dan weet je dat de 
wedstrijd is gespeeld, er gebeurde nog meer in deze wedstrijd waaronder een rode kaart voor de 
leider na 20 minuten. Rood/geel werd kampioen, maar de manier waarop siert hun niet. Ik denk 
persoonlijk dat dit team het niet nodig had deze 13de man in het veld en dat ze zonder hem 
waarschijnlijk ook wel kampioen waren geworden. Een smet op een kampioenschap waar DWP misschien 
nog wel via de KNVB wat aan had kunnen doen, maar sportief gezien niet wil dat een groep voetballers 
de dupe word van onkunde van hun leiding. 

Ons rest als Al nog de wedstrijd tegen Terschelling. Dit werd een wedstrijd vol met sportiviteit en 
misschien wel de ware kampioenen van deze 2de klasse. Een gelijk opgaande wedstrijd met telkens weer 
een voorsprong voor DWP. Een einduitslag van 5-2 waarin Thijs een hoofdrol had. Een gouden greep van 
trainer Anne Knol om deze speler de laatste wedstrijden wat meer te beschermen en hem in de spits te 
zetten. Hij scoorde 4x en had bij de laatste nog een assist. 
Ook pikte keeper Joerie nog een assist mee en dat is 
altijd weer opmerkelijk voor een keeper. 

TEVREbEN VAN HET VELbi 

Staand; Anne (trainer) Doeke (leider) Wytse,Chris,Robbin,Harry,Wout,Leo Anton,Svend (leider) 
gehurkt: Tjeerd,Arjen,Myron,Thi js, Joran ,Jaring,Joerie 

be domper van het verlies tegen LSC moest worden rechtsgezet en 
weer in Leeuwarden. be wedstrijd begon 35 minuten later en er werd 
zelf voorgesteld door leiding om naar huis te gaan en doordeweeks 
terug te komen want ze hadden geen scheidsrechter. 
bat werd niet geaccepteerd, maar het probleem bleef. Het 2de 
voorstel van de Zwaluwen sloeg alles, ff een half uurtje oefenen en 
dan 0-5 winst mee naar huis nemen. Onacceptabel , en er werd dan 
toch gestart,een 0-5 winst werd het dan toch en  Myron  scoorde een 
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