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Al bij de vorige punten is Sietze aan het woord geweest en 
heeft op diverse punten al uitleg gegeven van bepaalde 
zaken. 
Een kascontrole is niet eenvoudig met een omzet van boven 
de € 100.000. Samen met Gerrit heeft hij hier een hele 
avond voor uitgetrokken om alle bonnetjes en rekeningen 
door te nemen. Het verschil tussen in- en verkoop is een 
zorgelijk aandachtspunt, door de verantwoordingen goed 
te omschrijven kan alles nog kritischer worden bekeken. 
Alle onderdelen zin goed geboekt. 

Op voorstel van Sietze verleent de vergadering zodoende 
decharge aan de penningmeesters Gerrit Aalbers en 
Wiepie Krist. 

9. Benoeming kascommissie 
Als nieuwe kascommissie voor het komende seizoen werden 
benoemd: Sietze brent en Hotze Adema met als reserve 
Tineke van Hes-Dijkstra. be vergadering gaat hiermee 
akkoord. 

10. Bestuursverkiezing 
Anne Knol, Minne Modderman en Herman de Hei j zijn 
periodiek aftredend en door het bestuur als herkiesbaar 
gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen en 
vanuit de vergadering is ook geen bezwaar tot 
herbenoeming zodat onder applaus allen worden herkozen. 

11. Behandeling nieuwe Statuten en Huishoudelijk 
Reglement 

be KNVB adviseert verenigingen nadrukkelijk hun Statuten 
en Huishoudelijk reglement te screenen vanwege mogelijke 
veroudering hiervan. Meer dan 80% van de 
voetbalverenigingen blijkt verouderde Statuten te 
gebruiken, grofweg kan 2003 worden aangehouden als 
scheidslijn tussen (ster) verouderde statuten en statuten 
die redelijk actueel zijn. be Statuten van D.W.P. zijn van 3 
oktober 1979 en zodoende zeer sterk verouderd. Vorig 
jaar was het bestuur al gemachtigd om dit af te handelen 
maar dat was te kort door de bocht en mocht niet op deze 
manier. 

Een concept van de Statuten en Huishoudelijk Reglement 
hier ter inzage gelegen in de bestuurskamer en is ook te 
raadplegen op de website. be leden hebben de 
mogelijkheid hierop reacties te geven. Geen enkele reactie 
is op voorhand binnengekomen. Tevens gaat de vergadering 
akkoord met zowel het concept van de Stattuten als het 
concept van het Huishoudelijk reglement. Het bestuur zal 
dit nader uitwerken. Huishoudelijk reglement dient alleen 
door de Ledenvergadering worden vastgesteld de Statuten 
dienen nog via de notaris worden verwerkt. 
12. Rondvraag 
Tijdens de rondvraag komen de volgende vragen c.q. 
opmerkingen aan de orde. 

Ype Bijker  
Aan het begin van de vergadering heeft Anne gezegd dat 
het Mariejette haar laatste seizoen was als 
kantinebeheerder, Ype merkt op dat hij wel gewoon 
doorgaat als barmedewerker. Onder daverend applaus 
wordt dit door de vergadering goedgekeurd. 

Mark Hulzebos  
Misschien moeten we bedrijven benaderen om  banners  op 
onze website te plaatsen om zodoende meer inkomsten te 
krijgen. 

Tjibbe Bos  
Tjibbe merkt op dat het ballenhok er weer spic en span bij 
ligt en geeft hiervoor de complimenten aan Wiepie en Jan. 
Opgemerkt wordt dat er misschien een betere afscheiding 
van de hesjes moet komen. Nu ligt alles vaak door elkaar en 
spelen de kleinste jeugdspelers, met de grootste hesjes. 
Dit hoeft niet want voor iedere leeftijdsklasse zijn er 
ruim voldoende hesjes. Ook een taak aan de 
trainers/leiders om hier op toe te zien. 

Jan Kni jpstra  
Jan heeft een opmerking aan Sietze, van gemeentewege 
moet de aanwezig container van Van der Wiel begin 2011 
weg achter ons complex. Niet door reclame of zo iets maar 
omdat een container maar 5 jaar mag worden geplaatst. 

Nog een vraag aan Sietze. Hij heeft ooit eens aangegeven 
wanneer hij met de VUT- gaat om de jeugdtrainingen wel 
te willen gaan combineren. Jan vraagt of Sietze dit niet 
vroegtijdig op zich wil nemen. Nu hebben alle jeugdteams 
wel één of meer trainers mar hier zit weinig structuur en 
gelijkheid. Duidelijke oefenstof met een bepaalde 
oefenopdracht per training. Sietze is wel bereidt om hier 
een start mee te maken. Wil graag een lijst met alle 
trainers en teams. 

13. Sluiting 
Voorzitter Anne Knol bedankt een ieder voor zijn of haar 
inbreng en aanwezigheid. Hij verteld dat we positief met 
elkaar om moeten gaan, anderen in hun waarde laten en 
rekening met elkaar moeten houden. Direct met elkaar 
communiceren. We moeten ons druk maken met mensen die 
er zijn en NIET die er NIET zijn. Met elkaar zullen we er 
een mooi seizoen van maken met veel spelplezier. 

Anne sluit de vergadering om 22.15 uur en biedt de 
aanwezigen nog enkele consumpties van de vereniging aan. 

Jan Knijpstra, secretaris D.W.P. 
Sintjohannesga, 3 september 2010 

Van de redactietafel 

Wel wat later dan we hadden gepland maar hier is de eerste clubkrant van seizoen 2010/2011 
Het duurde deze keer echter langer voordat we de kopie voor de clubkrant binnen hadden. Zonder de nodige 
info is een clubkrant niet leuk natuurlijk. Daarom moesten we de inleverdatum nog een week opschuiven. 

Er is een nieuw adres waarop de stukjes in documentvorm kunnen worden aangeleverd. Dit is nodig om bij 
Anja en Tjibbe het emailadres veilig te stellen voor ongewenste mailtjes/spam. 

Voorheen ging de mail direct naar Anja Bos, nu kan de mail naar: 	 . clubblad@vvdwp nl  

be volgende editie is gepland rond 10 december a.s.  Hiervoor is het nodig dat de kopie uiterlijk 30 
november as. bij de redactie binnen is. Het drukken en verspreiden moet nl. in een vrij drukke periode wel 
door vrijwilligers worden gerealiseerd. 

Voor deze keer weer veel leesplezier. 

be redactie wenst u allen een prettige vakantie. 

be redactie 

Notulen Jaarvergadering v.v. D.W.P. - vrijdag 4 september 2009 



5. Jeugdverslag 
Een verslag van de jeugd van het afgelopen voetbalseizoen 
werd opgemaakt door jeugdsecretaris Jitske Mulder en 
voorgelezen door de jeugdvoorzitter Tjibbe Bos. 
Een kort overzicht van de prestaties van alle jeugdteams. 
Vele evenementen en activiteiten werden er naast het 
voetbal georganiseerd. Anno Holtrop en Mangal Haringsma 
zijn de nieuwe jeugdcoördinatoren. Het jeugdverslag 
wordt eveneens door de vergadering goedgekeurd. Tjibbe 
geeft nog de complimenten aan het actiecomité over de 
aanwezige ballenvoorraad. 

6. Verslag penningmeester 
Penningmeester Gerrit Aalbers had voor iedere aanwezige 
weer een duidelijk exploitatieoverzicht per 30 juni 2010 
van de voetbalvereniging D.W.P. gemaakt. 
Kijkende naar het begin saldo van 1 juli 2009 en naar die 
van 30 juni 2010 blijkt dat de vereniging er een dikke 
8.000,-- op achteruit is gegaan. Een zorgelijke 
ontwikkeling. 
Opvallend is dat de inkoopkosten van de kantine omhoog 
zijn gegaan terwijl de kantine omzet is gedaald. 
Vooruitlopend op het kasverslag geeft Sietze Drenth al 
aan dat er kritischer op de uitgaven zal moeten worden 
gelet. Door het aangeven van diverse voorbeelden wordt de 
vergadering geïnformeerd. 

Ook, en dat had het bestuur in zijn laatste vergadering van 
het seizoen al besloten, zullen de consumpties moeten 
worden genoteerd die worden genuttigd door de 
vrijwilligers 	tijdens 	vergaderingen, 	ontvangst 
scheidsrechters  etc. etc.  Niet om alles nu maar te 
beperken en of te bakenen want een vereniging draait op 
vrijwilligers maar ook hier zal kritischer mee moeten 
worden omgegaan. Voortaan dienen te consumpties met 
uitzondering van een kop je koffie te worden genoteerd 
zodat we een betere financiële afspiegeling krijgen op de 
in- en verkoop. 

Vraag over de subsidie van de gemeente. Er is wel een 
jeugdsportsubsidie aangevraagd en toegewezen gekregen. 
be vraag is even hoe dit is verwerkt? 

Voorzitter Knol geeft aan door de jaren heen de rol en 
invulling van een penningmeester steeds belangrijker 
wordt. Om de financiën van een vereniging als het onze 
goed op orde te hebben komt steeds meer kijken. Met de 
invoering 	van 	het 	geautomatiseerd 	pakket, 
internetbankieren, regelgeving, kassa,  etc. etc.  moet hier 
een persoon over gaan die boven op de materie zit. 
Daarnaast moet de jaarcijfers digitaal, middels SportLink, 
verantwoord moeten worden aan de KNVB. 

be verhouding tussen inkoop en verkoop is een te groot 
verschil en is verontrustend. 
Heel kritisch de uitgaven bekijken en laten verantwoorden 
door wie (op naam) wat heeft opgehaald. Zodoende een 
beter inzicht wat er allemaal doorgaat. 

be vrijwilligerskosten komen ook ter sprake en het 
verstrekken van een vrijwilligersvergoeding (kantine, 
schoonmaak, kalken velden  etc.).  In de vergadering wordt 
besproken over te komen met een voorstel om de gehele 
vrijwilligersvergoeding of te schaffen per 1 januari 2010. 
bit zal een hele cultuurslag binnen de vereniging 
opbrengen, alleen het schoonmaken door de spelers van de 
boxen na 1 wedstrijd geeft al problemen, iaat staan het 
VERPLICHT aanwijzen van vrijwilligers van alle teams om 
bepaalde zaken uit te voeren. 
Bestuur neemt dit mee naar hun komende vergaderingen en 
wordt door de vergadering gemachtigd vrijwilligers aan te 
wijzen. 

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

Pauze met een lekker bakje koffie. 

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

Wiepie Krist komt met een overzicht van de opbrengsten 
en kosten over het afgelopen voetbalseizoen. be 
opbrengsten bestonden uit reclameborden, aangeboden 
wedstrijdballen, de grote clubactie, de jaarlijkse 
koekactie, clubblad en diverse kosten. Het actiecomité 
verzorgt de ballenvoorraad van onze gehele vereniging. 
Wedstrijdballen en daarnaast ook de trainingsballen 
werden door hun aangeschaft en onderhouden. Getuige is 
de kwalitatieve perfecte voorraad in het ballenhok. 

Voor het eerst neemt ook de kascommissie dit financieel 
gedeelte van het actiecomité mee. Conclusie is dat het 
financiële saldo er prima voor staat. 
Vanuit de vergadering wordt terecht de opmerking 
gemaakt dat het saldo van het actiecomité toch ook aan 
DWP behoort en niet een commissie op zich is. Dit in 
relatie met het financieel verslag van de vereniging zelf. 

Opgemerkt nog wordt dat de ballen van de pupil van de 
week afgelopen seizoen voor rekening van D.W.P. zijn 
gekomen in plaats van het actiecomité. Verzoek om het 
komend seizoen zorg te dragen voor 30 nieuwe ballen pupil 
van de week. 

Anne dankt het actiecomité voor het prima geleverd werk, 
ga zo door alles ligt er picobello voor. 

8. Verslag kascommissie 
be kascommissie, dit seizoen bestond uit Sietze Drenth en 
Hotze Adema. Hotze was aangewezen als reserve maar oor 
het vertrek van Luc Pen doorgeschoven. 
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- Ik hoop dat we het komen seizoen, wat aanstaande 
zaterdag echt los gaat, samen tot een succes kunnen 
maken. Als we allemaal proberen de ander in 'ir/zijn 
waarde te laten weet ik zeker dat dit zal lukke '-- 

Iedereen een fijne vergadering. 
Anne Knol 
Voorzitter  vv  DWP 

Notulen Jaarvergadering 2010 

(seizoen 2009-2010) 
Vrijdag 3 september 2010 - kantine v.v. Cs.W.P. 

1. Opening 
Even over acht opent D.W.P.-voorzitter Anne Knol de 
vergadering en heet in totaal 20 leden welkom voor de 
jaarlijkse Ledenvergadering. Opmerkelijk is dat het 
allemaal personen zijn die één of andere functie binnen de 
vereniging bekleden en geen enkel spelend lid. Ondanks de 
aankondiging op de website en de posters op het complex 
is de opkomst extreem laag. Een woord van dank gaat nar 
het kantinepersoneel wat ook op deze avond alles weer 
verzorgt en iedereen van koffie voorziet. 

2. Notulen 
Van de ledenvergadering van 4 september 2009 heeft 
secretaris Jan Knijpstra de Notulen gemaakt. Deze 
Notulen zijn geplaatst in het clubblad aan het begin van 
het seizoen en de mogelijkheid wordt geboden tijdens de 
vergadering om hiervan een kopie te krijgen. Sinds vorig 
jaar worden de notulen niet meer voorgelezen. Voorzitter 
Anne vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen? 
Vanuit de vergadering komen er geen verdere reacties 
zodat de notulen met dankzegging aan Jan Kni jpstra 
worden vastgesteld. 

3. Mededelingen voorzitter 
- Af bericht ontvangen van Henk van Hes, Minne 
Modderman 1 en Hotze Adema. 

- Ik wil de vergadering graag meedelen dat er van 
gemeentewege negatief is gereageerd op de aanvraag van 
DWP om te komen tot het aanbrengen van een 
kunstgrasveld op het sportpark be Grie. be bezuinigingen 
binnen het gemeente apparaat zorgen ervoor dat er de 
eerst komende jaren geen geld gegenereerd kan worden 
voor onze vraag. Toch blijven wij bij de gemeente aan de 
bel trekken aangaande deze kwestie en kijkende naar het 
steeds grotere aantal jeugdleden is dat ook onze taak 
want op de lange duur kunnen we niet toe met de twee 
wedstrijd velden en de te kleine oefenhoek. Onze vraag 
richting alle trainers en  !eiders  is dan ook om zo inventief 
mogelijk met de velden om te gaan en het B-veld zo veel 
mogelijk te sparen qua training arbeid. 

- Kantinepersoneel 
Bestuurlijk is er het afgelopen seizoen op een fijne manier 
samen gewerkt en ik wil mijn mede bestuursleden dan ook 
danken voor het vertrouwen wat men onderling aan elkaar 
schenkt. Daarnaast de medewerking met trainers, leiders 
en alle andere vrijwilligers zorgt er toch steeds maar weer 
voor dat we een vereniging zijn waar een tegenstander 
graag naar toe gaat. Ook wil ik alle jeugdleden een pluim 
doen toekomen welke zich inzetten voor de trainingen die 
ze geven en zaterdags morgens de kantine bezetten in 
samenwerking met enkele ouderen. 

be kantine bezetting is tevens een hekel punt aan het 
worden omdat er toch steeds minder personen 
beschikbaar blijken te zijn. Wil een ieder in haar of zijn 
directe omgeving polsen of er nog mensen zijn die enkele 
uurtjes over hebben om de bezetting rond te houden zodat 
we straks niet moeten hoeven besluiten één of twee 
avonden de kantine dicht te houden. 
Mariejette Bi,jker heeft enkele weken te kennen gegeven 
dat zij en natuurlijk Ype dit seizoen 2010/2011 vol willen 
maken en dan graag willen stoppen omdat de belasting 
lichamelijk teveel voor Mariejette wordt. Het bestuur is 
hier niet blij mee maar respecteert de beslissing. Nog wel 
even vermeldend dat ik vindt dat Mariejette en Ype de 
zaakjes absoluut perfect in orde hebben. 

- Verbouw/nieuwbouw. 
Door de komst van meisjesteams en meespelen meisjes in 
jongens teams komen we elke week problemen tegen met 
omkleden en douchen. be ideale situatie is om achter ons 
complex een tweetal nieuwe kleedboxen te bouwen direct 
aangevuld met opslag- en massageruimte. Een concept 
tekening is al gemaakt maar zal nog worden aangepast. We 
kunnen echter wel mooi plannen maken maar simpelweg het 
geld ontbreekt. Ook op de exacte kosten hebben we nog 
geen zicht. Vanaf het huidige seizoen zullen er zodoende 
meerdere acties worden georganiseerd om alvast een 
spaarpotje te maken voor een aanpassing aan de 
accommodatie. Doch dit is niet alleen werk voor het 
bestuur maar zal door de hele vereniging moeten worden 
gedragen. MET ELKAAR DE SCHOUDERS ER ONDER, ook 
medewerking van ouders is uiteraard altijd 
welkom/noodzakelijk. Samen met het actiecomité en 
meerdere vrijwilligers hopen wij op de steun van alle leden 
om de komende jaren acties op touw te kunnen zetten 
waardoor we de middelen creëren om de ver/nieuwbouw te 
verwezenlijken. Wij hopen op de steun van velen. 

4. 	Verslag secretaris 
Secretaris Jan Kni jpstra komt traditioneel weer met een 
uitgebreid verslag van het afgelopen voetbalseizoen 2009-
2010. Bijna alle onderdelen van de vereniging kwamen aan 
de orde, van hoofdtrainer tot kantinepersoneel. Alles met 
elkaar opsommende is onze voetbalvereniging één groot 
bedrijf waar vele en vele vrijwilligers van vroeg tot laat in 
de weer zijn om het spul draaiende te houden. 
Na aan het einde een kort overzicht te geven van de 
prestaties van senioren- en damesteam en de opmerking 
om in het verslag de tekst "aan kortste eind" te wijzigen 
in "aan het langste eind" werd het Jaarverslag van het 
vorige voetbalseizoen door de vergadering goedgekeurd. 

Van de Voorzitter, 

Een nieuw clubblad ligt voor u waarvoor men, als 
redactie, zoveel werk moet verzetten om kopij te 
verzamelen dat de vraag opkomt bij deze 
vrijwilligers, is het voor ons nog wel haalbaar op de 
clubbladen 4 keer per jaar uit te brengen. Het is 
zeker een ondankbare taak als men na vele malen 
attentie te vragen om kopij in te leveren nog maar 
zo weinig binnen krijgt. 
Ik zal daarom proberen, en mijzelf ook een 
reprimande geven in deze, via technische zaken 
senioren en de jeugd coördinatoren, dat er vanuit de 
leden meer kopij wordt aangeleverd. 

We zien toch een neerwaartse spiraal in het 
mee(be)leven in club verband en dat de groep 
vrijwilligers steeds kleiner wordt of de huidige groep 
moet er nog meer bij doen, jammer!! 

Op de afgelopen algemene ledenvergadering van 3 
september zien we dan ook dat er maar een 
twintigtal mensen de moeite neemt om de 
vergadering bij te wonen en dan blijkt ook nog eens 
dat deze mensen allemaal al een vrijwilligers functie 
bij DWP bekleden. Terug kijkend op een vruchtbare 
vergadering wil ik graag alle lezers van dit blad er op 
attenderen dat het zo wel heel moeilijk wordt om op 
een algemene leden vergadering beslissingen te 
nemen die toch in het belang van alle leden zijn. 
Waar er bestuursleden avonden druk bezig zijn 
geweest om de statuten aan te passen omdat daar 
door de KNVB om gevraagd is en daar de 
toestemming vanuit de algemene vergadering moet 
komen is het jammer dat de leden dan niet aanwezig 
zijn. 

U kunt de notulen van de algemene leden vergadering 
in dit clubblad terug vinden en met eigen ogen zien 
dat er financieel nogal een veer is gelaten het 
afgelopen boekjaar. We zijn als bestuur dan ook 
genoodzaakt om financieel dingen onder de loep te 
nemen en in de komende ti jd(en) met voorstellen 
komen welke een ieder zullen raken (financieel). Alle 
kosten die een vereniging met zich mee brengt is 
niet meer op te brengen uit alleen de kantine 
inkomsten en de huidige (te lage) contributie. 
Daarnaast zullen we bij de senioren een andere 
oplossing moeten vinden in de huidige stand van 
zaken aanziende de financiering van de tenues. 

U leest een vooruitzicht welke wel een beetje past in 
de huidige algehele recessie. Als bestuur DWP 
vinden wij de op stapel staande ingrepen, waar we u 
tijdig van op de hoogte zullen blijven houden via 
welke medium dan ook, ook niet prettig maar de 
financiële situatie dwingt ons tot oplossingen om er 
voor te zorgen dat onze voetbal vereniging op een 
financieel gezonde manier kan blijven bestaan. 

Dit toch wel ietwat negatief schrijven doet 
natuurlijk niets af aan de ontzettende positieve 
inbreng van al onze vrijwilligers die we bij DWP 
hebben en ik wil hen dan ook al mijn waardering 
tonen. Daarnaast, wat natuurlijk ook vrijwilligers 
zijn, mijn mede bestuursleden die zich op elk gebied 
soms een drie slagen in de ronde werken om alles 
klaar te krijgen. 

Ik wens een ieder een heel fijn sportief seizoen en 
hoop dat we ook eens achterom kijken als we 
weglopen. Dit kan er misschien ook tot bijdragen dat 
in dit achterom kijken wordt opgemerkt dat het een 
vieze bende wordt als we alles zo maar onder en/of 
naast ons neer laten vallen. 

Een wijs, voorspoedig maar vooral gezond seizoen 
2010-2011 gewenst. 
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Anne  Knol  (voorzitter@vvdwp.n1) 
Binnendyk 6, 8461 Lb Rottum 
Jan Knijpstra (secretaris@vvdwp. nI) 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Gerrit Aalbers 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Minne Modderman 
(wedstrijdsecretariaat@vvdwp.n1) 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 
Tjibbe Bos 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 

55.20.78 
06-51.75.04.99 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.14.46 

06-48.70.08.21 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

41.40.49 
06- 57.12.80.06  

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Technische zaken senioren 
Technische Zaken 	 Geert Dijkstra 

Groene Dijk 1, 8501  AX  Joure 

Jeugdcommissie 	gir"ligirmIllEMMEr 
Voorzitter 

Jeugdcoördinator 

Jeugdsecretaris 

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

55.10.84 
06-51.20.93.34 
06-46.29.19.15 

75.07.74 
06- 24.66.22.17 

55.12.55  

Kledingbeurs jeugd 
Jitske Mulder-Vissia 	 55.12.55 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Gcarcigelnecirijf 

BIJ IR  
engineers  ii 

BOUW-  EN AANNENUNGSBFORI IF 

Accommodatie 

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

Informatiepagina 
v.v. b.W.P. 2010-2011 

1 oktober 2010 

secretaris@vvdwp.n1 
www.vvdwp.n1  
BB-BC-25V  

Sponsorgroep 
D.W.P. 

Zoals een ieder, die 
geregeld op het terrein 
komt, heeft kunnen zien 

dragen onze teams al weer sinds geruime tijd het 
opschrift "Sponsorgroep D.W.P." op de tenues. Sinds 
dit seizoen spelen ook de jongste teams, welke eerst 

zonder opschrift, met deze 

Het is weer fijn langs de lijn 

Het seizoen voor DWP is weer begonnen met veel 
nieuwe spelertjes maar ook de fotografen zijn weer 
los en dan met name Renata die zat te springen dat 
er eindelijk weer werd gevoetbald. Op de website 
van DWP kun je bij teams vele gemaakte 
wedstrijdfoto's bekijken. Vooral bij D.W.P. D2 was 
het spannend, van het kleine naar het grote veld 
maar ook veel nieuwe spelers die toch eerst moeten 
wennen maar in de eerste wedstrijd wel een goed 
resultaat behaalden (1-1 tegen WTTC) het was een 
bekerwedstrijd zodat er echte  penalties  moesten 
worden genomen, die WTTC won. Ook de jongste 
jeugdteams hebben nu tenues met opdruk 
SPONSORGROEP DWP. 

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

55.17.88 
55.17.85  

shirts hadden 
vermelding. 

Bestuur 

Dit seizoen zijn er een drietal bedrijven bij gekomen 
waar we uitermate blij mee zijn. Met vermelding van 
de Sponsorgroep D.W.P. en de bedrijven hopen we 
dit onder ruime aandacht van het publiek te krijgen. 
Gjalt, Doeke, Jan Meine, Jan en Leo willen we 
bedanken voor hun spontane medewerking, we hopen 
dat nog vele bedrijven uit Sint VA en omgeving 
mogen volgen. 

Hoofdsponsor: 

TULDERHOF 
agrosystem; 

Co-sponsor: 

Brouwer FIETSEN  .11 

DWP b2, 2e klasse BR 

Staand vinr: Lolke Jan Holtrop (leider), Sietse van der 
Kamp, Carlito Vervenne,  Jesse  Akkerman, Geert Bos, Daan  
Poling,  Fleur  Poling  en Jelle Hoekstra (leider). 
Zittend vinr: Rein de Jong, Sven Laurens, Nico Holtrop, 
Jildou Tuinier, 6ea Oenema, Dennis van der Wal en Jelle 
Veldhuis. 

Op de foto ontbreekt Peter Schutten. 
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Actiecomité 
Secretaris Wiepie Krist 

be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

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

Consul 
Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Aanmelding nieuwe leden 
Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga  

Anja Bos - van Hes 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
tjibbe-anja@kpnmail.n1 - clubblad@vvdwp.n1 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

Mariejette Bijker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

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

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

55,19.89 

06-30.73.13.08 

55.19.54 

06-48.70.08.21  

55.19.54 

55.19.89 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Club van 100 

Informatie sponsoring 

Ledenadministratie 

Redactie clubblad 

Advertenties clubblad 

Kantinebeheer 

be contributie zal vanaf het begin van het nieuwe seizoen via incasso worden geind, daarnaast is voor de 
gehele jeugd een kledingtoelage verplicht. In de contributie is de afdracht aan de KNVB reeds 
verdisconteerd. Voor verdere informatie: Gerrit Aalbers, penningmeester 
Senioren 18 jaar e.o. € 32,50 per kwartaal €130,00 per jaar 
Dames senioren 18  jeer  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 
Donateurs € 10,00 per jaar 
Club van 100 € 45,00 per jaar 

06-30.73.13.08 

55.12.76  
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Wiet klagen maar dragerr 

Na een gestaag afnemende gezondheid is 
overleden onze lieve broer, zwager en oom 

Gerben  Sloothaak 
(Germ) 

*22 februari 1944 	f14 juli 2010 

Kampweg 7 
8463  VD  Rotsterhaule 

Gooitzen Sloothaak 
Heerenveen: Andries Sloothaak 

Hennie Sloothaak-Stoelwinder 
Gea en Gein lok 

Michael, Femma 
Jochern en  Susanne  

De plechtigheid zal worden gehouden op 
maandag 19 juli om 10.30 uur in De Rank te 
Sintjohannesga, 
Aansluitend zal de teraardebestelling 
plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. 

Gelegenheid tot condoleren vanaf 10,00 uur in 
eerdergenoemd gebouw, 
Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, 
kunnen deze advertentie als uitnodiging 
beschouwen, 

DWP 
Familieberichten 

Omdat het overlijden in 
de zomervakantie viel is 

het de meesten ontgaan maar na een gestaag 
afnemende gezondheid is, op 14 juli 2010,  Germ  
Sloothaak overleden.  Germ  zat jarenlang in het 
bestuur van 1978 tot 1989/1990. Niet exact is aan 
te geven wanneer  Germ  is gestopt omdat dit niet 
terug te vinden is, maar hij was ook jarenlang 
jeugdleider. Eén van mijn eerste foto's voor b.W.P. 
gemaakt tijdens een toernooi in Grou (1980?)  Germ  
was werkzaam bij de PEB en heeft de meterkast van  
MVP  diverse keren aangepast aan de zwaardere 
eisen van de toenemende verlichting.  Germ  werd 66 
jaar. 

Wij wensen de familie Sloothaak en in het bijzonder 
Gooitzen veel sterkte toe met dit verlies. 

Bijgaand nog enkele foto's. 

Jan  

Technisch 
K lussenbedrijf 
J Keizer 

Binnendijk 47 
8461LG Rottum 
Tel. 0513-623910 

Sanitair-Timmerwerk-Elektro- 
Dakgoten-Water 

á 

Gas 

e 
_ Altijd het 

Jelles 

Uw Gemaks 

VERSMARKT 

verste, dicht bij 

Verswinkel 

Jelle 
ROTSTERHAULE 

Tel. 0513-551707 

Versmarkt 
u in de 

aan 

de Jong 

buurt. 

huis 

I  ;Holm  

Meerweg 
Rolla 
rel. 

MA 

ZAT 

3 

013 -551331 

TUINCENTRUM 

www.tuincentrurn•dekoning.n1 

V11J 
DO 8.30-18.00 

8.30-21.00 

, 

8.30-17.0 
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E. info(ffibouwbedrijfvanzwol.n1 

onze 

Onderhoud 
Verbouw 
Nieuwbouw 
Renovatie 
Levering 

H. VAN 
uitdaging. 

bouwmaterialen 

BOUWBEDRIJF 
ZWOL _) 

Sydtakke 1 
-b"\Tel. (0513) 

1E 

010Rflui  
,. 

s vA 
Rottum 

63 14 29 	Mobiel 

NI A 
0653 15 92 08 

Uw wens is 
Wij verzorgen 

• 
• 
• 
• 
• 

Streek 141 
8463NG  
T. 06-13756

Rotsterhaule
150 

F. 0513-435157 
Verkoop nieuwe en gebruikte motoren. 

onderhoud, reparatie, verhuur (ook 25kw) 
Financiering mogelijk 

www.bouwbedrijfvanzwol.n1 

C e 
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rocanterie 

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

. 	
.  

Sakti A 
)5t e \  

et stinne, mar gauw hinne! . 

Salon  It  (Min 	 T. 	1:1513 - 55 17 11 
Kerkhoflaan 28 	 M. %- 10 10 50 25 
8404 1/1.Sintjohannetga 	 E. 	raanderstow.era tiwnot.nl  



J. VelcIllraymeg 12, 85 I3CH Ouoniterhftule

d

. 
telefoon: 00-21840131  	A. de Jong 

I~a 'Deg COnclierarifric,aati cm frantailliatte,  CLA81.117-.1 

ERKEND AARD- EN PROPAANGAS INSTALLATEUR 

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

Schilderwerk reinigen 
Reinigen van schilderwerk of ander gevelmateriaal 
aan  waning  of' bedrijfspand. 

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

www.mulder-schoonmaak.ni  

61 /45ienrifloolt Jdooni 

TeL (0513) -840674 
Fax. (0513) -8411 84  

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

B. van Hes 
Metselwerken 

       

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
tel.0513551749 
mob.0615438112  

               

               

               

               

               

               

               

               

Th 

Mulder Schoonmaak  

Verzorging 
Dinsdag / donderdag Hendrika Noppert 

Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 
41.29.08  

Informatie nieuwe leden 

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

Senioren 

Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

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) 

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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Pupil van de week... 	In de schijnwerpers 

Vele nieuwe pupillen dit 
seizoen, we hebben er 30 
op voorraad. Mooi dat het  
programme  van DWP 1 is 

uitgebreid tot 13 thuiswedstrijden zodat we dit 
seizoen al 26 pupillen van de week kunnen plaatsen. 

be eersten waren: 
Jelle en Tino (beiden Fl) 

en toen: Jelger en Xander (beiden E3) 

D.W.P. Fl 

b.W.P. F2  

Voor de winterstop staan de volgende spelers nog in de planning. (indeling op wanneer je lid bent 
geworden / team). Iedereen krijgt persoonlijk bericht. 

9 oktober DWP - sc Joure Jeffrey Pasveer (Pl) d 5joerd de Vries (F1) 
16 oktober 1)  WP  - Q.  VC.  Jorian barwinkel (F2) d  Jesse-Jens Mulder (F2) 
30 oktober DWP - CVVO. Michael Schippers (EV& Martijn de Vries (E2) 

13 november DWP - Makkum Hidde Portena (F1) d Henk Kruis (Pl) 
4 december DWP - Creil Rinze Bart de slee (E3) d lieuwe Huisman (E3) 
11 december DWP - Waterpoort Boys Douwe Thijs Bakker (F1) d Minze Schotsman (F1) 
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Voor al uw printwerk en nog veel meer! 

umIseryr~ve4m~~eyi 
kopieerwerk 
grafische afwerking 
assemblage werkzaamheden 
montagewerkzaamheden  

emote de Bijekocr  

* 
Streek 133 
0463 NG Rotsterhatele 
0513-551112 
centraletlebijekoeMplanet nl  

Uw partner in:  

digitaal prihrtwerk 

n drukwerk  

Medal roorkleiurre opktges, lid personalisem DUI 

milingsmMiidipkM4ornmtvmdtgindaverk 
voorunMbedrifemalspodiMierm 

cation  
dr• 

Voor meer informatie: 

www.centraledebijekoennl 
info@centraledebijekoennl 

r=ICT 
Streek 74 - 8464 NE - Sintjohannesga 

0513-801999 - info@joed-ict.n1 
- Computer problemen 
- Hardware 
- Software 

Internet 
Telefonie 

Bedrijfsnetwerken - 

ILJO tiv  

CAMPING 
TJEUKEMEER 

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

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

Meerweg 34,8515 CB Oldeouwer - Rohel 

Telefoon (0513) 55 1341, 



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 teerenveen-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 

Een bericht van het 
jeugdbestuur. 

Dit seizoen zijn we 
explosief gegroeid met 
onze voetballende jeugd. 
Gelukkig hebben we voor 

elk team een (soms meer) jeugdige trainers bereid 
gevonden, die dit op een enthousiaste en leerzame 
manier doen voor de voetballende jeugd! 

Maar wat zou het mooi zijn dat bij de trainers een 2' 
oudere ervaren trainer zou kunnen staan, zodat ze 
met hun ervaring een nog beter en hoger niveau 
zouden kunnen bereiken. Ook is er een 
jeugdtrainercordinator aangesteld in de persoon 
van Sietze Drenth, hij zal deze functie een vorm 
geven en wanneer hij met zijn baan stopt, hier nog 
meer tijd voor vrij kan maken, dit alles om meer 
structuur en niveau te kunnen bereiken, want veel 
leer je tijdens de trainingen.Ook draaien sommige 
junioren mee in de hoogste regionen van hun 
competitie. 

Ook  !eat  de KNVB sommige van onze jeugdspelers, 
meespelen in selectiewedstrijden, waar de een 
verder komt dan de ander, proficiat jongens en 
meiden! Ook willen we de  !eiders  laten weten dat ze 
veel dingen doen voor de jeugd, ze zorgen er alle 
wedstrijden voor dat er genoeg spelers zijn en 
chauffeurs aanwezig zijn die zorgen dat alle spelers 
op tijd bij de wedstrijden zijn, en dat ze elke 
wedstrijd langs de lijn staan! Ook de 
scheidsrechters zijn we zeer blij mee en van hoog 
niveau! Wensen wij jullie nog een paar sportieve 
wedstrijden toe met veel punten! 

be jeugdvoorzitter 

Van het actiecomité ... 

Wat is er de afgelopen tijd binnen het actiecomité 
gebeurd? 

Wisseling van actiecomité leden. Met ingang van het 
nieuwe voetbalseizoen is Ype Bi jker gestopt met zijn 
werkzaamheden voor het actiecomité. Ype bedankt. 
Gelukkig hebben we Hotze Adema bereid gevonden 
onze gelederen te versterken. Hotze welkom binnen 
ons comité. Zoals ieder jaar zijn in de zomervakantie 
de ballenrekken gecontroleerd en waar nodig ballen  

vervangen. Een ieder kon weer bij Tetsje een aantal 
loten voor de grote clubactie bestellen via de: 
intekenlijst. 

Ook zijn we in samenwerking met het bestuur en 
andere vrijwilligers bezig met de opzet voor een 
grote lotenverkoop voor de uitbreiding van de 
kleedkamers. be uitgebreide info hierover staat hier 
onder. 

Het actiecomité 

Aan alle leden van de voetbalvereniging 
b.W.P. 

Door de komst van de vele meisjes, ook spelend in 
jongensteams ontstaan er wekelijks problemen met 
douchen  etc.  Een oplossing is gevonden in de 
mogelijkheid om aan de achterzijde van ons complex 
twee nieuwe kleedruimtes te maken tegelijk met een 
opslag-, massage- en wasgelegenheid. Financieel is er 
binnen de vereniging (nog) geen ruimte om dit direct 
- door vrijwilligers - te laten uitvoeren. Een eerste 
aanzet was de Poiesz (jeugd)actie van vorig seizoen 
wat nu gevolgd wordt met een GROTE D.W.P. 
VERLOTING. Nu is het jullie beurt om vanaf de B2 
junioren tot en met het le elftal een aandeel te 
hebben in dit actiejaar van D.W.P. om deze verbouw 
te realiseren. 

We doen dit wederom door de verkoop van loten 
waar een 40-tal prachtig prijzen mee zijn te winnen. 
Ieder lid, vanaf het B2-elftal, krijgt vanaf 16 
oktober a.s. een boekje met 50 loten om deze over 
een periode van 5 weken te verkopen. Op zaterdag 
27 november moeten alle lege boekjes weer worden 
ingeleverd. be trekking is op zaterdag 4 december 
2010 door (sport)wethouder Bé de Winter onder 
toeziend 	oog 	van 	notaris 	Harmsma. 

Wij als bestuur, actiecomité en een cantol 
vrijwilligers hopen dat jullie je uiterste best zullen 
doen met de lotenverkoop zodat we op een geslaagde 
actie kunnen terug zien en op korte termijn met de 
bouw van de kleedruimtes kunnen starten. In ieder 
geval veel succes en bij voorbaat dank. 

Bestuur, actiecomié en vrijwilligers. 
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Reklamebord sponsoren 
Gebo BV - Rotsterhaule Attent Bertus van Zwol - Rotsterhaule Garage Akkerman - Sintjohannesga 
Bouwbedrijf H. Veenstra - Oudehaske Technisch bedrijf W. MINNESMA BV - Oudehaske  Cafe  van der 
Zwaag - Sintjohannesga BRATTINGA's kleurencentrum - Joure Sporthuis DE LEEUW - Heerenveen 
Kapsalon Trijnie 	Ouwsterhaule Heineken Brouwerijen Noord  Ned.  - Zoeterwoude Kerstma-Heida - 
Rotsterhaule Kraak Installatietechniek - Rotsterhaule Modderman BV - Rotsterhaule RABOBANK - 
Heerenveen Boersma Accountancy - Sint Nicolaasga Dutsen.n1 autofersekeringen 	Sneek Drukkerij 
Hofstee - Oudehaske Adm. Kantoor OORD - Nieuwehorne Garage JAGER - Sintjohannesga W.K. 
Koekfabriek Heerenveen Voegbedrijf Ten BOOM - Ouwsternijega  Ass.  Kantoor FERWERDA Joure be 
WREDE Meubels - Joure Brinksma Schilderwerk en Belettering - Sint Nocolaasga be Bromfietshal 
Rotsterhaule van der Wiel - Drachten Loonbedrijf Gebr. DE VRIES - Rotstergaast Multiservice Hans Knol 

Sintjohannesga Bouw-Aannemingsbedrijf Jan de Vries - Sintjohannesga Installatiebedrijf H. v.d.WAL - 
Sintjohannesga Hemutech Installatie-en Montagetechniek -  Rohe!  Eierhandel Visser - Rotsterhaule Hotze 
Adema Transport - Haskerhorne  Elmer  Venema Transport - Sintjohannesga Friehof hoveniers - 
Oudehaske Houtbouw de Bevers - Oudehaske ABB - Sneek W.A. Tiezema - Joure be Wolvehoeve 
dierenpension - Rotsterhaule Piersma & van der Ven BV - Ouwsternijega Tuincentrum de Koning - Rohel 

Bedankt! 

Balsponsors 2010/2011  

Van de ontvangsten van de balsponsors wordt de ballenvoorraad van de gehele 
vereniging op peil gehouden. Van trainings- tot wedstrijdballen van senioren tot 
jeugd. Iedereen bedankt voor de spontane medewerking. 

Metselbedrijf  Dunn  - Joure 
Van der Aart expeditie en transport - Drachten 

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

Anja Boender Sport massage - Rotsterhaule 
Motorhuis Esvana Rottum 
Jonkman Transporten - Haskerhorne 
DBVH Pallets - Heerenveen 

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  XL-  Joure 
Klus en Demontage berijf Friso Bos Rotsterhaule 

B. van Hes Metselwerken- Rotsterhaule 
Paviljoen Camping Tjeukemeer -  Rohe!  
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 sponsoring bel: Jan Venema, 0513-551989 

Mei ik jo wat freegje 

Even voorstellenll 
Hallo ik ben Tineke van Hes getrouwd met  Benny  heb 
2 dochters en twee schone zonen en 4 klein kinderen. 
En sinds mijn zesde al actief bij DWP tot mijn 38ste 
zelf gevoetbald en leidster geweest mijn dochters 
moesten met tegen zin mee naar DWP ook omdat pa 
keene.r viicK wn dat d nemnkkeliik5te anininn 

Hoe lang wonen jullie al samen in Rotsterhaule. 
Eigenlijk geboren st jutster maar 4 jaar in Joure te 
hebben gewoond nu alweer 36 jaar aan de Nieuweweg 
in Rotsterhaule. Als je dit zo bekijkt dan worden we 
toch wat ouder. 

Wat voor werk doe je. 
Heel veel naast huisvrouw werk ik al 28 jaar in de 
thuiszorg en na 1 jaar studie tussen studie genoten 
van een jaar of 16 al 4 jaar in de thuis begeleiding. 
En ook nog secretaresse van metselbedrijf B v Hes, 
daarnaast nog veel vrijwilligers werk. 

Wat is je grootste passie. 
Een inkoppertje voetbal natuurlijk eerst DWP en 
dan sc Heerenveen maar ook van het zelf biljarten 
en sporten zoals zwemmen en aqua joggen . 

Waar kun je het meest van genieten. 
Van het voetbal van mijn E pupillen hoe van het 
kluitje voetbal voortgang boeken om meer het hele 
veld te gebruiken. En van lekker warm weer met een 
glaasje. 

Wat is je grootste ergernis. 
Het vloeken en schelden langs de lijn bij sport 
wedstrijden en altijd maar zeuren tegen de kleintjes 
wat te doen met en zonder bal laat ze lekker 
voetballen. 

Met wie zou je wel een dag willen ruilen. 
Ik zou wel eens met de maestro willen ruilen namelijk 
Johan Cruijff ik wil wel eens weten wat die man nu 
nog doet, buiten het ongevraagd advies geven. 

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker 
maken. 
Ze mogen me wakker maken voor een tripje naar 
Barcelona of Liverpool als de volgende dag maar een 
wedstrijd is tussen de plaatselijke en Heerenveen. 

Wat mis je in Rotsterhaule/ Sintjohannesga. 
Een mooie sporthal want de volleybalsters moeten 
eigenlijk altijd uit spelen hun thuis wedstrijd spelen 
ze in Sintnicolaasga, verder is er nog een winkel waar 
ook het postkantoor is en met de auto zijn we erg 
flexibel. 

Hoe komt het dat je weer leidster bent geworden. 
Vroeger leidster bij de meisjes geweest en nu is er 
een kleinzoon die voetbalt en er  !eiders  te weinig 
waren kreeg ik de kriebels weer om leidster te 
worden. 

Wat is je favoriete club en speler. 
Favoriete club sc Heerenveen natuurlijk al gaat het 
iets minder het blijft mijn club, hoop wel dat ze nog 
weer eens europees gaan spelen want de tripjes naar 
het buitenland zijn erg gezellig. Mijn favoriete 
speler is na het vertrek van Daniel Pranjic nu Bas 
bost. 

Wat zou je bij DWP nog eens veranderd willen zien. 
bat er meer douche gelegenheid komt voor de 
meisjes, en dat er nog wat vrijwilligers zich melden 
bij de club we hebben het allemaal druk op onze 
manier. 

Welke droom zou je nog willen realiseren. 
Een mooie vakantie met  Benny  met lekker warm weer 
en dan nog even naar Liverpool, dan blijf ik wel in de 
bar wachten was de reactie van  Benny.  

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt. 
Dat we nog lang kunnen genieten van en bij DWP als 
voetbal  family,  en dat de loterij voor het kleed 
gebouw een succes wordt want er is behoefte aan. 
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Bij 

Gebo-Wonen 
scoort u zeker! 

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

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

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

EN HERENKAPSALON 

dmisarogFrii,"%1P 	 41 

TEL .105131 - 55 11 04 KAPSAILONMAIII ILN  

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

Fl vv Nieuweschoot- Fl vv DWP 

be eerste wedstrijd voor het nieuwe seizoen. be  
competitie gaat van start. 'Helemaal' naar 
Heerenveen waar  vv  Nieuweschoot Fl op ons stond 
te wachten. be feansters gingen gelijk van leer, en ik 
kan kort zijn over deze wedstrijd. Vanuit alle hoeken 
van het veld kwamen ze onze jongens voorbij draven, 
en scoorden de ene goal na de andere. 

be motivatie lag dus met de 
rust eigenlijk al weer in de 
tas, het liefst maar weer 
richting huis. Na de rust 
bleven ze maar komen, en 
nog meer goals. Er was 
eigenlijk geen houden aan, en 
wij kwamen er niet uit, zelf 
niet eens over de middenlijn. 
Het werd uiteindelijk 21-0 
voor de thuisploeg. Maar 
desondanks houden we de moed erin. Kom op boys!! 

Hans  

Wedstrijdverslag 11 september 2010. 

Deze zaterdag stond de streekderby tegen 
Oudehaske 5 op het  programme.  Vol goede moed 
werd er vertrokken naar Oudehaske om daar de 
wedstrijd te gaan spelen. Zoals een ieder wel weet 
maken dergelijke wedstrijden altijd bepaalde 
emoties los, zowel voor de thuisploeg als voor de 
mannen van DWP. Het was een zonovergoten middag, 
welke het spelen op het kunstgrasveld niet altijd 
even makkelijk maakte. be beide ploegen gingen vol 
strijd uit de startblokken, wat na een paar minuten 
al resulteerde in de eerste kans voor DWP. Vanaf de 
zijkant werd er een schot afgevuurd op de goal van 
Oudehaske, wat helaas enkel en alleen de lat raakte. 

In de daarop volgende aanval wist de aanval van 
Oudehaske een fraai afstandschot met een fraaie 
krul over onze keeper 'Harry van der Velde 'te 
schieten. Op dat moment had Oudehaske het betere 
van het spel, zeker op het middenveld, wat dan ook 
korte tijd later, resulteerde in een tweede goal. We 
moesten vol aan de bak en er moest meer strijd  

geleverd worden. Na een prachtige steekpass van 
Anne van der Zee, kon Henry de rechtsback van 
Oudehaske zijn hielen laten zien en ging alleen op de 
keeper af, met een geplaatste schuiver in de verre 
hoek, werd de ruststand van 2-1 op het scorebord 
gezet. 

Na de pauze kwamen de mannen van DWP goed 
gemotiveerd uit de kleedkamer en met de 
versterking van Lieuwe, werd Oudehaske gelijk onder 
druk gezet, wat al snel resulteerde in een fraaie 
treffer van Anne van der Zee, de geplaatste vrije 
trap werd op het hoofd gelegd van Lieuwe, die hem 
weer terug legde op Anne, die de aansluitingstreffer 
kon binnen schieten. Vervolgens had DWP het betere 
van het spel en kwamen er steeds meer kansen voor 
DWP. Na een prachtige kopbal van Lieuwe werd 
Henry gelanceerd en kon alleen op de keeper af. Zijn 
schot werd door de keeper van Oudehaske niet goed 
verwerkt, waarna Johannes op éénvoudige wijze de 
2-3 kon inkoppen. 

DWP bleef de boventoon voren en na een actie van 
Johannes in het strafschop gebied werd hij 
neergelegd, wat resulteerde in een terechte penalty. 
be anders altijd trefzekere Peter, plaatste de 
penalty buiten het bereik van de keeper, echter op 
de paal en via de andere paal kwam de bal weer in het 
speelveld. 	Aangezien 	Oudehaske 	steeds 
nadrukkelijker op zoek ging naar de gelijkmaker, 
kwam er meer ruimte voor de aanvallers. Na een 
fantastische passeeractie op de achterlijn, schoot 
Henry de bal onhoudbaar in de korte hoek. Het 
verzet van Oudehaske was gebroken en DWP liep 
uiteindelijk uit naar een 2-5 overwinning. Al met al 
een goede en verdiende overwinning. 

Henry  
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Wedstrijd verslag 18 september 2010. 	bwp 1)1 begint goed in le  klas 

be thuiswedstrijd tegen de voorlopige nummer 2, 
NOK 4 stond op het programma. Vanwege personele 
problemen bij diverse elftallen moesten we een 
beroep doen op ondersteuning vanuit de A's. Joery, 
Hariz en Wietse kwamen deze middag onze selectie 
versterken. be eerste helft legde de thuisploeg een 
fantastische pot voetbal op de grasmat, vloeiende 
combinaties en uitstekend veldspel resulteerde al 
vrij snel in enkele mooie kansen. 

Na ruim een kwartier in de eerste helft was er een 
mooie combinatie tussen Henry en Hariz, welke 
vervolgens de bal panklaar lag voor Wiebe Roelof, die 

welke 
keeper 
maar o 
bal uit 
vervolg 
tikken. 
voor de USt 
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mannen 	van 	N K\ dp•N  zoek;"near 	de 
aansluitingstreffer, welke een .  aa minuten later 
alweer tegen de touwen lag. Het ,'/'waren spannende 
momenten zo nu en dan voor de goal van DWP. be 
thuisploeg had ook nog enkele fantastische kansen, 
welke helaas niet benut werden. 

be mannen van NOK deden er alles aan om de 
gelijkmaker te maken, maar gelukkig voor de 
thuisploeg hield de defensie stand en konden we de 
drie punten weer bijschrijven op ons conto. Mede 
dankzij de hulp van de A 's werd de ongeslagen 
status voortgezet. be volgende wedstrijd is de 
uitwedstrijd tegen het altijd lastige Urk 10. 
Henry  

be D1 pupillen van Dwp zijn hun competitie weer 
goed begonnen en wonnen de uitwedstrijd 
tegen HeerenveenD3 met 2-6. Wetende dat de dl 
pupillen dit jaar uitkomen in de le klas mag dit toch 
een vera ng heten. 
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DWP bt.witit ook tweede wedstrijd !!! 

Onze bi pupillen zijn hun competitie wel heel erg 
goed begonnen. Na een verrassende ruime 6-2 zege 
in en tegen Heerenveen D3 werd op zaterdag 11 
september thuis met 6-1 gewonnen van FC Meppel 
D2. Al binnen 30 seconden schoot Henk Heida na 
geweldig voorbereidend werk van Joost Rolling in de 
uiterste rechterbovenhoek, en nog  maw  amper van 
de schrik bekomen kopte Joost uit een corner de 
twee nul binnen, daarna een uitval over onze snelle 
linksbuiten Erwin Roffel die de bal snoeihard 
voorschoot en via een speler van Meppel belandde de 
bal in het doel 3 - 0 en dat binnen de tien minuten.  

mocht naar Heerenveense Boys 3, een van de ploegen 
die bovenin meedraaien. Het was dus afwachten wat 
het tweede kon laten zien tegen een tegenstander 
die toch wel enige ambities heeft. be wedstrijd Het 
een ander beeld zien, want de kansenverhouding was 
in het voordeel van DWP en ook voetballend was het 
tweede zeker niet de mindere. Toch werd er, na het 
missen van 4, 5 grote kansen, een 2-0 achterstand 
genoteerd bij rust. Met in het achterhoofd de 
sterke tweede helften van de weken ervoor en de 
mogelijkheden van de eerste helft, werd er scherp 
begonnen aan de tweede helft. Dit resulteerde 
binnen een minuut voor een penalty, die feilloos werd 
benut. Later werd zelfs de 2-2 gemaakt en er was 
zelfs nog energie over om voor de overwinning te 
gaan. Na opnieuw enkele kansen en kansjes niet 
benut te hebben, werd een zondagsschot van 
Heerenveense Boys de DWP-ers fataal. Een 3-2 
nederlaag, niet terecht, wat een kleine kater 
betekende. Toch kan er met trots en vertrouwen 
teruggekeken worden op de wedstrijd en waarop de 
komende tijd voortgeborduurd kan worden. 

be komende weken moet blijken wat het waard is, de 
trainingen en wedstrijden van de laatste tijd laten in 
ieder geval zien dat naast de sterke aanval, ook de 
verdediging stappen begint te maken. Als dit 
doorzet, gaat het tweede er een mooi seizoen van 
maken. 

Jolle 

DWP 3 nei kampioenskip in klasse heger! 

28 septimber 2010  
Nei it  kampioenskip yn de 5e klasse (DWP 3 wan de 
lêste thUswedstriden fan koprinners SVM en 
Aldehaske mei 8-0 en 6-0) fan  it  fuotbalseizoen 
2009-2010 wachte nei de  simmer  de 4e klasse. Der 
waard  began  mei inkele goeie bekerwedstriden; earst 
waard thils fan  vv  Balk 4 wan mei 6-1, 3 dagen dérnei 
moast de ploech nei CVVO 6 op 'e Lemmer en ek dr 
waard wan mei 1-3! be wedstriid tsjin de 
Hearrenfeanster Boys 6 waard ek mei winst 
8fsluten: 3-5 wie de Citslach. 

DWP 3 is dus troch yn 'e beker, mar de kompetysje 
is dochs wichtiger fansels! Yn de 4e klasse C  moat  
DWP 3 dit seizoen tsjin de folgjende ploegen spyl je: 
Aldehaske 3, Balk 3, CVVO 4, be Jouwer 4, HJSC 2, 
NOK 	3, Oereswellen 3, Skearnegoutum' 70 2,  

Warkum 3, Waldsein 2. Net  in maklike kompetysje 
dus en dat waard ek al gau (ALM yn de earste 
kompetysjewedstriden, dy't alle trije  thus  spile 
waarden. Sa waard der noch wol krekt mei 2-1 wan 
fan de beammen fan kearels fan HJSC CHommerts-
Jutrijper-Sport-Combinatiel mar tsjin Waldsein 
waard mei 1-1 lyk spile en tsjin Warkum waard sels 
mei 0-1 ferlern. Dat  leveret  Cis op dit momint  it  
middelste plakje op: plak 6 op 'e ranglist.  

It  tekoart oan spilers spilet hjir ek in rol. Mei de 
laste wedstriid (op  it  momint fan skriuwen) tsjin 
Warkum miste DWP 3 mar leafst 5 spilers: doelman 
Mark is blessearre, lykas Hilbrand; Jan en Volken 
hawwe ek in minne tiid achter de rêch en wy hoopje 
dat se wer gau san binne en sa mooglik wer oanheakje 
kinne; Piet spile de twadde helte al mar  hat  noch in 
lichte blessuere, Johan moast noch weromkomme fan 
fakansje, anderskreaune kin ek net altyd traine.  It  
haldt net oer. Gelokkich kinne wy rekkenje op spilers 
dy't we krije fan care teams en de'rfoar tige tank! 
Dochs is  it four  in team en ek  four  trainer Klaas 
natuerlik moaier dat hja net eltse wike in care ploech 
op  it  fjild stem hawwe! 

Wat wol moai is, is dat wy ek nije spilers derby krije. 
Sa  hat  Johannes al in  pear  kear meidien en is no ek 
Hans krekt  began  mei Cis te trainen, lykas Cis eardere 
flaggenist Auke Jan (de'r't Henk Mulder  it  stokje 
letterlik en figuerlik fan oernommen  hat).  In aardige 
ploech dus, dy't dit seizoen wol yn  it  'linker rijtje' 
komme kin en miskien noch wol om  it  kampioenskip 
meidwaan kin? Wy wachtsje  it  8f en sjogge jo dit 
seizoen wer  grouch  lans de  line by  Cis 
(thCis)wedstriden! 

J.M. 
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Henk van Hes 
Hoofdtrainer  vv  DWP 

Ik hoop om samen met de mensen van DWP er een 
hele mooie periode van te maken want dat hebben 
zowel de spelers en de club verdiend. 

Verder wens ik iedereen die DWP een warm hart 
toedraagt veel goeds en veel gezondheid. 
Natuurlijk mogen ook de sportieve wensen niet 
uitblijven vandaar dat ik ook iedereen veel succes 
wens bij DWP , en de supporters veel kijk plezier. 

Met een vriendelijke sport groet, 

Hoe staat DWP 2 ervoor? 

Op de website van DWP viel een paar weken geleden 
al te lezen dat het tweede na een redelijk begin van 
de voorbereiding toch een mindere fase was 
ingegaan. Nu we een paar weken verder zijn, kan ook 
een voorzichtige balans opgemaakt worden voor het 
begin van de competitie. 

be eerste wedstrijd van de competitie werd thuis 
gespeeld tegen Flevo Boys 4. Een nieuwkomer in deze 
competitie, dus kon er moeilijk een inschatting 
gemaakt worden van de kracht van deze 
tegenstander. Toch duurde het niet lang voordat de 
mannen van het tweede daar achter waren, want 
binnen een minuut stond er al 0-1 op het scorebord. 
Het vervolg van de eerste helft liet een erg sterk 
voetballend Flevo Boys zien en een zwak presterend 
DWP, waarbij de score zelfs opliep naar 0-3. 

be tweede helft liet gelukkig een ander beeld zien. 
Iets wat inmiddels wel verwacht mag worden, want 
de heren presteren tot nu toe in het tweede bedrijf 
beduidend beter dan in de eerste helft. Met veel 
inzet en duidelijk minder energie van Flevo Boys kant 
kon DWP terugkomen tot 2-3. In het laatste deel van 
de wedstrijd werd doorgejaagd op de gelijkmaker, 
die er bijna kwam in de 90e minuut. Een scherpe  

voorzet kon door Gauke net niet precies genoeg 
geraakt worden, waardoor de bal tegen de 
binnenkant van het been van de keeper aankwam, in  
pleats  van tussen de benen door. In de counter werd 
het uiteindelijk nog 2-4, wat gezien de hele 
wedstrijd een goede krachtverhouding was. 

Voor de volgende wedstrijd moest het team van Jo  lie  
Jager naar Groningen, waar Oranje Nassau 5 
wachtte. Belangrijke doelen waren om scherper en 
feller te beginnen aan de wedstrijd en om 
verdedigend stabieler te presteren. Doelstelling 1 
was binnen 18 minuten duidelijk bereikt, want toen 
stond DWP met 0-3 voor. Doelstelling 2 kon in de 
rust de prullenbak in, want toen stond het 3-3, na 
een enorme inzinking van de heren uit Sint Jut. En 
hoe ga je dan met zo'n tik om? Wordt je overlopen of 
kun je je nog oprichten? Het antwoord is: beide. In 
de tweede helft kregen de Groningers erg veel 
kansen, die soms door eigen toedoen verprutst 
werden en ook vaak door keeper Jan Dik zeer sterk 
gekeerd werden. Hierdoor mocht er toch gehoopt 
worden op meer, iets wat ook gebeurde. Door twee 
doelpunten, waarvan eentje door A-junior / 
gastspeler Hans Horoz, kwam de tussenstand op 3-
5. Kort voor tijd werd het nog 4-5, waardoor het de 
laatste minuten nog billenknijpen was. Er werd stand 
gehouden en noteerde het team, op basis van de 
cijfers, opnieuw een sterke tweede helft. 
Een knotsgekke wedstrijd, niet in de laatste  plants  
door de scheidsrechter, die verdiend gewonnen 
werd. be selectie heeft dit dan ook goed gevierd in 
het centrum van Groningen dezelfde avond. 

be derde wedstrijd was opnieuw tegen Groningers. 
Of nou ja, eigenlijk een stel studenten die in 
Groningen studeren, dus een jonge ploeg waarover 
opnieuw weinig bekend was. Het bleek een sterk 
voetballende ploeg, waarbij DWP alle zeilen moest 
bijzetten om een resultaat neer te zetten. Door erg 
veel verdedigend werk van de aanvallers Gauke, Jelle 
en  Elmer,  werd het aanvals- en positiespel goed 
bespeeld door DWP. Toch kwamen de gasten op 0-1, 
wat niet onverdiend was. In de tweede helft, hoe kan 
het ook anders, kwam DWP op een 2-1 voorsprong en 
een overwinning lonkte. Helaas en niet onverdiend, 
scoorden de studenten een paar minuten voor tijd de 
gelijkmaker. 2-2 en opnieuw een opvallende wedstrijd 
met veel kaarten en veel gezeur van Groningse kant. 

Een week later werd er gespeeld tegen een bekende, 
niet door iedereen geliefde, tegenstander. DWP 2  

Hierna werd Meppel wakker want er werd nu 
tenminste beter gevoetbald en ook waren ze nu 
ineens stukken feller op de bal, en dat resulteerde in 
de 25ste minuut tot de 3 -1 die ook in de rust op het 
scorebord prijkte. 

Tien minuten na rust was het Bernard Holtrop die op 
schitterende wijze doorging op een pase van Brando 
Linders en met prachtige passeerbewegingen langs 
twee spelers ging en de bal beheerst langs de keeper 
schoof 4 - 1.Daarna was het de beurt aan Wytze 
Rinse Venema, die net een voetje tegen de bal kon 
krijgen op een voorzet van Henk waardoor de bal in 
het uiterste hoekje van de goal vloog 5-1. 
Het laatste doelpunt kwam op naam van Brand° die 
uit een splijtende pas van Erwin een prachtig schot 
loste waar de overigens goede keeper geen kijk op 
had en de bal daarom hoog in het doel belande. 

Een bijzondere vermelding voor Wytze Rinse, want 
dit was zijn eerste doelpunt zolang hij voor de DI 
speelt. Al met al weer een prima voetbalmorgen met 
veel plezier en een goed resultaat. 

Volgende week staat Steenwijk D1 op het programma 
en zullen de mouwen echt opgestroopt moeten 
worden, want dit is volgens de  !eiders  van FC Meppel 
de titelkandidaat omdat het hier om een heel goed 
draaiend team gaat dat voor de hoofdklas had 
aangevraagd maar bij ons in de eerste klasse is 
ingedeeld. Ook weet ik uit eerdere seizoenen dat 
Steenwijk meestal een goed en degelijk voetballend 
team levert. Maar we zullen ze het zeker niet cadeau 
doen. 

lu/lie leiders: 
Bram en Herman 

D.W.P. 	bi 	verliest 	ook 	van 

laaggeklasseerde Donkerbroek bi 

Onze jongens van DI hebben afgelopen zaterdag 2 
oktober ook verloren van een fel strijdend 
Donkerbroek DI dat tot deze wedstrijd bijna 
onderaan stond met twee gespeeld en 0 
punten.Vooral de eerste helft benutten zij de kansen 
beter dan dwp, wat al na 10 minuten resulteerde in 
0-1 na een goed schot van hun midvoor, de bal was 
voor Michel onhoudbaar. Nadat Henk ons nog op 
gelijke hoogte bracht waren er verschillende kansen 
voor Donkerbroek waarvan er nog drie ingingen 1-4. 

Ook DWP had een hand vol kansen maar Erwin, 
Brand°, Henk en twee keer Joost misten op een haar 
na, ruststand 1-4. 

Na weer een oppeppende talk van de beide  !eiders  
gingen we veel beter van start dan de eerste helft 
en Henk scoorde de 2-4 binnen de 10 minuten, 
wederom op goed aangeven van Erwin maar 
Donkerbroek bleef gevaarlijk en helaas ging door een 
klutsbal het schot van een speler van Donkerbroek 
via Joost in eigen doel 2-5, maar door goed te 
combineren en een goede eindpas van Brand° op 
Henk maakten we toch weer 3-5 en het leek er zelfs 
op dat we de wedstrijd weer naar ons toe konden 
trekken. 

Maar vijf minuten voor het einde was er weer een 
snelle uitval van Donkerbroek en de speler die aan de 
bal was omspeelde Richard en Wessel (Wessel had 
even daarvoor de bal nog met een sliding van de 
doellijn geronseld) en schoot de bal in de uiterste 
rechterhoek, de uitgekomen Michel kon de bal alleen 
maar nakijken en was wederom kansloos. 

3-6 nu gingen de kopjes pas naar beneden en 
geloofden we er niet meer in, want we hadden nog 
maar enkele minuten de tijd om nog iets aan deze 
stand te doen, en die tijd was echt te kort daarom 
bleef het bij een 3-6 verlies. 

Wij als leiders hebben toch weer vooruitgang gezien 
vooral de tweede helft hebben de jongens laten zien 
dat ze wel degelijk kunnen voetballen en  GIs  we zo 
doorgaan is een plaats in de middenmoot zeker niet 
ondenkbaar. be stand is een beetje vertekend, maar 
we staan zelfs op een vierde plaats. 

Volgende week 9 oktober zijn we vrij omdat read-
zwart een feestweek heeft op die datum. Dus de 
eerst volgende wedstrijd is op zaterdag 1 okjober 
om 9.30 uur thuis tegen CVVO D2. 

groeten Bram en Herman 
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Uitvaartvereniging 
"Sintjohannesga en omstre- 

ken" 

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  
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Th.Visser & Zvi 
J.Veldstraweg 19 

Ouwsterhaule 
Tel 0513-551369 

of 
Kadijk 12 

Rotsterhaule 
Tel 0513-551732 

www.eierhandelvissersnl 

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

Hallo, mag ik mij even voorstellen aan 
degene die mij nog niet kent?? 

Mijn naam is Henk van Hes , ik ben 44 jaar, geboren 
te Rotsterhaule en woonachtig in Sint johannesga. 

Sinds de aanvang van dit seizoen ben ik werkzaam bij 
DWP als hoofdtrainer. Voor dot ik bij DWP kwam 
was ik 3 jaar bij  vv  Mildam en 2 jaar bij  vv  de Walde 
werkzaam als hoofdtrainer. Van waar deze keuze 
zullen veel mensen denken omdat het bij de laatst 
genoemde club heel erg goed ging. Welnu ik heb 
destijds bewust gekozen om bij andere verenigingen 
te gaan werken om iets te leren en ervaring op te 
doen om vervolgens ooit weer terug te keren naar 
DWP. Ik heb de wens dan ook vaak uitgesproken om 
ooit als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij de club 
die mij dicht aan het hart ligt. bat dit zo snel zou 
gebeuren dat had ik niet kunnen weten en dat was 
ook mijn verwachting niet. In mijn planning stond dat 
het trainerschap bij DWP pas over een paar jaar 
extra zou gebeuren. Maar goed ik ben blij dat dit op 
mijn pad is gekomen en zal dan ook mijn uiterste 
best doen om alles voor de club zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Als actief deelnemer aan de edele 
voetbalsport heb ik ongeveer 20 jaar mogen genieten 
in het eerste elftal van DWP. Daarvoor speelde ik bij 
Nieuweschoot en Heerenveense Boys. Na mijn 
actieve loopbaan als speler heb ik mijn trainers 
papieren gehaald en ben daarna aan de slag gegaan 
als A-junioren trainer bij dezelfde club waar ik nu 
werkzaam ben. 

bat ik nu hoofdtrainer bij DWP mag zijn vindt ik 
alleen maar fantastisch.  Aileen  al om het feit dat 
DWP gewoonweg een geweldige club is!! Er staat dan 
ook een goede organisatie en dat is terug te zien aan 
, het nog steeds toenemende , aantal leden die de 
club heeft. Het sportcomplex ziet er goed uit alleen 
de training faciliteiten zouden verbeterd kunnen 
worden. DWP is duidelijk uit haar jasje gegroeid en 
heeft behoefte aan grotere oefen ruimtes, waar 
overigens hard aan gewerkt wordt zo heb ik 
begrepen. 

be meeste mensen bij de club 
kennen mij en ik ken hun. bat 
telt natuurlijk ook voor de 
spelers. Opmerken wil ik nog 
wel dat ik nog niet alles weet 
over hun ontwikkeling van de 
laatste 	jaren 	op 	het 
voetbalveld. Ook de club is bij 
mij niet geheel onbekend al 
moet ik er aan toevoegen dat 
ook hier de laatste jaren het 
één ander is veranderd. be 
eerste indruk is vaak de beste 
en ik hoop dat, dat dan ook 
moge uitkomen. Het was de 
eerste week wel even wennen om bij je eigen club 
werkzaam te zijn en bepaalde zaken kwamen dan ook 
vreemd op mij over terwijl het eigenlijk helemaal 
niet vreemd hoefde te zijn. Dit is ondertussen 
opgelost en ik begin steeds beter mijn eigen draai te 
vinden bij DWP. 

be start van dit seizoen bij DWP heb ik als goed 
ervaren , ook al is de 'erfenis' van mijn voorganger  
Bonne  de Vries , zwaar te noemen. bWP heeft vorig 
seizoen een prima editie gekend en is gepromoveerd 
naar de derde klas met een uitstekende ploeg. In de 
lijn der verwachtingen ligt bij de meeste mensen dan 
ook logischerwijs dat het vlaggenschip ook dit 
seizoen goed zal presteren. Ik spreek de wens dan 
ook uit dat ik hoop dat dit dan ook zal lukken ook al 
is er het één ander veranderd bij de selectie. Er zijn 
diverse spelers om uiteenlopende redenen gestopt of 
verhuist naar andere verenigingen om daar te 
proberen succesvol te zijn. Tevens hebben we nog te 
maken met enkele blessures waarvan één langdurig is. 
Dit houdt dus in dat er veel jeugd aan de selectie is 
toegevoegd. DWP heeft op dit moment dan ook een 
hele jonge groep die nog moet leren om op een 
voetbal volwassen manier te spelen. Dat het team 
tijd nodig heeft om aan elkaar te wennen is logisch. 
Ik hoop dat die tijd ons ook wordt gegund. Gegeven 
wordt ons die tijd in elk geval niet gezien dat de 
competitie alweer vier ronden oud is en de 
tegenstander geen rekening houdt met onze 
ontwikkelingen, bat het een lastige klus wordt ben ik 
mij terdege bewust. Maar dat ze kunnen voetballen 
dat heb ik al kunnen zien in de oefen- , beker- en 
competitie wedstrijden. Al blijft het gewenste 
resultaat in de competitie momenteel nog 
achterwege. 
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Kijk ook eem op www.wrninnesme.ii 
Technisch bedrijf W. Minnesma 
Appelhof 
8465 RX Oudehaske 

T.:0513 67 73 70 
F.: 0513 67 78 04 
E.: Inf0@wminnesma.n1  

vaWnstallateurs 

\eel')  eens een kijkje in 
onze w'nkel  online  

www,kersima-heida1n1 
'net meer dan 
6000 artikeleni  

Kershaw Heida 
land en tuinbouwartikelen 

agrarische benodigheden - diergenees en 
verzorgingmiddelen - landbouwfolie - zit 
en gazonmaders - tuinadikelen - verf en 
doe het zelf - werkKeding en schoeisel - 

gereedschappen - ijzerwaren 

Streek 198 Rotsterhaule 0513-551216 

14 KRAAK 
Installatietechniek 

-ketelvervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

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

• VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

• BROOD VAN DE WARME BAKKER 

• SNIJVERSE VLEESWAREN EN KAAS 

• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 

• DAGVERSE ZUIVELPRODUCTEN 

• DAGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

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

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

winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortiment! 

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

Tel. 0513 551494 - Fax. 0513 552011 

Een supermarkt met een 
uitgebreid assortiment 

kruidenierswaren en rijk 
gesorteerde versafdelingen. 

Het juiste adres voor: Voor al uw installatiewerkzaamheden: 

• gas, water, elektra, 

• dak- en zinkwerk 

Levering en reparatie van 

wit- en bruingoed. 

Levering en plaatsing van CV ketels, airco,s, 

waterontharders, hout- en gaskachels. 

Een voetbalmem 

vInr: DWP-ers fe/get', Marco en Herman op weg naar 
het doel van Oudehaske 

Bekerwedstrijden DWP E3 

Voor het eerst bij de E-tjes (za 21 aug. DWP E3 
- Akkrum E4). 
Tja, dat het voor het kersverse E-team van DWP 
(vorig seizoen nog Fl) moeilijk zou worden dit 
seizoen was wel te verwachten. Maar het is wel even 
slikken als je je eerste bekerwedstrijd tegen 
Akkrum E4 verliest met 0-22. Gelukkig bleken de 
jongens van E3 te beschikken over een enorme 
mentale veerkracht en stapte al lachend en grapjes 
makend onder de douche. Het leek wel of ze allemaal 
blij waren dat eindelijk het voetbalseizoen weer was 
begonnen. 

Nat avondje voetballen (do 26 aug. Aengwirden E2 
- MAP E3). 
Afgelopen donderdag viel er heel wat regen uit de 
lucht. We dachten eigenlijk dat de wedstrijd wel 
afgelast zou worden. Maar nee, hij ging toch door. 
Aangekomen op het veld bleek wel; waarom de 
wedstrijd toch door kon gaan. be wedstrijd bij 
Aegwirden werd gespeeld op een kunstgrasveld. Ja, 
daar kun je gewoon in de regen lekker op voetballen. 
be eerste helft ging erg moeizaam voor DWP en het 
lukte de jongens maar niet om in de buurt van het 
doel van de tegenstander te komen. Helaas vonden 
de E-tjes van Aengwirden wel een paar keer het doel 
van DWP (ruststand 6-0). 

Na wat aanwijzingen en peptalk van de coach in de 
pauze ging het met het voetballen in de tweede helft 
gelukkig iets beter en creëerde DWP zelfs een paar 
kleine kansjes. Helaas lukte het DWP niet meer om in 
de wedstrijd te scoren (eindstand 0-8). Wel werden 
er na de wedstrijd nog een paar penalty's mooi 
ingeschoten, het leek wel of het scorend vermogen in 
de ploeg weer wat terug kwam. 

Een bal met vleugels (zat. 28 aug. Oudehaske E4 
- DWP E3) 
Het was een heerlijke zonnige zaterdagmorgen in 
Oudehaske toen onze E3 moest aantreden tegen de 
E4 van Oudehaske. Vol goede moed begon DWP E3 
aan deze 3e bekerwedstrijd. Gelukkig bleek dat ze 
de stijgende lijn in het spel van de vorige wedstrijd 
konden doortrekken naar deze wedstrijd. En de 
ballen kwamen beter aan en kwamen veel verder en 
vlogen soms hele einden door de lucht. Het leek wel 
of de jongens de ballen een stuk beter raakten en 
dat ze in twee dagen tijd een stuk sterker waren 
geworden. Soms bij de hoge ballen, dachten we zelf  

dat de bal vleugels had gekregen. Achteraf hoorde 
we van de jongens dat de bal wat lichter was dan 
waar ze normaal mee speelden. Ook Oudehaske had 
voordeel van deze lichtere bal en scoorde jammer 
genoeg twee keer in de eerste helft (ruststand 2-0) 

In de tweede helft creëerde DWP veel kansen, maar 
helaas kwam die laatste pass voor het doel soms net 
niet goed aan of stond de keeper van Oudehaske in 
de weg. Oudehaske wist nog één keer te scoren, 
daarmee kwam de eindstand op 3-0. Er werd in deze 
wedstrijd overigens niet alleen beter gevoetbald 
maar er werd ook goed gekeept door Jelger (le 
helft) en Meinte (2e helft). En bij de penalty's wist 
Meinte nog twee harde ballen te keren, knap werk 
hoor. Allemaal goed gespeeld jongens en succes met 
de competitie. 

7-10-2010 be complimenten 

Ik kom uit mijn werk, het is kwart over 5, nog even 
bij het trainen kijken van de Elfons ploegje"(Anja 
en ik). Wat ik zag is een compliment waard voor de 
jonge trainers die er waren, Arjen Stoelwinder, en 
Rintje Jelle Schreur trainden de D2 op een deel 
van het trainingsveld,  Rick  van Hes en Volken 
Huisman trainden de El en Douwe Mulder en Sido 
Jonker trainden de meisjes MC1(meisjes). Ze 
deden dit heel gedisciplineerd en serieus, en de 
jeugd had er veel plezier in. Anja en ik stonden 
langs de lijn deze training met zoveel jeugd te 
bekijken en vonden dat deze jeugdige trainers een 
compliment wel verdienden!! Ook aan Marco 
Hoonstra die bij DWP El stage loopt. SUPER 
JONGENS!!. Voor hoe jullie dit doen voor de jeugd 
van DWP!! 

Tineke en Anja 



Verlies  MVP  in derby tegen 

Delfstrahuizen 

In de tweede thuiswedstrijd van deze competitie 
lukt het de thuisploeg niet de punten in 
Sint johannesga/Rotsterhaule te houden. Werd in 
de eerste thuiswedstrijd nog gewonnen van Muller, 
tegen de ploeg uit Delfstrahuizen trekt be Wite  
Peal  aan het kortste eind. Bij het rustsignaal van 
de scheidsrechter prijkt nog een 3-2 stand op het 
scorebord, maar 	na negentig 	minuten 	is 	dit 
veranderd in 	3-5 en 	gaat Delfstrahuizen 
huiswaarts met de volle 	winst. 

Het talrijk opgekomen publiek ziet vooral de 
eerste helft een aantrekkelijke en doelpuntrijke 
wedstrijd. Al na een minuut of vijf staat het 
scorebord op 2-1. In de derde minuut verovert 
Norbert Melein de bal op het middenveld. Zijn 
pass in de diepte wordt door  Age  Ellert van der 
Velde opgepikt en is met zijn snelheid de 
verdediger van de gasten te snel af en ook op zijn 
schot heeft de doelman van Delfstrahuizen geen 
verweer. Kort hierna brengt slecht uitverdedigen 
van de DWP achterhoede bij Kees Boon. Vanaf de 
rand van het strafschopgebied pegelt deze de bal 
achter doelman Jos Knol en is de stand weer in 
evenwicht. Nog in dezelfde minuut echter brengt  
Age  Ellert van de Velde de stand op 2-1 door op 
identieke wijze als bij het eerste doelpunt te 
scoren. Hierna golft het spel op en neer met kleine 
kansjes voor beide ploegen. Een slechte 
terugspeelbal brengt  Age  Ellert van der Velde nog 
oog in oog met keeper Paul Roosendaal, maat zijn 
schot verdwi*nt over het Delfstrahuizendoel. 

- 	 
Een iets beter en gemakkelijker spelende gasten 
komen voor rust nog op gelijke hoogte. Een prima 
aanval brengt de bal bij Albert van der Veen en 
tegen zijn inzet is keeper Jos Knol kansloos. Toch 

komt de thuisploeg voor rust nog op een 3-2 
voorsprong. Anno Holtrop onderschept de bal op 
het middenveld en zijn pass brengt  Age  Ellert van 
der Velde alleen voor keeper Paul Roosendaal.  

direct na rust nog een 
vrije trap te nemen, maar  Rene  Hulzebos ziet de 
over het Delfstahuizendoel verdwijnen. Hierna is 
het Delfstrahuizen die in de vijftigste minuut 
langszij komt. Een vrijstaande  Kevin  Tinga heeft 
geen moeite de bal achter de DWP doelman te 
schieten en brengt de stand op 3-3. Even later is 
het Albert van der Veen die de 3-4 op het bord 
brengt. Een vrije trap wordt door doelman Jos 
Knol niet goed verwerkt en wordt door de 
Delfstrahuizen speler in het doel gewerkt. Vlak 
hierna redt dezelfde keeper prima op een 
afstandsschot en schiet aan de andere kant Lolke 
Jan Holtrop over het doel. Hierna krijgt  Rene  
Hulzebos nog de kans de stand gelijk te trekken, 
maar zijn kopbal verdwijnt net naast het doel. 
En dan is het  Kevin  Strompel die naar een half uur 
spelen in de tweede helft de wedstrijd in het slot 
gooit. 

Met een prachtige vrije trap verschalkt hij de 
DWP doelman en brengt de stand op 3-5. Hierna 
krijgt de thuisclub nog wel enige mogelijkheden 
tot scoren, maar dit lukt niet. Het zijn de gasten 
die nog de meeste kansen krijgen. Het is vooral de 
in de tweede helft in het veld gekomen Lukie 
Jetten die nog een handvol kansen krijgt, maar 
door goed keeperswerk van Jos Knol lukt het hem 
niet te scoren. 

Eelke Westra 

Age  Ellert omspeelt 
de doelman en maakt 
deze middag zijn 
derde doelpunt. Na de 
pauze neemt een 
beter en agressiever 
spelend 
Delfstrahuizen 	het 
initiatief en maakt het 
de thuisclub moeilijk. 
Wel krijgt de thuisclub 

dig 	bit* 	 de wite  peal  
.f 	p 	CLUB van 100 

ffp jgarieihi  

	

irj r 	vrienden van D.W.P. 	Rotsterhaule 	.- , 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure Bauke A Igera 

Voegbedrijf Visser - Joure Jan & Anneke Lageveen  
Jeri  Bokma Jan & Leny Knijpstra 

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

Hendrik & Afina & Sophie Remmelt Modderman 
Herman & Gientje 5 jirk & 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 (St Marco Visser 

Oane Wierda Mindert Mulder 
Eelco van der Heide Anske & Gretha de Jager 

be Kroeg - Heerenveen Ype 64 Mariejette 13ijker 
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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