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Voor: 

It Wite Pealtsie  
Clubblad van voetbalvereniging D.W.P 

Uitgave april 2011 LAS 
SPORT 
joGRE SPORT! 

ALLES 

IEDERE 
SPECIALIST IN VERENIGINGSARTIKELEN 

Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

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

Voor a/ uw di:0We drukwerk, prikt werk ei kopieerwerk" 
U kunt bij ons terecht voor al uw drukwerk, wij verzorgen drukwerk voor particulieren, verenigingen en het bedrijfsleven. Kleine tot 

middelgrote oplages kunnen wij digitaal voor u drukken tot 300 grams papier en formaat SRA3(32x45cm). Maar ook voor uw zwart/wit 
kopieën kunt u bij ons terecht. 

Ruime keus in onze collectie geboortekaarten, huwelijkskaarten en kerstkaarten. 
Ook eigen ontwerp behoort tot de mogelijkheden. 

Direct Mail, si printen, couverteren en verzenden uw post in elke vorm en hoeveelheid. Uw mailing, zoals brieven, brieven met bijlagen, 
ansichtkaarten, promotiematerialen of gepersonaliseerd drukwerk kunnen wij desgewenst verzenden binnen 24 uur. 

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 8.00 t/m 16.30 uur 

Een greep uit ons assortiment: 

Affiches - Afsprakenkaarten - Ansichtkaarten - Barkaarten - Bonnenboekjes - Bedankkaarten - Bedrijfspresentaties - Bouwtekeningen tot A3 - 
Briefkaarten - Briefpapier - Brochures - Consumptiebonnen - Clubbladen - Etiketten - Entreekaarten - Feestgidsen - Flyers - Folders - Foto's - 
Geboortekaartjes - Handleidingen -Huwelijkskaarten - Jubileumkaarten -  Lamineren  -  Leaflets  -  Loterijbonnen  - Mailingen - 0  wire  bindingen - 
Personeelsbladen - Posters - Portfolio -Prijslijsten -  Printing on demand  - Scannen - Scripties - Snackbarkaarten - Studiemappen - Trouwkaarten - 
Uitnocfigingskaartjes - Verenigingsboekjes - Verhuiskaartjes - Verslagen - Visitekaartjes- Waardebonnen - Wenskaarten -  With compliments  Cards en 
nog veel meer! 
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Traijni ca%‘ 
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Garagebedrijf 

BIJKER BOUW- EN BANNEMINGSBEONUF 

voor informatie bel : Herman de Hei j, 06 - 48.70.08.21 
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Wederom geen winst be Wite  Peal  

En weer lukte het deze middag niet de punten in 
Sintjohannesga te houden. In de thuiswedstrijd 
wordt met 1-0 verloren van FC Wolvega. In een 
wedstrijd waarin de thuisploeg, zeker gezien de 
tweede helft, een gelijkspel verdient, nemen de 
gasten de drie punten mee naar Wolvega. 
In de eerste helft een gemakkelijker spelend 
Wolvega. Met een overwicht op het middenveld en 
vooral via de snelle en balvaardige Jeroen Drent 
heeft de verdediging van be Wite  Peal  de nodige 
moeite. Reeds in de tweede minuut krijgen de 
gasten de eerste mogelijkheid. Een corner van 
Jeroen Drent wordt door Louis ten Wolde maar 
net over gekopt. Enkele minuten later is het  Rene  
Hulzebos die aan de andere kant bijna tot scoren 
komt. Uit een corner van Klaas Bos wordt zijn 
kopbal gestopt door de doelman. Na een kwartier 
spelen brengt een vrije trap de bal bij bij Louis 
ten Wolde, maar alleen voor de DWP doelman 

schiet hij naast. Even later is het Jeroen Drent 
die, gehinderd door Eelco van der Heide niet tot 
scoren komt. Na een klein half uur spelen is het 
Wolvega die op voorsprong komt. Een corner van 
Jeroen Drent wordt ingekopt door Louis ten 
Wolde. Jos Knol kan vallende nog redding brengen, 
maar de rebound wordt benut door  Yvan  Stroop. 
Vanaf de aftrap komt de bal bij  Age  van der 
Velde, maar zijn schot wordt door de keeper ten 
koste van een corner verwerkt. Vlak voor rust 
krijgen de gasten nog een vrije trap, maar het 
schot van Michel van Nieuwkoop verdwijnt over 
het DWP doel. be eerste kans in de tweede helft 
is voor de gasten.  Mathias  van der Tol verschijnt 
alleen voor doelman Jos Knol, maar zijn schot 
wordt prima gestopt door de DWP doelman. Even 
later is het DWP die dichtbij een treffer is. Een 
vrije trap van Sjoerd Koopmans wordt door  Age  

van der Velde achterwaarts gekopt, maar 
verdwijnt via de lat over het doel. Na een kwartier 
in de tweede helft wordt een vrije trap, genomen 
door  Rene  Krikke, gered door de Wolvega doelman. 
Hierna besluit trainer Henk van Hes te wisselen en 
brengt aanvallers in het veld en  goat  achter 
zonder laatste man spelen. Hierdoor komt er meer 
druk op de goal van Wolvega, maar tot doelpunten 
komt het helaas voor de thuisploeg niet. Door de 
ruimte achterin bij de thuisploeg krijgt Wolvega 
ook nog mogelijkheden, maar ook de gasten komen 
niet meer tot scoren en blijft de stand 0-1. 
Volgende week speelt be Wite  Peal  de 
uitwedstrijd tegen  SC  Joure.  

Van 
redactietafel. 

Jullie 
	

hebben 
alweer de derde 
editie 	van 	de 
clubkrant 	van 

seizoen 2010/2011 in handen. 

Na een lange winterperiode is alles weer op 
gang gekomen. Alle teams hebben inmiddels 
de competitie hervat. We hopen natuurlijk de 
komende tijd ook weer heelveel leuke 
verhaaltjes/verslagen van alle teams te 
ontvangen om onze volgende clubkrant weer 
mee te vullen. 

Binnen de redactie gaat een wisseling 
plaatsvinden: Aly Krist stopt aan het einde 
van dit seizoen. Hiervoor in de plaats komt 
Hotze Adema de gelederen versterken. Hotze 
welkom. 

be kopie voor de vierde 
(laatste) clubkrant van dit 
seizoen moet uiterlijk 5 juni 
zijn aangeleverd op het 
welbekende 	e-mailadres 
clubblad@vvdw .nl. 

Voor deze keer weer veel leesplezier. 

be redactie. 

Van het actiecomité. 

Het actiecomité heeft de afgelopen maanden 
niet zoveel bijzonders verricht, bit komt 
mede door de lange winter, dus niet zoveel 
actie. Wel zijn in februari de reclameborden 
weer schoongemaakt zodat die je weer 
tegemoet glimmen. 

Maandag 4 april a.s. wel actie: de jaarlijkse 

koekactie zal dan weer 

plaatsvinden. Wij hopen dat het weer net zo 
goed gaat als in voorgaande jaren. boor veel 
rijders/verkopers in te zetten moet het weer 
een succes worden. bus leiders/ouders meld u 
aan voor deze actie op 4 april vanaf 18.00 uur. 
Binnenkort starten we met de verkoop van 
sleutels en paraplu's, voorzien van het bWP 
logo. Nadere informatie ook op het infobord 
bij  vv MVP  

Voorts zoeken wij nog steeds versterking van 
het actiecomité. Wie meldt zich aan? 

Actiecomité  vv DWP  

de  
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‘AUTZBELETTVING 

ttRECiltAMEBORDEN  

GEVELBELETTERING 
BEWEGWIJZERING 

BEGLAZING 

TSJOKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA0513 - 

Handelswei 14 
8501 XJ Joure 
Telefoon (0513) 419 293 
Telefax (0513) 414 239 

G. van bijk 
Badkamertechniek 

Skans 22 
8461LP Rottum 

T: 0513-62 58 97 
M: 06-109 06 634 

EI1111111111111111•11 
Transfer 

Jou sterweg 271 
8465  PH  Oudehaske 

0653735919 
info@filmnaardvd.com  
www.filmnaardvd.com  

FILM, DIA op DVD. Oude herinneringen 
herbeleven zonder gedoe. 

Het maakt niet uit wat voor soort film, dia of 
geluidsband wij 

zetten alle ooit geproduceerde film en video 
systemen over op dvd. 1111.1111..11.1111  

ech 
tage techniek 

-11 06-30 29 77 43 

www.hemutech,com 

Mechanisatiebedrijf 

Akkerman 
MASSEY FERGUSON 

Week :36 	 Sintjahannega 
Te1:0513-55i283 	www.Imb-akkermanall 	Mob:06-2i Hri 14 18 

www.badkamertechniek.n1 
info@badkamertechniek.n1 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

M. KAMPEN 

Heide 11 
8521 DE St. Nicolaasga 
Telefoon (0513) 432 334 
Mobiel (0651) 501 796  

Handelswei 6 
8501XJ Joure 
t: +31 513 551813 
info@brouwerfietsen.n1 
www.profileleobrouwer.n1 

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

hetInstallatie e m 

Henk  Mulder 
Vierhuisterweg 22 
8507 CG Rohel 

henk.mulder@hemutech.com  

In de schijnwerpers ..  
Met de komst van een 
D.W.P. F3 moest er 
iets worden geschoven 
met de spelertjes. 
Voordeel is nu wel dat 
de groepen nu niet te 

groot worden en iedereen veel meer aan zelf 
spelen toe komen. Jongens en meisjes veel succes 
in de Voorjaarsreeksen, de eerste wedstrijden 
zitten er inmiddels op. 

Boven v.l.n.r.: Henk Visser (leider), Bart Eefting,  
Lars  Akkerman, Willem Heeringa, Jorrit Visser en 
Joyce de Vries. Onder v.l.n.r.: Thomas 
Hiemstra,  Rick  de Jong, Dennis Jacco de Jong, 
Hidde 	 Portena. 
Ontbreekt: 	Theo 	Portena 	(leider) 

Foto: © Renata Dekker - 11 maart 2011  

Waterpoort Boys maatjete groot voor be Wite  
Peal.  

Op een nat en koud sportpark be Grie treedt de 
thuisclub deze middag aan tegen Waterpoort Boys 
uit Sneek. be tegenstander heeft dit jaar, na een 
goede eerste seizoenshelft, nog geen overwinning 
gehaald. Wellicht een kans voor de thuisploeg deze 
middag. Al snel in de wedstrijd blijkt dat moeilijk 
te worden. Een agressiever spelend  WPB  neemt 
direct het initiatief en is vooral in de eerste helft 
de betere ploeg. be thuisploeg met veel jeugdige 
spelers in de voorhoede kan niet op tegen de veelal 
forsere en sterkere tegenstander. Tot veel kansen 
voor de beter spelende gasten leidt het eerst nog 
niet, moor na een kwartier komt de eerste 
waarschuwing. Een schot uit de draai na een corner 
van Hidde Breukelaar  goat  net naast het DWP 
doel. Na een twintigtal minuten is het echter wel  
rack.  Een aanval over rechts brengt de bal bij 
Elamba 	Helder. 	Zijn 	voorzet 	wordt 
binnengeschoten door Robert  Minks.  Hierna komt 
de thuisploeg iets beter in de wedstrijd, maar 
verder dan enig schoten op het doel komt het niet. 
Het zijn de gasten die een tiental minuten voor 
het rustsignaal de 0-2 op het scorebord brengen. 
Een voorzet van Harry Terpstra wordt door Anno 
Holtrop van richting veranderd, waardoor doelman 
Jos Knol kansloos wordt. In de tweede helft 
brengt DWP trainer Henk van Hes  Age  Ellert van 
der Velde voor Lolke Jan Holtrop. Hierdoor komt 
er meer snelheid in de voorhoede en  Age  krijgt 
ook enkele goede kansen de stond een dragelijker 
aanzien te geven. Maar een goed keepende Jordy 
Heerings  stoat  succes in de weg. Na tien minuten 
spelen valt het doelpunt aan de andere kant. Het is 
Isau Christovao die door de verdediging van DWP 
slalomt, maar in het strafschopgebied over het 
been van  Rene  Krikke gaat. be toegekende 
strafschop wordt door Robert  Minks  benut en hij 
brengt de stand op 0-3 en is de wedstrijd 
gespeeld. be Wite  Peal  probeert nog van alles iets 
aan de achterstand te doen, maar het is wederom  
WPB  die scoort. Deze keer is het Almar Rienstra, 
die na een scrimmage voor het DWP doel, de bal 
binnen schiet en zo de stand op 0-4 brengt. Na een 
half uur spelen lukt het dan  Elmer  Venema de 
doelman van  WPB  te verschalken en hij brengt 
hiermee de eindstand van deze wedstrijd op 1-4. 
Volgende week de thuiswedstrijd tegen Wolvega 
op sportpark be Grie. 

PROF„  
o 	I,' S'  P 	f.; I lii';  

   

Wilms  BANDEN,  
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Van de voorzitter. 

Bij het typen van dit 
stukje voor het 
clubblad alweer aan 
de late kant met 
inleveren. 	Soms 
zitten er weken bij 

dat je enkel en alleen denkt, wat heb ik nu feitelijk 
allemaal gedaan deze week? 

In de maand januari is er binnen onze familie een 
gebeurtenis geweest waarbij je op een later tijdstip 
denkt, ja het is goed geweest zo. Het verlies van 
onze moeder Adela heeft onze familieband weer 
versterkt en waar ik zelf binnen DWP altijd op 
hamer "loot de ander in haar/zijn zijn waarde" tot 
uiting laten komen. Samen huilen, samen lachen komt 
in dergelijke situaties naar voren en je huilt soms 
zonder te weten waarom en daarnaast kun je 
samen,of alleen, lachen en denken waarom nu? 

bat is ons ook gebeurt en ik denk dan terug aan onze 
moeder met de gedachte, zo had ze het zelf graag 
zien gebeuren. Ze was nog trotser op ons dan wij ooit 
voor ogen hadden en bij het prachtige afscheid, 30 
januari 2010 hebben wij als kinderen een respect 
voor ons moedertje gekregen waarbij ik tot in lengte 
van dagen met grote bewondering aan haar terug zal 
denken. 

Het gaat jullie allemaal goed en we zien elkaar op of 
rond de velden van ons prachtige club. 

Hoi mem. 

Groeten Anne Knol 
voorzitter  vv  DWP 

Ik weet het nog 

Ik weet het nog, dat wij samen het hardst lachten, 

dat we altijd alleen maar aan morgen dachten. 

bat we altijd hoopten dat de volgende dag beter zou 

zijn, 	zonder 	leed 	of 	enige 	pijn. 

Ik weet het nog, dat in alle dagen, jij voor mij klaar 

stond zonder dat ik het hoefde te vragen. 

Je bleef me altijd bijstaan, jij was mijn zon en mijn 

maan. 

Elke dag, minuut en seconde denk ik aan jou, ik weet 

dat je nog bij me bent, de gedachte aan jou geeft me 

warmte 	in 	de 	kou. 

Ik mis je. 

Er zullen mensen zijn die kunnen denken waarom dit 
schrijven in ons clubblad?  boar  kan ik kort over zijn 
omdat ik de mensen binnen en buiten DWP wil danken 
voor de overweldigende steun die wij als kinderen, 
klein en achterkleinkinderen hebben mogen 
ontvangen van jullie allen, betrokken bij DWP. 

Pagina: 5 

In dit clubblad wil ik verder ook niet schrijven over 
de verdere dingen binnen de vereniging maar alleen 
vragen om begrip voor "de ander " in welke situatie 
dan ook. Ik, samen met mijn familie leden hebben 
vanuit DWP duidelijk ondervonden dat het hart van 
onze mensen duidelijk op de juiste, fijne plek zit, 
hartelijk dank daarvoor. 

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 Duan - 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 Trijnie - 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 - Rohel 
Slump & Bos Woninginrichting - Drachtstercompagnie 
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 

Interesse voor sponsoring bel: Jan Venema, 0513-551989 

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 Tri jnie - 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 Garage JAGER - Sintjohannesga W.K. Koekfabriek - Heerenveen Voegbedrijf Ten 
BOOM - Ouwsterni jega  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 - Sintjohannesga  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! 
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secretaris@wdwp.nl  
www.vvdwp.n1  
BB-BC-25V 

Anne  Knol  (voorzitter@vvdwp.n1) 
Binnendyk 6, 8461 Lb Rottum 
Jan Knijpstra (secretaris@vvdwp.n1) 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

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

Technische zaken senioren 
Technische Zaken 	 Geert Dijkstra 

Groene Dijk 1, 8501  AX  Joure 

Voorzitter 

Jeugdcoördinator 

Jeugdsecretaris 

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

55.20.78 
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 

41.40.4'; 
06- 57.12.80.06  

55.10.84 
06-51.20.93.34 
06-46.29.19.15 

75.07.74 
06- 24.66.22.17 

55.12.55  

Jeugdcommissie 

Kledingbeurs jeugd 
Jitske Mulder-Vissia 
	 55.12.55 

Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

e-mail D.W.P. 
website  
verenigingscode 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstri jdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Accommodatie 
Sportcomplex 	 Sportpark "De Grie" 

be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 
55.17.88 
55.17.85  

Algemeen  

was om even lekker naar buiten te gaan. be 
hersteloperatie, was iets waar ik ontzettend tegen 
op keek. Het was ook een raar vooruitzicht. Met 
een plaatselijke verdoving, en een 'gewone' 
schroevendraaier haalden ze de schroef eruit. 
Tijdsduur operatie: 15 min. Iets wat mij 
ontzettend was meegevallen. Na deze operatie nog 
2 weken wachten voordat de hechtingen er uit 
mochten, en dan eindelijk voor het eerst weer eens 
lekker douchen. Én voor het eerst naar de fysio. Bij 
JOS  Valenti  jn in Heerenveen zijn we begonnen met 
een zeer langdurige revalidatie. Aanvankelijk, dus 
zonder dat jos mijn been had gezien, schatte hij 
iets van 7 maanden, maar toen de broekspijp 
omhoog ging en de sok uit, schrok hij toch wel. En 
toen hij eraan begon te voelen was dan ook zijn 
conclusie: zo een stijf enkel heb ik nog nooit 
gezien. Dat is nu ook wel gebleken. be eerste weken 
bij de fysio waren ontzettend pijnlijk. Op die 
momenten had ik echt het gevoel dat het enkel zo 
weer kon breken, zo hard waren ze er mee bezig. 

Na ongeveer 2 weken mocht ik voor het eerst met 1 
kruk gaan lopen. Op dat moment ging het best wel 
snel met het revalideren. Maar hoe verder we in de 
tijd kwamen, des te langzamer ging het met het 
herstel, met als dieptepunt een ontsteking die ik 
opliep door overbelasting. Rustiger aan doen was 
het advies van de dokter. Wat betekende dat het 
revalideren ook weer stil lag. Nu is de ontsteking 
inmiddels wel weg, maar ook een groot deel van het 
fysio  resultant  is weg. Het enkel is weer net zo 
stijf geworden als 2 maand terug. Nu na ongeveer 5 
maand heb ik ongeveer 35 fysio behandelingen 
gehad, en verwachten ze dat het sowieso nog wel 
een jaar duurt voordat alles weer klaar is. be 
studie heb ik inmiddels weer opgepakt. Met school 
is geregeld dat ik volgend jaar de half jaar 
vertraging weer mag overdoen. Vandaag: 16 maart 
zijn we weer voor controle naar het ziekenhuis  

geweest. be foto's leken allemaal goed. Maar de 
plaat moet er eigenlijk zo snel mogelijk uit. Het is 
een te grote belemmering bij het revalideren. bus 
over ongeveer een maand weer een operatic. Het 
enige wat we kunnen doen is ontzettend hard mijn 
best doen en hopen. Hopen dat het ooit weer goed 
komt, dat ik ooit weer te bewonderen ben op de 
groene velden van DWP. Want ik sta alweer te 
popelen om het veld weer te betreden, en mijn 
teamgenoten te steunen, in een toch wel lastige 
periode voor DWP1. Nu heb ik jullie hopelijk wel 
genoeg geïnformeerd, en wil ik nogmaals iedereen 
hartelijk bedanken voor de steun, en hoop jullie 
snel weer te zien. 

Groeten Thys Vaartjes 

Handschoenen DWP 

Na een mooi gesprek tussen de oud en de huidige 
doelman van DWP 1 is het dan eindelijk zover.,.. 

be Keeperhandschoenen van DWP 1 wor 
maand aangeboden door Wiepie van Stralen 

Wiepie bedankt voor dit mooie initiatief/ en ik 
hoop dat er ook in de toekomst nog velen zullen 
volgen,00k voor toekomstige keepers, want zoals 
u misschien niet weet, een goede handschoen is 
voor een keeper van groot  belong!  

Groet JFK 
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Contactpersoon barvrijwilligers 
Mariejette Bijker - de Heij 
	

06-30.73.13.08 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

Consul 
Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

55.12.76  

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie Jan Knijpstra 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
55.20.07 

06-51.58.10.57  

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

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

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 

Advertenties clubblad 

Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Club van 100 

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 
Donateurs - - € 10,00 per jaar 
Club van 100 - - € 45,00 per jaar 

 

Kantinebeheer 

 

Mariejette Bijker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

Actiecomité 
Secretaris 
	

Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Informatie sponsoring 

Beste sportvrienden, 

31 Oktober 2010. Het begon allemaal zo mooi. Op 1 
van de meest zonnige dagen van oktober 
vertrokken we vroeg in de ochtend naar het 
prachtige Groningen. Om ongeveer 10 uur 
arriveerden we, en hadden precies 2 uur de tijd om 
wat spulletjes te verhuizen, want het was de dag 
dat ik voor het eerst op kamers kon.  Aileen  eerst 
de basis spullen, de rest zou later wel komen. Die 
later duurde uiteindelijk 15 weken. Gehaast 
kwamen we om 1 uur weer aan in st. jut. om  snel 
door te gaan naar sportpark de grie, waar de 
lastige thuiswedstrijd tegen cvvo op het 
programma stond. Na een relaxed praatje van de 
trainer te hebben gehad, begon de wedstrijd 
voortreffelijk. Binnen 20 minuten stonden we al 
met 2-0 voor. Maar toen, om ongeveer 15:00 
gebeurde het ongelukkige voorval. be bal werd goed 
ingespeeld door de verdediging, na kort te hebben 
weggedraaid bij mijn tegenstander lag het veld 
helemaal open. Aan de linkerkant kwam Eelco naar 
voren toe sprinten. Op het moment dat ik de bal 
wilde spelen, voelde ik al iemand in mijn rug. En 
toen de bal werkelijk werd gespeeld zette de 
CVVO er een tackle in. Mis en toch ook raak! be bal 
heeft hij nooit geraakt, mijn been daarentegen wel. 

Op dat moment voel je een pijn door je lichaam 
gieren, die niet te beschrijven is. Op het eerste 
oogopslag leek het voor  II  als publiek, en de 
scheidsrechter niet zo erg. Erg werd rustig 
doorgespeeld. 'Hij gaat zo wel weer staan', was de 
eerste gedachte. bat staan liet lang op zich 
wachten. Uiteindelijk heeft het me 7 weken 
gekocht om weer te kunnen staan. Al snel werd 
duidelijk dat het niet zomaar iets was. 'Bel een 
ambulance', 'Haal een deken', waren de kreten die je 
over het veld hoorde. Na ongeveer een half uur 
kwam de ambulance het veld oprijden. Na wat 
gekloot met de sokken en scheenbeschermers 
vroegen ze aan me of ik zelf even op de brancard 
kan gaan liggen. ZELF! Ja u leest het goed. 
'NATUURLIJK KON IK DAT NIET! Na 2 flinke 
spuiten morfine begon de pijn wat af te zakken, en 
was het uiteindelijk toch wel een gezellig ritje van 
st. jut naar Heerenveen. Inmiddels had ik wel 
bekeken dat het er niet goed uitzag. Het binnenste 
knobbeltje van de rechter enkel stond zo een 6 cm 
verder naar binnen. Eenmaal in het ziekenhuis 
aangekomen, werd mijn grote angst dan ook 
werkelijkheid: ENKEL UIT DE KOM, KUITBEEN  

GEBROKEN, ENKEL GEBROKEN. En dus 
OPEREREN! be operatie duurde ongeveer 1,5 uur 
en was goed geslaagd. 1 plaat met 6 schroeven, en 
een stelselschroef zijn er in gezet. be nachten in 
het ziekenhuis waren een ramp. Je doet daar geen 
oog dicht. 1 iemand schreeuwde alles bij elkaar, een 
ander zit te hyperventileren, en nog weer een 
ander loopt om de 10 minuten van de spanning naar 
de wc. Ik was dan ook zeer blij dat ik na 2 nachten 
weer naar huis mocht. Thuis aangekomen stond er 
een super mooi bed voor me klaar inde kamer, waar 
ik de eerste 6 weken aan was verbonden. Toch had 
ik, ondanks de pijnstiller, nog ontzettend veel pijn. 

Na 2 dagen was de pijn zo hevig dat we weer naar 
het ziekenhuis zijn gegaan. Daar hebben ze het 
bovenste deel van het gips weer verwijderd. Later 
bleek dat het gips toen veel te strak heeft 
gezeten. Hierdoor is er een grote schade ontstaan 
aan de bloedsomloop en de stofwisseling in mijn 
been. Dit betekent dat het bloed niet automatisch 
weer terug gaat, en dus geen nieuw zuurstof weer 
wordt aangevoerd. Zelfs op dit moment van 
schrijven heb ik nog elke dag last van die fout in 
het ziekenhuis. Het been is dus nog altijd zeer rood 
en ijskoud. We proberen dit nu op te lossen met 
een oedeem therapie. be eerste weken waren een 
aaneenschakeling van bezoek en rust. In de eerste 
weken waren er al meer dan 150 mensen op bezoek 
geweest. Ik wil via deze weg dan ook iedereen zeer 
hartelijk bedanken voor jullie steun, ook voor het 
sturen van de vele geweldige kaartjes. Na ongeveer 
5 weken mocht het gips eraf. 

Maar de enkel mocht nog niet belast worden, want 
er zat nog een schroef dwars doorheen geboord. 
Deze mocht na 6 weken worden verwijdert. 
Inmiddels was het flink gaan sneeuwen en vriezen 
in Nederland, waardoor er bijna geen mogelijkheid 



M'n  beppe bliuwt it sizzen:  
dit  is it  lekkerste  Fryske 

roggebrea four nyn kjizzen. 
Al stint 1912!!!  

Ir 0513-551208 

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

Uw Gemaks Verswinkel aan huis 

VERSMARKT Jelle de Jong 
ROTSTERHAULE 

Tel. 0513-551707 

TUINCENR11 DE KONING 
GEOPEND MA-DO 8.30-18.00 

VRIJ 8.30-21.00 
ZAT 	8.30-17. 

www,tulticentrum-dokoning,n1 

Meerweg 3 
Rohel 
Tel. 0513 -551331 

enORkii. 

IESVANA 

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

Financiering mogelijk 

O BOUWBEDRIJF 
H. VAN ZWOL 

Uw wens is onze uitdaging. 
Wij verzorgen uw; 

• Onderhoud 
• Verbouw 
• Nieuwbouw 
• Renovatie 
• Levering bouwmaterialen 

Streek 141 
8463NG Rotsterhatile 
T. 06-13756150 
F. 0513-435157 
E. info(ffibouwbedrijfvanzwol.n1 

www.bouwbedrijfvanzwol.n1 

Sydtakke 1 Rottum 
-11 Tel. (0513) 63 14 29 	Mobiel 0653 15 92 08 

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

Sala 

\-itkenietti 
Net stinne, mar gauw hinne! 

Salon It Onlán 
	 T. 0513 - 55 17 11 

Kerkhoflaan 28 
	

M. 06 - 10 10 50 25 
8464 VI. Sinijohannesga 
	 E. r.vanderstouvicquvinct.n1 

Technisch 
K lussenbedrijf 
J. Keizer 

Binnendijk 47 
8461LG Rottum 
Tel. 0513-623910 

Sanitair-Timmerwerk-Elektro- Gas 
Dakgoten-Water 

?o7e I fîîa:r?;17i.  

Eigengemaakte 
• 

I 2 

n ter/e  rOC 

Er was nog niks aan de hand toen we zonder trainer 
Anne afreisden naar Heerenveen. Heerenveen A2 
had enige verstrekkingen wat betreft de laatste 
wedstrijd tegen ons en dat was te merken. be 
thuisscheidsrechter viel helaas ook in de categorie 
thuisfluiter maar dat deed eigenlijk niet echt af 
van het  resultant  van een beter Heerenveen tegen 
een DWP die te laat terug wilde komen in een 
verloren wedstrijd en het toen onmogelijk werd 
gemaakt door de middencirkel scheids. 4-2 
verdiend verlies en dit heeft vlak voor de 
winterstop toch consequenties. Nieuweschoot loopt 
uit en net zoals vorig seizoen hebben we het weer 
niet in eigen hand. 

de langdurige blessure behandelingen bij Heerenveen 
gaf ruimte tot een extra bespreking met een 
terugkomende Al in de wedstrijd 

be nog 2 resterende wedstrijden tegen HJC en 
Oldeholtpade werden afgelast. 
Waardoor er een vervroegde winterstop ontstond 
en als het tegen zit komt de Al pas weer op 12 
maart in actie voor de competitie. 
Een gedeeld 2de plaatst en nog alle kans al zijn we 
dan afhankelijk van eigen vorm en inzet maar ook 
zeer zeker van een misstap van Nieuweschoot. 

5nein 13 maart  
MVP  3 docht  it  nei de winterstop mor goed! 

Yn de 9 wedstriden foar de winterstop binne der 
mar 8 punten behelle; dat is fansels net in goed 
gemiddelde en dus fanen wy  it  Tredde yn de 
winterstop werom op in plak Underoan yn  it  
rjochter rychje... 

Mar de mannen fan Klaas Snijder hawwe  it  no goed 
te pakken! be 3 wedstriden nei de winterstop 
waarden alle tri je wCin fan de ploegen Balk 3 (0-3 
winst), be Jouwer 4 (3-1 winst) en Warkum 3 (2-4 
winst). Sa stiet  it  Tredde no ynienen noch mar 6 
punten fan de  flamer  1 ploech CVVO 4 8f! be 
Lemsters binne, op  it  momint fan skriuwen, 
kommende wike de tsjinstanner; dus as jim dit leze 
is  it fast  al bekend wat DWP 3 dien  hat  en  oft  se 
heger op 'e list kaam binne. Spannend dus! Tank 
giet tt nei de spilers fan  û.o. it  Fjirde en de A-
junioaren dy't Cis de 8f rane tiid (mar fest ek noch 
wolris yn 'e takomst) fersterkje koenen, en fansels 
ek nei de flaggenisten en task8gers dy't alle wiken 
njonken  it  fjild steane! 

be stan yn de reserve 4e klasse C is op snein 13 
maart 	 as 	 folget: 
Namer #1: CVVO 4 (11 spile/23 punten), #2: NOK 
3 (11/21), #3: Aldehaske 3 (10/19), #4: Balk 3 
(12/18), #5: Skearnegoutum (12/17), #6:  MVP  3 
(12/17), #7: be Jouwer 4 (12/15), #8: Waldsein 2 
(8/11), #9: Oeversweltsjes 3 (11/11), #10: HJSC 2 
(9/10), #11: Warkum 3 (12/8). 

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

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

Verzorging 
Dinsdag / donderdag Hendrika Noppert 

Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 
41.29.08  

Informatie nieuwe leden 

liet zich daardoor niet beinvloeden en drukte door 
met een 1-5 eindresultaat. Een hoofdrol voor Joran 
Veenstra met 2 goals en 3 assist 
Het laatste duel voor het inleveren van dit verslag 
is tegen JV Oostenbrurg. Vanaf het begin een 
gretig DWP. In de 2de helft werd Oostenburg 
weggespeeld en werd de met rust bereikte 2-1 
voorsprong uitgebouwd naar een 6-1. Met dit 
resultaat staat DWP Al op een 2de plaats! 

> de Al in afwachting tot het veld vrij komt voor hun 
wedstrijd tegen Mildam 

be swing zit er goed in bij de Al en er zijn nog 2 

wedstrijden te gaan voordat de confrontatie met 
koploper Nieuweschoot een feit is. Uit naar Joure 
en thuis tegen Jubbega, het waren 2 opwarmertjes. 
Joure werd in de laatste 50 minuten voetbal met 0-
13 aan de kant gezet en Jubbega in een hard duel 

met 9-0 verpletterd. 

Senioren 

Jeugd Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

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

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.12.55 

55.19.54  

Dan een uitwedstrijd tegen WTTC , waar ik als 
leider weer een oude bekende tegen kwam.De 
trainer van WTTC was een aantal jaren geleden ook 
trainer van de Heerenveense Boys C2 . 
Altijd weer leuk een oude bekende die er vol van 
overtuigd was dat ze het de onzen moeilijk gingen 
maken. Als dan de uitslag 0-8 word ben je dubbel 
tevreden. 

> Tjeerd schermt bal af, onder toeziend oog van Anne 

be thuiswedstrijd die hierna volgde was tegen een 
oude bekende van de beker en wel Mildam. Mildam 
werd ook vandaag geen probleem en werd met 6-1 
aan de kant gezet al kwamen we ook deze wedstrijd 
eerst weer eens 0-1 achter. 

) Scheidsrechter Toering 
trekt terecht rood naar 

foure zijn lste doelpunt in 

> Redmar scoorde tegen onbesuisde actie keeper 
Jubbega 

het shirt van DWP 

ban eindelijk de wedstrijd en wel tegen op dat 
moment medekoploper Nieuweschoot. Een zeer 
spannende wedstrijd, met een goedlijdende 
scheidsrechter maar een nerveus spelende Al. Het 
behaalde resultaat van 1-1 was voor DWP een 
resultaat waar ze mee thuis konden komen. 
Nieuweschoot heeft een goed team waarvan je wint 
als je op en top bent en dat waren we deze dag 
zeker niet. 
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Voor meer informatie: 

www.centraledebijekoerml 
info@centraledebijekoer.n1 

CD13.nu  
Ike« mdtc Digdual  drukwerk 

Streek 133 
8463 NG Rotsterhaule 

: 0513 - 55 11 12 
E 	: info@cdb,nu 
W 	: www.cdb.nu  

4;ter7-,  - 
"Voor al uw  digitate  drukwerk print werk en kopieerwerk" 

Wij verzorgen alles op het gebied van: 

• Direct mail 
• Digitaal drukwerk 
• Copy  en Printservice 
• Grafische afwerking 
• Fullservice dienstverlening 

canon 

Wij staan voor kwaliteit, snelle levering en scherpe prijen/ 

Cfr CD  1< V CD  Cl• IR efiRAA  ID  L. C.) C) S. I NI --r- EIRNIE -ir 

PASTORE EL A A 1,2 	 85o1 EVV JO  LI  ft E  
TELEFOON  (051_3) 41 65 46/41 20 21 FAX. (0513) .41 92. .21 
www.n coo rd-cconn p Late 	L 	infc)114ac:ircil-compl-lte.rs_ral.  

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

- Computer problemen 
Hardware 
Software 

Internet 
Telefonie 

Bedrilfsnetwerken  

o Rustige familiecamping 
• Veilig zwemwater 

o Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
• Vergadering of feest 

o Buffetten of broodmaaltijden 

Rose Garden Heerenveen 
Schans 11 a 18441 AB Heerenveen 
T 0513 651 299 F 0513 653 162 

Meerweg 34, 85 15 CB Oldeouwer -  Rohe(  

Telefoon (05 13) 55 13 41, 

/lc 	aJ 1%4 5,p,\I I Li otiv  

CAMPING 
TJEUKEMEER 

Een nieuw seizoen ! 

Had ik het eerste gedeelte van dit verslag van de 
Al al een aantal maanden geleden klaarliggen Maar 
had ik het helaas opgestuurd  near  het oude  e-mail  
adres van de redactie. Nu is het verslag 2x zo 
groot geworden maar wilde het toch graag laten 
lezen 

Maar goed DWP Al; Een grote selectie van 17 man 
aan het begin van het seizoen. Redmar Wijnja kwam 
over van Oudehaske,  Stephan Pereira  van 
Heerenveen. Verder de enigste doorstroming vanuit 
de B1 in naam van Sven Mulder. Al gauw konden we 
een naam strepen, Thijs Vaartjes werd uitgenodigd 
voor DWP 1 en kwam niet meer terug. Een mooie 
stap voor een jeugdspeler maar ook een terechte 
beslissing om hem bij het eerste te houden,  GI  vind 
de leiding van de Al het uiteraard een gemis voor 
eigen team. Maar zoals Thijs zelf al zei; "Dan 
moeten jullie maar zonder mij kampioen worden! " 

We gaan net zoals vorig seizoen voor een mooie 
klassering en dan zien we vanzelf wat de 
mogelijkheden zijn. We startten dit jaar wel met 
een beker competitie en die wilden we aangrijpen 
als oefencampagne. Bij Nieuweschoot werd onnodig 
verloren en daarna kregen we Akkrum en Mildam 
thuis. Beide wedstrijden werden gewonnen en we 
konden ons nu gaan richten op de competitie 

verlies bij Nieuweschoot ook Wytse kon daar niks 
meer aan veranderen 

Het eerste duel in deze competitie was tegen de 
A2 van Heerenveen. Een moeizame start met zelfs 
een 0-1 achterstand. DWP kwam terug met een 
paar mooie treffers maar niet met hoogstaand 
voetbal. Toch werd Heerenveen met een 4-1 verlies 
terug gestuurd 

>  Myron  scoort de 4-1 en maakt aan alle illusies van 
Heerenveen een eindel 

Dan de eerst uitwedstrijd tegen het voor ons 
onbekende HJC uit Haulerwijk. Weer een moeizame 
wedstrijd leek het te worden maar met een bijna 
perfecte 2de helft. Bijna omdat we niet tot scoren 
kwamen, helemaal niet als een grensrechter alleen 
maar bleef vlaggen voor buitenspel en daarmee ook 
onze 2 s itsen onterecht buitens el zette. 

> een goede 2de helft maar geen doelpunten 0-0 bij 
HJC 

Joran Veenstra in actie 
scheidsrechter nog wel tegen de Heerenveense boys 

de 1-4 afkeuren voor vermeend buitenspel, DWP 

Dan 	naar 	de 
Heerenveense 	boys! 
Daar wilde ik wel heel 
erg graag van winnen en 
ik ging toch met een 
stukje extra spanning 
naar de boys. En ja 
hoor 0-1 achter , het 
word toch niet een 
gewoonte!! Maar binnen 
2 minuten werd er 
weer orde op zaken 
gesteld en de 2de helft 
mocht 	de 
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wensen worden 

erketijkheid! 
meubelen 

slaapkamers 

vloerbedekking 

raamdecoratie 

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. 

Slu •mprA 
ti,00.1-e~étiPts~,  

folgersterloane 56 » Drachtstercompagnie Tel:(0512) 340440 » www.siumpenbos.nt  

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 

Garagebedrig 

BIJKER 

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

merken auto's. 
6,  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. 

ons als jeugdbestuur goede deugd. 

Voor in de toekomst kunnen er dan vele senioren 
bijkomen want, kleine voetballers worden later de 
grote toekomst. Waar we als jeugd commissie - 
trainers en  !eiders  voor moeten gaan is, dat de 
jeugd de lol in het spelletje moeten houden. Als ik 
op de trainingen zie, zijn we daar goed mee bezig. 

Ook wil ik bij dit schrijven de Al mijn bewondering 
geven zoals de mannen zich opofferen om de 
senioren op alle fronten te versterken (respect 
mannen!!) 

be voorzitter van het jeugdbestuur van DWP. 

Van de Jeugdcommissie 

Beste 	ouders 	jeugd 	DWP, 
Wij van het jeugdbestuur zoeken elk jaar weer 
naar nieuwe enthousiaste  !eiders  en trainers! Maar 
het wordt elk jaar moeilijker om voor elk ploegje 
leiders 	en 	trainers 	te 	vinden.  
Longs  deze weg een oproep voor de ouders die zich 
geroepen voelen om wat voor hun eigen kinderen te 
doen! 

Bij elk team moeten eigenlijk 2  !eiders  en 2 
trainers zijn. Maar voor komend seizoen hebben 
we veel te weinig  !eiders  en trainers. Zo zoeken we  
by.  nog  !eiders  bij de Bi,  Mel  en de D1 Dus als we 
teams krijgen waar we geen  !eiders  en trainers bij 
te vinden zullen alle ouders een brief krijgen, word 
daar niet op gereageerd dan zal het team niet 
worden ingedeeld bij de KNVB. Als uw kind geen  
!eider  of trainer heeft dan kan het op zaterdag ook 
niet voetballen, bit betekent dat het team geen 
competitie zal spelen. 

Een ieder die zich na deze oproep geroepen voelt 
kan zich aanmelden bij de jeugdcommissie via 
jeugdcommissie@vvdwp.n1 	of 	kom 	op 
zaterdagochtend eens langs in de bestuurskamer. 

Met vriendelijke groet, 

Jeugdcommissie DWP  

Van het jeugdbestuur. 

Bij dit schrijven kunnen 
we ons als DWP jeugd 
afdeling verblijden met 
een F3 om- dat er 
zoveel jeugd is, doet 
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Naam spe(e)l(st)er 
Jelle Piek (F1) & Tino de Jong (F1) 	 J.  
Jelger Mienstra (E3) & Xander Hooijer (E3) 	J.  
Jeffrey Pasveer (F1) & Sjoerd de Vries (F1) 	if  
Jorian barwinkel (F2) &  Jesse-Jens Mulder (F2) 	J.  
Michael Schippers (El) &  Marti  jn de Vries (E2) 	I 
Hidde Portena (F1) & Henk Kruis (F1) 	 J.  
Rinze Bart de Glee (E3) & Lieuwe Huisman (E3) 	J.  
Minze Schotsman (F1) & Yntse Akkerman (F2) AFG  
Dean  Uing (D2) & Fleur Rtiling (D2) 	 J- 
bouwe Thijs Bakker (F1) & Remco de Jong (F2) 	I 
Rein de Jong (D2) & Geert Bos (D2) 
Thomas Hiemstra (F2) & Jorrit Visser (F2) 
Lianne van der Wal (E2) & Jelle Velthuis (b2) 
Jorn de Boer (F1), Joyce de Vries (F2) 

datum 
11 september 
25 september 

9 oktober 
16 oktober 
30 oktober 

13 november 
22 januari 
12 februari 
26 februari 

5 maart 
26 maart 
16 april 
7 mei 

Wedstrijd 
DWP - Mulier 

DWP - Delfstrahuizen 
DWP - Sc Joure 
DWP - Q.V.C. 

DWP - C.V.V.O. 
DWP - Makkum 

DWP - Creil 
DWP - Balk 

DWP - Waterpoort Boys 
DWP - Wolvega 
D.W.P. - Nijland 

D.W.P. - Bolswardia 
D.W.P.  -  Oudehaske 

nog indelen nieuwe seizoen: 

) Pupil van de week  

Voor D.W.P. 1 zijn er nog 4 thuiswedstrijden waar er in totaal nog 8 
pupillen van de week zijn. be  afgelaste wedstrijd tegen Balk moet nog nader worden 
ingepland voor Minze Jan en Yntse. Met de nieuwkomers is het ook zeker dat we volgend 
seizoen elke wedstrijd weer 2 per wedstrijd hebben. 

Indeling komend seizoen 2010 - 2011 

leden die naar de 

worden gespeeld gaan 
bestuur wel door. 

• Veel problemen waren er met de verwarming in 
de kantine en bestuurskamer. Besloten is tot 
aanschaf van een nieuwe verwarming met een 
dubbel circuit zodat beide vertrekken 
afzonderlijk zijn in te stellen. Is inmiddels 
geplaatst. 

• be situatie van de omheining van het hoofdveld 
is verre van ideaal staat er al sinds de 
totstandkoming van ons complex in 1974. 
Onderwerp is aangekaart bij de gemeente. 

• In de wintermaanden is de luifel c.q. het terras 
aangepast zoals iedereen kan zien. Zodra het 
weer het toelaat komt er een schildersbeurt. 

• Parallel Uitzendbureau is toegevoegd aan de 
Sponsorgroep DWP. 

• Het contract met hoofdtrainer Henk van Hes is 
verlengd. 

• Omgekeken zal worden naar een nieuwe 
brancard ter vervanging van de huidige. 

• In de wintermaanden, met de weken van ijs, is 
diverse keren uitgeweken naar de zaal c.q. een 
kunstgrasveld voor het spelen van een 
oefenwedstrijd. 

• Op 21 januari was er het gemeentelijk 
sportgala waar DWP 3 en DWP DA1 naar toe 
zijn geweest als kampioenen van 2010. 

. Bij de gemeente zal gevraagd worden om 
verlenging van de plaatsing van de container 
welke achter ons kleedgebouw staat. 

. be DWP Familiedag wordt vastgesteld op 
zaterdag 28 mei. 

• Voor de nieuwbouw van de kleedboxen en ook 
een oppimping van de bestaande kleedboxen 
moet nog veel geld op tafel komen door diverse 
acties. Zo wordt gedacht aan een sponsorl000p 
tijdens de Familiedag, nadere informatie volgt. 

. Digitalisering gaat ook verder, na de winterstop 
moet het wedstrijdformulier van DWP 1 
middels internet worden ingevuld en verwerkt. 
Alles wordt verdere digitaal afgehandeld. Een  

voorwaarde is wel dat alle gegevens (o.a. 
adressen) van de leden er goed in staan. 

Verzoek aan iedereen die gaat verhuizen de 
verhuizing te melden bij de secretaris zodat deze 
de ledenadministratie kan bijwerken en jullie o.a. 
ook het clubblad op het juiste adres krijgen. 
Simpel een mailtje naar: secretaris@vvdwp.n1  

• Er zijn 111 aanvraagformulieren ontvangen bij 
het secretariaat voor het aanmaken van een 
nieuwe spelerspas. Kijk even op de lijst op de 
wedsite of je hier ook opstaat en lever een 
recente pasfoto, voor zover dit nog niet is 
gebeurt, in bij je  !eider  zodat je ook volgends 
jaar weer kunt voetballen. 

• Gerrit houdt elke maand de meterstanden bij 
van gas, water en electra. Opmerkelijk is dat er 
in de maand mei, wanneer er bijna niet is 
getraind een enorme hoeveelheid gas is 
verbruikt. We kunnen de reden hiervoor niet 
achterhalen. 

• Het verplichte Financieel Jaarverslag is weer 
aangeleverd bij de KNVB. 

• Er zijn nog enkele 
automatische betaling 
ook nog een betaling 
op de "oude" manier 
middels 	machtiging 
hebben 
	

lopen. 	Zij 
betalen nu dubbele 
contributie, iedereen 
is al diverse keren op 
de hoogte gebracht 
omdat DWP deze 
betalingsvorm niet kan opzeggen is iets tussen 
bank en lid. 

• Mangol stopt aan het einde van het seizoen als 
jeugdcoördinator en ontstaat zodoende een 
vacature. Lees verhaal voorzitter. 

• Svend Dekker is toegevoegd aan de 
webmastergroep zodat ook de website 
wekelijks of zeg maar dagelijks wordt 
bijgehouden van actuele informatie. Daarnaast 
heeft hij het ontzettend druk om de vele foto's 
die Renata maakt te plaatsen. Dus voor alle 
actiefoto's kijk op www.vvdwp.n1  

• Door de vele blessures bij de senioren zijn er 
nadere afspraken gemaakt over het meespelen 
van de A-junioren. 

• be groep bestuursleden is nu niet ontzettend 
groot en vele taken komen terecht bij dit kleine 

Van de  
bestuurstafel  

Ook 	in 	de 
wintermaanden 

wanneer er buiten op 
de velden niet kan 

de vergaderingen van 
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Veldztraweg 12, 85I3CH Ouw5terholule 
telefoon: 08-21840131 A. de Jong 
GASIOEILIC4 IVEILIG IDEE Ondleirricemidl 421 rit Inestallaitleo 

ERKEND AARD- EN PROPAANGAS INSTALLATEUR 

Th 

Mulder Schoonmaak  

go4itenyeWoon Awn/ 

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

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

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

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

witinianul(ler-,srhoonmaakall 

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

B.  vein  Hes 
Metselwerken 

       

I<IN„ 
ii _ 

mop" 

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
tel.0513551749 
mob.0615438112 

               

               

               

               

               

               

               

               



Mulder Schoonmaak  

FWe co/oat? lawn! 

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

cAhooillleidSSalm 

Peto‹, 

• Lichaams 

• Massage 

• Cosmetis 

• Make-up 

• Webecas 
kiforrneer naar 

info@petrabk 

www.petrabk 

Steek 162, 8463 MG Rol 
Tel 0513 - 55 10 24 

Secretaris Jan Knijpstra 

zaterdag 7 mei 2011 
sportpark be Grie - Sintjohannesga 
terrein v.v. b.W.P. 
aanvang 14.30 uur 

Ko 

b.W.P. 1 - Oudehaske 1 

0,14 

• 

Glazenwassen 
Streeploos reinigen van glas Cl 
op contractsbasis  vow.  partich 
Dakgoot en platdak schoon 
Inspecteren en schoonmaken t) 
pia/dak ter preventie van wate, 

Schilderwerk reinigen 
Reinigen van schilderwerk qf  an  
aan woning of bedrijfspand 

Meer informatie 
tWit u een vrijblijvende  eerie  of 
neemt U dan gerust contact met 

J. VekUs.lr.Fig.veg 12. a513CH Ouwsterhaule 
telefoon: 003-218,10131 ille  loin!  
CLAStt E I LI  CI 	 LIGIDEE centrartilatati eein  Instal  
ERKEND AARD- EN PROPAANGAS  !INSTALL  

Ook Wij Zijn supporter van 

B. van Hes 
Metselwerken 

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
tel.0513551749 
mob.06-15438112 

groepje. be secretaris heeft aangegeven dat 
hij al deze hoeveelheid werk niet meer kan 
bijbenen en graag afstand wil doen van het 
maken van het programmaboekje voor de 
thuiswedstrijden van DWP 1 en aan het einde 
van het seizoen het secretariaatwerk wil 
overdragen aan een opvolger. Hij kan als 
algemeen coördinator wel in bestuur blijven 
zodat de groep iets groter wordt. Vacature zal 
worden uitgeschreven. 

• Na de wedstrijd op 7 mei van DWP 1 tegen 
Oudehaske 1 zal "Die Twa" optreden in de 
kantine van DWP - aanvang 16.30 uur tot 21.00 
uur. Hiervoor is een vergunning aangevraagd tot 
het houden van live-muziek in de kantine. 

• be stoelen in de kantine zijn aan vervanging 
toe, omgekeken wordt naar nieuwe c.q. andere 

stoelen. 
• Schoolvoetbaltoernooi wordt gespeeld op 

woensdag 13 april a.s. aanvang 13.00 uur. 

• Op dinsdag 26 april as. zal het monument bij 
het voormalig kamp be Wite  Peal  worden 

onthuld. Ontvangst van 13.30 uur in de kantine 

van 	 voor 	genodigden 	en 

belangstellenden. Onthulling ter plaatse om 
14.30 uur na afloop nog kleine bijeenkomst in de 
kantine van D.W.P. 

I  

Uit 
"Sinijot 

A 
"Federatie 

Uw verenigin 
UW wc 

Voor inlichtir 
met de 

te Rotsterl 

of 
www.u.  
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TULDERHOF 
agrosysterns  

.",.,..": 
d_ar .. 

• -_-_- • 
_ 

Hoofdsponsor 

Voor: 

Co-sponsor  

PROFIL--  leSrouer BOUW- DI 11U011.11tOMORM  

ALLES GLAS 
SPORT 

VOOR 

IEDERE JOURE  SPORT! 
SPECIALIST IN VERENIGINGSARTIKELEN 

Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

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

44,  

CDI3 nu 
Direct mail 6r Digitaal drukwerk 

CDB.nu  
Streek 133 
8463 NE Rotsterhaule 
T : 0513 - 55 11 12 
E : info@cdb.nu  
W: www.cdb.nu  

Voor a/ uw d&itale drukwerk, printwerk en kopieerwerk" 
U kunt bij ons terecht voor al uw drukwerk, wij verzorgen drukwerk voor particulieren, verenigingen en het bedrijfsleven. Kleine tot 

middelgrote oplages kunnen wij digitaal voor u drukken tot 300 grams papier en formaat SRA3(32x4.5cm). Maar ook voor uw zwart/wit 
kopieën kunt u bij ons terecht. 

Ruime keus in onze collectie geboortekaarten, huwelijkskaarten en kerstkaarten. 
Dok eigen ontwerp behoort tot de mogelijkheden. 

Direct Mail, xi ,ij printen, couverteren en verzenden uw post in elke vorm en hoeveelheid. Uw mailing, zoals brieven, brieven met bijlagen, 
ansichtkaarten, promotiematerialen of gepersonaliseerd drukwerk kunnen wij desgewenst verzenden binnen 21 uur. 

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 8.00 t/m 16.30 uur 

Een greep uit ons assortiment: 
Affiches - Afsprakenkaarten - Ansichtkaarten - Barkaarten - Bonnenboekjes - Bedankkaarten - Bedrijfspresentaties - Bouwtekeningen tot A3 - 
Briefkaarten - Briefpapier - Brochures - Consumptiebonnen - Clubbladen - Etiketten - Entreekaarten - Feestgidsen - Flyers - Folders - Foto's - 
Geboortekaartjes - Handleidingen -Huwelijkskaarten - Jubileumkaarten - Lamineren -  Leaflets  - loterijbonnen - Mailingen - 0  wire  bindingen - 
Personeelsbladen - Posters - Portfolio -Prijslijsten -  Printing on demand  - Scannen - Scripties - Snackbarkaarten - Studiemappen - Trouwkaarten - 
Uitnodigingskaartjes - Verenigingsboekjes - Verhuiskaartjes - Verslagen - Visitekaartjes - Waardebonnen - Wenskaarten -  With compliments  Cards en 
nog veel meer! 

Streek 133 • 8463 NG Rotsterhaule • 0513-55 11 12 go info@cdb.nu  • www.cdb.nu  

It Wite Pealtsie  
Clubblad van voetbalvereniging D. W. P 

Uitgave april 2011 

Ocirogabaririjf 

t3engineers   IBIJKEFI  

II PARALLEL/  
Uitzendbureau  b.v.  



TULDERHOF 
agrosystems  

Ouwsterhaule: J. Veldstraweg 35 - tel. 0513-552188 Joure: Kerkstraat 1B - tel. 0513-410993 

kapsalon 

-rr-ijni 
Tevens schoonheidssalon en pedicure 

kinderkapsalon 

v0KtPooKt 
Joure: Kerkstraat 1B - tel. 0513-410993 Ouwsterhaule: T. Veldstraweg 35 - tel. 0513-552188 

Sponsorgroep b.W.P. 
Hoof sponsor 

Co-sponsors 

L3\ engineers 
BOUW- EN AANNEMINGSBFFIRM 

Garagebedrijf 

BIJ KER 

PROFIL: tethvwut  
»Ill I 	FIN ,  11;  I 

S PARALLEL/ 
Uitzendbureau b.v. 

voor informatie bel : Herman de Hei j, 06 - 48.70.08.21 
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steeds mem srseg komt naar do 
elektrische  tiro,  dat  mend  ein 
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hen hij wnlown of  mown  : 
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25 Memel« pet uurb-ult en led  
nice Nose«  aankomt " 

Van 
redactietafel. 

de  Wederom geen winst be Wite  Peal  

En weer lukte het deze middag niet de punten in 
Sintjohannesga te houden. In de thuiswedstrijd 
wordt met 1-0 verloren van FC Wolvega. In een 
wedstrijd waarin de thuisploeg, zeker gezien de 
tweede helft, een gelijkspel verdient, nemen de 
gasten de drie punten mee naar Wolvega. 
In de eerste helft een gemakkelijker spelend 
Wolvega. Met een overwicht op het middenveld en 
vooral via de snelle en balvaardige Jeroen Drent 
heeft de verdediging van be Wite  Peal  de nodige 
moeite. Reeds in de tweede minuut krijgen de 
gasten de eerste mogelijkheid. Een corner van 
Jeroen Drent wordt door Louis ten Wolde maar 
net over gekopt. Enkele minuten later is het  Rene  
Hulzebos die aan de andere kant bijna tot scoren 
komt. Uit een corner van Klaas Bos wordt zijn 
kopbal gestopt door de doelman. Na een kwartier 
spelen brengt een vrije trap de bal bij bij Louis 
ten Wolde, maar alleen voor de DWP doelman 

schiet hij naast. Even later is het Jeroen Drent 
die, gehinderd door Eelco van der Heide niet tot 
scoren komt. Na een klein half uur spelen is het 
Wolvega die op voorsprong komt. Een corner van 
Jeroen Drent wordt ingekopt door Louis ten 
Wolde. Jos Knol kan vallende nog redding brengen, 
maar de rebound wordt benut door  Yvan  Stroop. 
Vanaf de aftrap komt de bal bij  Age  van der 
Velde, maar zijn schot wordt door de keeper ten 
koste van een corner verwerkt. Vlak voor rust 
krijgen de gasten nog een vrije trap, maar het 
schot van Michel van Nieuwkoop verdwijnt over 
het DWP doel. be eerste kans in de tweede helft 
is voor de gasten.  Mathias  van der Tol verschijnt 
alleen voor doelman Jos Knol, maar zijn schot 
wordt prima gestopt door de DWP doelman. Even 
later is het DWP die dichtbij een treffer is. Een 
vrije trap van Sjoerd Koopmans wordt door  Age  

van der Velde achterwaarts gekopt, maar 
verdwijnt via de lat over het doel. Na een kwartier 
in de tweede helft wordt een vrije trap, genomen 
door  Rene  Krikke, gered door de Wolvega doelman. 
Hierna besluit trainer Henk van Hes te wisselen en 
brengt aanvallers in het veld en gaat achter 
zonder laatste man spelen. Hierdoor komt er meer 
druk op de goal van Wolvega, maar tot doelpunten 
komt het helaas voor de thuisploeg niet. Door de 
ruimte achterin bij de thuisploeg krijgt Wolvega 
ook nog mogelijkheden, maar ook de gasten komen 
niet meer tot scoren en blijft de stand 0-1. 
Volgende week speelt be Wite  Peal  de 
uitwedstrijd tegen  SC  Joure. 

Jullie 
	

hebben 
alweer de derde 
editie 	van 	de 
clubkrant 	van 

seizoen 2010/2011 in handen. 

Na een lange winterperiode is alles weer op 
gang gekomen. Alle teams hebben inmiddels 
de competitie hervat. We hopen natuurlijk de 
komende tijd ook weer heelveel leuke 
verhaaltjes/verslagen van alle teams te 
ontvangen om onze volgende clubkrant weer 
mee te vullen. 

Binnen de redactie gaat een wisseling 
plaatsvinden: Aly Krist stopt aan het einde 
van dit seizoen. Hiervoor in de plaats komt 
Hotze Adema de gelederen versterken. Hotze 
welkom. 

be kopie voor de vierde 
(laatste) clubkrant van dit 
seizoen moet uiterlijk 5 juni 
zijn aangeleverd op het 
welbekende 	e-mailadres 
clubblad@vvdwp.nl. 

Voor deze keer weer veel leesplezier. 

be redactie. 

Van het actiecomité. 

Het actiecomité heeft de afgelopen maanden 
niet zoveel bijzonders verricht. Dit komt 
mede door de lange winter, dus niet zoveel 
actie. Wel zijn in februari de reclameborden 
weer schoongemaakt zodat die je weer 
tegemoet glimmen. 

Maandag 4 april a.s. wel actie: de jaarlijkse 

koekac  tie  zal dan weer 

plaatsvinden. Wij hopen dat het weer net zo 
goed gaat als in voorgaande jaren. Door veel 
rijders/verkopers in te zetten moet het weer 
een succes worden. bus leiders/ouders meld u 
aan voor deze actie op 4 april vanaf 18.00 uur. 
Binnenkort starten we met de verkoop van 
sleutels en paraplu's, voorzien van het DWP 
logo. Nadere informatie ook op het infobord 
bij  vv  DWP 

Voorts zoeken wij nog steeds versterking van 
het actiecomité. Wie meldt zich aan? 

Actiecomité  vv DWP  
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Transfer 

Jou sterweg 271 
8465  PH  Oudehaske 

0653735919 
info@filmnaardvd.com  
www.filmnaardvd.com  

FILM, DIA op DVD. Oude herinneringen 
herbeleven zonder gedoe. 

Het maakt niet uit wat voor soort film, dia of 
geluidsband wij 

zetten alle ooit geproduceerde film en video 
systemen over op dvd. 

11111111111111111•11  

Akkerman 
MASSEY FERGUSON 

Streck 36 	 Sintjohatinega www.Imb-akkerrnan.n1  
Mechanisatiebedrijf 

G. van Dijk 
Bad kamertechniek 

Skans 22 

8461LP Rottum 

T: 0513-62 58 97 

M: 06-109 06 634 

www.bacikamertechniek.n1 
info@badkamertechniek.n1 

Handelswei 6 
8501XJ Joure 
t: +31 513 551813 
info@brouwerfietsen.n1 
www.profileleobrouwer.n1 

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

NKSMA 
gtfri4704 

) , AUTtiBELETTEIING 

RECLAMEBORDEN 

41,GEVELBELETTERING 

)\‘,BEWE5WIJZERING 
TSJOKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA C30513 - 

111 
w. •ri ksma-b ,le_stering.n1 II 

 

PROM.: 
IJE 1.-11:15.11 E1)1,11131.  

Handelswei 14 
8501 XJ Joure 
Telefoon (0513) 419 293 
Telefax (0513) 414 239 

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

Heide 11 
8521 DE St. Nicolaasga 
Telefoon (0513) 432 334 
Mobiel (0651) 501 796 

hem ech  
Installatie ntage techniek 

Henk  Mulder 
Vierhuisterweg 22 
8507 CG Rohel 
	

G6-30 29 77 43 
henk.mulder@hemutech.com 	www.hemutech.com  

In de schijnwerpers ..  
Met de komst van een 
D.W.P. F3 moest er 
iets worden geschoven 
met de spelertjes. 
Voordeel is nu wel dat 
de groepen nu niet te 

groot worden en iedereen veel meer aan zelf 
spelen toe komen. Jongens en meisjes veel succes 
in de Voorjaarsreeksen, de eerste wedstrijden 
zitten er inmiddels op. 

Boven v.l.n.r.: Henk Visser (leider), Bart Eefting,  
Lars  Akkerman, Willem Heeringa, Jorrit Visser en 
Joyce de Vries. Onder v.l.n.r.: Thomas 
Hiemstra,  Rick  de Jong, Dennis Jacco de Jong, 
Hidde 	 Portena. 
Ontbreekt: 	Theo 	Portena 	(leider) 

Foto: © Renata Dekker - 11 maart 2011  

Waterpoort Boys maatjete groot voor be Wite  
Peal.  

Op een nat en koud sportpark be Grie treedt de 
thuisclub deze middag aan tegen Waterpoort Boys 
uit Sneek. be tegenstander heeft dit jaar, na een 
goede eerste seizoenshelft, nog geen overwinning 
gehaald. Wellicht een kans voor de thuisploeg deze 
middag. Al snel in de wedstrijd blijkt dat moeilijk 
te worden. Een agressiever spelend  WPB  neemt 
direct het initiatief en is vooral in de eerste helft 
de betere ploeg. be thuisploeg met veel jeugdige 
spelers in de voorhoede kan niet op tegen de veelal 
forsere en sterkere tegenstander. Tot veel kansen 
voor de beter spelende gasten leidt het eerst nog 
niet, maar na een kwartier komt de eerste 
waarschuwing. Een schot uit de draai na een corner 
van Hidde Breukelaar gaat net naast het DWP 
doel. Na een twintigtal minuten is het echter wel 
raak. Een aanval over rechts brengt de bal bij 
Elamba 	Helder. 	Zijn 	voorzet 	wordt 
binnengeschoten door Robert  Minks.  Hierna komt 
de thuisploeg iets beter in de wedstrijd, maar 
verder dan enig schoten op het doel komt het niet. 
Het zijn de gasten die een tiental minuten voor 
het rustsignaal de 0-2 op het scorebord brengen. 
Een voorzet van Harry Terpstra wordt door Anno 
Holtrop van richting veranderd, waardoor doelman 
Jos Knol kansloos wordt. In de tweede helft 
brengt DWP trainer Henk van Hes  Age  Ellert van 
der Velde voor Lolke Jan Holtrop. Hierdoor komt 
er meer snelheid in de voorhoede en  Age  krijgt 
ook enkele goede kansen de stand een dragelijker 
aanzien te geven. Maar een goed keepende Jordy 
Heerings staat succes in de weg. Na tien minuten 
spelen valt het doelpunt aan de andere kant. Het is 
'sou Christovao die door de verdediging van DWP 
slalomt, maar in het strafschopgebied over het 
been van  Rene  Krikke gaat. be toegekende 
strafschop wordt door Robert  Minks  benut en hij 
brengt de stand op 0-3 en is de wedstrijd 
gespeeld. be Wite  Peal  probeert nog van alles iets 
aan de achterstand te doen, maar het is wederom  
WPB  die scoort. Deze keer is het Almar Rienstra, 
die na een scrimmage voor het DWP doel, de bal 
binnen schiet en zo de stand op 0-4 brengt. Na een 
half uur spelen lukt het dan  Elmer  Venema de 
doelman van  WPB  te verschalken en hij brengt 
hiermee de eindstand van deze wedstrijd op 1-4. 
Volgende week de thuiswedstrijd tegen Wolvega 
op sportpark be Grie. 

Pagina: 33 



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 Nicolausga Dutsen.n1 autofersekeringen - Sneek Drukkerij 
Hofstee - Oudehaske 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 - Rohel Eierhandel Visser - Rotsterhaule Hotze Adema 
Transport - Sintjohannesga  Elmer  Venema Transport - Sintjohannesga Friehof hoveniers - Oudehaske 
Houtbouw de Bevers - Oudehaske ABB - Sneek W.A. Tiezema - Joure be Wolvehoeve dierenpension - 
Rotsterhaule Piersma (8( 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 Duan - 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 Trijnie - 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 - Rohel 
Slump  Bos Woninginrichting - Drachtstercompagnie 
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 

Interesse voor sponsoring bel: Jan Venema, 0513-551989 

Ik weet het nog 

Ik weet het nog, dat wij samen het hardst lachten, 

dat we altijd alleen maar aan morgen dachten. 

Dat we altijd hoopten dat de volgende dag beter zou 

zijn, 	zonder 	leed 	of 	enige 	pijn. 

ik weet her nog, dat in alle dagen, jij voor mij klaar 

stond zonder dat ik het hoefde te vragen. 

Je bleef me altijd bijstaan, jij was mijn zon en mijn 

maan. 

Elke dag, minuut en seconde denk ik aan jou, ik weet 

dat je nog bij me bent, de gedachte aan jou geeft me 

warmte 

Ik mis je. 

in de 	kou. 

Het gaat jullie allemaal goed en we zien elkaar op of 
rond de velden van ons prachtige club. 

Hoi mem. 

Groeten Anne Knol 
voorzitter  vv  DWP 

Van de voorzitter. 

Bij het typen van dit 
stukje voor het 
clubblad alweer aan 
de late kant met 
inleveren. 	Soms 
zitten er weken bij 

dat je enkel en alleen denkt, wat heb ik nu feitelijk 
allemaal gedaan deze week? 

In de maand januari is er binnen onze familie een 
gebeurtenis geweest waarbij je op een later tijdstip 
denkt, ja het is goed geweest zo. Het verlies van 
onze moeder Adela heeft onze familieband weer 
versterkt en waar ik zelf binnen DWP altijd op 
hamer "loot de ander in haar/zijn zijn waarde" tot 
uiting laten komen. Samen huilen, samen lachen komt 
in dergelijke situaties naar voren en je huilt soms 
zonder te weten waarom en daarnaast kun je 
samen,of alleen, lachen en denken waarom nu? 

Dat is ons ook gebeurt en ik denk dan terug aan onze 
moeder met de gedachte, zo had ze het zelf graag 
zien gebeuren. Ze was nog trotser op ons dan wij ooit 
voor ogen hadden en bij het prachtige afscheid, 30 
januari 2010 hebben wij als kinderen een respect 
voor ons moedertje gekregen waarbij ik tot in lengte 
van dagen met grote bewondering aan haar terug zal 
denken. 

Er zullen mensen zijn die kunnen denken waarom dit 
schrijven in ons clubblad?  boar  kan ik kort over zijn 
omdat ik de mensen binnen en buiten DWP wil danken 
voor de overweldigende steun die wij als kinderen, 
klein en achterkleinkinderen hebben mogen 
ontvangen van jullie allen, betrokken bij DWP. 

In dit clubblad wil ik verder ook niet schrijven over 
de verdere dingen binnen de vereniging maar alleen 
vragen om begrip voor "de ander " in welke situatie 
dan ook. Ik, samen met mijn familie leden hebben 
vanuit DWP duidelijk ondervonden dat het hart van 
onze mensen duidelijk op de juiste, fijne plek zit, 
hartelijk dank daarvoor. 
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1 april 2011 

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

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

Voorzitter 
	 Anne Knol (voorzitter@vvdwp.n1) 

Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Secretaris 
	

Jan Kni jpstra (secretaris@vvdwp nl) 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Penningmeester 
	 Gerrit Aalbers 

Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Algemene Zaken 
	 Herman de Hei j 

(materiaal/kantinebezetting) 
	

Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Wedstrijdsecretariaat 
	

Minne Modderman 
(wedstri jdsecretariaat@vvdwp.n1) 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 

Jeugdzaken 
	 Tjibbe Bos 

MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 

Technische zaken senioren 
Technische Zaken 	 Geert Dijkstra 

Groene Dijk 1, 8501  AX  Joure 

Voorzitter 

Jeugdcoördinator 

Jeugdsecretar is 

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

41.40.4 
06- 57.12.80.06  

55.10.84 
06-51.20.93.34 
06-46.29.19.15 

75.07.74 
06- 24.66.22.17 

55.12.55  

Bestuur 

Jeugdcommissie 

Kledingbeurs jeugd 
Jitske Mulder-Vissia 
	 55.12.55 

Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Accommodatie 
Sportcomplex 	 Sportpark "De Grie" 

be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 
55.17.88 
55.17.85  

Groet JFK 

was om even lekker naar buiten te gaan. be 
hersteloperatie, was iets waar ik ontzettend tegen 
op keek. Het was ook een  rear  vooruitzicht. Met 
een plaatselijke verdoving, en een 'gewone' 
schroevendraaier haalden ze de schroef eruit. 
Tijdsduur operatie: 15 min. Iets wat mij 
ontzettend W05 meegevallen. Na deze operatie nog 
2 weken wachten voordat de hechtingen er uit 
mochten, en dan eindelijk voor het eerst weer eens 
lekker douchen. Én voor het eerst naar de fysio. Bij 
Jos  Valenti  jn in Heerenveen zijn we begonnen met 
een zeer langdurige revalidatie. Aanvankelijk, dus 
zonder dat jos mijn been had gezien, schatte hij 
iets van 7 maanden, maar toen de broekspijp 
omhoog ging en de sok uit, schrok hij toch wel. En 
toen hij eraan begon te voelen was dan ook zijn 
conclusie: zo een stijf enkel heb ik nog nooit 
gezien. bat is nu ook wel gebleken. be eerste weken 
bij de fysio waren ontzettend pijnlijk. Op die 
momenten had ik echt het gevoel dat het enkel zo 
weer kon breken, zo hard waren ze er mee bezig. 

Na ongeveer 2 weken mocht ik voor het eerst met 1 
kruk gaan lopen. Op dat moment ging het best wel 
snel met het revalideren. Maar hoe verder we in de 
tijd kwamen, des te langzamer ging het met het 
herstel, met als dieptepunt een ontsteking die ik 
opliep door overbelasting. Rustiger aan doen was 
het advies van de dokter. Wat betekende dat het 
revalideren ook weer stil lag. Nu is de ontsteking 
inmiddels wel weg, maar ook een groot deel van het 
fysio resultaat is weg. Het enkel is weer net zo 
stijf geworden als 2 maand terug. Nu na ongeveer 5 
maand heb ik ongeveer 35 fysio behandelingen 
gehad, en verwachten ze dat het sowieso nog wel 
een jaar duurt voordat alles weer klaar is. be 
studie heb ik inmiddels weer opgepakt. Met school 
is geregeld dat ik volgend jaar de half jaar 
vertraging weer mag overdoen. Vandaag: 16 maart 
zijn we weer voor controle naar het ziekenhuis  

geweest. be foto's leken allemaal goed. Maar de 
plaat moet er eigenlijk zo snel mogelijk uit. Het is 
een te grote belemmering bij het revalideren. Dus 
over ongeveer een maand weer een operatie. Het 
enige wat we kunnen doen is ontzettend hard mijn 
best doen en hopen. Hopen dat het ooit weer goed 
komt, dat ik ooit weer te bewonderen ben op de 
groene velden van DWP. Want ik sta alweer te 
popelen om het veld weer te betreden, en mijn 
teamgenoten te steunen, in een toch wel lastige 
periode voor DWP1. Nu heb ik jullie hopelijk wel 
genoeg geïnformeerd, en wil ik nogmaals iedereen 
hartelijk bedanken voor de steun, en hoop jullie 
snel weer te zien. 

Groeten Thys Vaartjes 

Handschoenen DWP 

Na een mooi gesprek tussen de oud en de huidige 
doelman van DWP 1 is het dan eindelijk zover. 

be Keeperhandschoenen van DWP 1 wor 
maand aangeboden door Wiepie van Stralen.. 

/ 
Wiepie bedankt voor dit mooie initiatief/ en ik 
hoop dat er ook in de toekomst nog velen zullen 
volgen, ook voor toekomstige keepers, want zoals 
u misschien niet weet, een goede handschoen is 
voor een keeper van groot belang! 

4 
0  
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Contactpersoon barvrijwilligers 
Mariejette  Bi  jker - de Heij 
	

06-30.73.13.08 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

Consul 
Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

55.12.76  

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie Jan Knijpstra 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
55.20.07 

06-51.58.10.57  

Redactie clubblad 

Advertenties clubblad 

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

Kantinebeheer 

  

Mariejette Bijker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

Actiecomité 
Secretaris 	 Wiepie Wiepie Krist 

be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Informatie sponsoring  	 
Shirt- en tenuesponsoring 

	
Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 

Reclameborden 
	

Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Balsponsoring 
	

Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

Club van 100 
	

Minne Modderman 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 

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 

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 
Donateurs - - € 10,00 per jaar 
Club van 100 - - € 45,00 per jaar 

Beste sportvrienden, 

31 Oktober 2010. Het begon allemaal zo mooi. Op 1 
van de meest zonnige dagen van oktober 
vertrokken we vroeg in de ochtend naar het 
prachtige Groningen. Om ongeveer 10 uur 
arriveerden we, en hadden precies 2 uur de tijd om 
wat spulletjes te verhuizen, want het was de dag 
dat ik voor het eerst op kamers kon.  Aileen  eerst 
de basis spullen, de rest zou later wel komen. bie 
later duurde uiteindelijk 15 weken. Gehaast 
kwamen we om 1 uur weer aan in st. jut. om  snel 
door te gaan naar sportpark de grie, waar de 
lastige thuiswedstrijd tegen cvvo op het 
programma stond. Na een relaxed praatje van de 
trainer te hebben gehad, begon de wedstrijd 
voortreffelijk. Binnen 20 minuten stonden we al 
met 2-0 voor. Maar toen, om ongeveer 15:00 
gebeurde het ongelukkige voorval. be bal werd goed 
ingespeeld door de verdediging, na kort te hebben 
weggedraaid bij mijn tegenstander lag het veld 
helemaal open. Aan de linkerkant kwam Eelco naar 
voren toe sprinten. Op het moment dat ik de bal 
wilde spelen, voelde ik al iemand in mijn rug. En 
toen de bal werkelijk werd gespeeld zette de 
CVVO' er een tackle in. Mis en toch ook raak! be bal 
heeft hij nooit geraakt, mijn been daarentegen wel. 

Op dat moment voel je een pijn door je lichaam 
gieren, die niet te beschrijven is. Op het eerste 
oogopslag leek het voor  ii  als publiek, en de 
scheidsrechter niet zo erg. Erg werd rustig 
doorgespeeld. 'Hij gaat zo wel weer staan', was de 
eerste gedachte. bat staan liet lang op zich 
wachten. Uiteindelijk heeft het me 7 weken 
gekocht om weer te kunnen staan. Al snel werd 
duidelijk dat het niet zomaar iets was. 'Bel een 
ambulance', 'Haal een deken', waren de kreten die je 
over het veld hoorde. Na ongeveer een half uur 
kwam de ambulance het veld oprijden. Na wat 
gekloot met de sokken en scheenbeschermers 
vroegen ze aan me of ik zelf even op de brancard 
kan gaan liggen. ZELF! ja u leest het goed. 
'NATUURLIJK KON IK DAT NIET'! Na 2 flinke 
spuiten morfine begon de pijn wat af te zakken, en 
was het uiteindelijk toch wel een gezellig ritje van 
st. jut naar Heerenveen. Inmiddels had ik wel 
bekeken dat het er niet goed uitzag. Het binnenste 
knobbeltje van de rechter enkel stond zo een 6 cm 
verder naar binnen. Eenmaal in het ziekenhuis 
aangekomen, werd mijn grote angst dan ook 
werkelijkheid: ENKEL UIT DE KOM, KUITBEEN  

GEBROKEN, ENKEL GEBROKEN. En dus 
OPEREREN! be operatic duurde ongeveer 1,5 uur 
en was goed geslaagd. 1 plaat met 6 schroeven, en 
een stelselschroef zijn er in gezet. be nachten in 
het ziekenhuis waren een ramp. Je doet daar geen 
oog dicht. 1 iemand schreeuwde alles bij elkaar, een 
ander zit te hyperventileren, en nog weer een 
ander loopt om de 10 minuten van de spanning naar 
de wc. Ik was dan ook zeer blij dat ik na 2 nachten 
weer naar huis mocht. Thuis aangekomen stond er 
een super mooi bed voor me klaar inde kamer, waar 
ik de eerste 6 weken aan was verbonden. Toch had 
ik, ondanks de pijnstiller, nog ontzettend veel pijn. 

Na 2 dagen was de pijn zo hevig dat we weer naar 
het ziekenhuis zijn gegaan.  boar  hebben ze het 
bovenste deel van het gips weer verwijderd. Later 
bleek dat het gips toen veel te strak heeft 
gezeten. Hierdoor is er een grote schade ontstaan 
aan de bloedsomloop en de stofwisseling in mijn 
been. Dit betekent dat het bloed niet automatisch 
weer terug gaat, en dus geen nieuw zuurstof weer 
wordt aangevoerd. Zelfs op dit moment van 
schrijven heb ik nog elke dag last van die fout in 
het ziekenhuis. Het been is dus nog altijd zeer rood 
en ijskoud. We proberen dit nu op te lossen met 
een oedeem therapie. be eerste weken waren een 
aaneenschakeling van bezoek en rust. In de eerste 
weken waren er al meer dan 150 mensen op bezoek 
geweest. Ik wil via deze weg dan ook iedereen zeer 
hartelijk bedanken voor jullie steun, ook voor het 
sturen van de vele geweldige kaartjes. Na ongeveer 
5 weken mocht het gips eraf. 

Maar de enkel mocht nog niet belast worden, want 
er zat nog een schroef dwars doorheen geboord. 
Deze mocht na 6 weken worden verwijdert. 
Inmiddels was het flink gaan sneeuwen en vriezen 
in Nederland, waardoor er bijna geen mogelijkheid 
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Er was nog niks aan de hand toen we zonder trainer 
Anne afreisden naar Heerenveen. Heerenveen A2 

had enige verstrekkingen wat betreft de laatste 
wedstrijd tegen ons en dat was te merken. be 
thuisscheidsrechter viel helaas ook in de categorie 
thuisfluiter maar dat deed eigenlijk niet echt of 
van het resultaat van een beter Heerenveen tegen 
een DWP die te laat terug wilde komen in een 
verloren wedstrijd en het toen onmogelijk werd 
gemaakt door de middencirkel scheids. 4-2 
verdiend verlies en dit heeft vlak voor de 
winterstop toch consequenties. Nieuweschoot loopt 
uit en net zoals vorig seizoen hebben we het weer 
niet in eigen hand. 

de langdurige blessure behandelingen bij Heerenveen 
gat' ruimte tot een extra bespreking met een 
terugkomende Al in de wedstrijd 

be nog 2 resterende wedstrijden tegen HJC en 
Oldeholtpade werden afgelast. 
Waardoor er een vervroegde winterstop ontstond 
en als het tegen zit komt de Al pas weer op 12 
maart in actie voor de competitie. 
Een gedeeld 2de plaatst en nog alle kans al zijn we 
dan afhankelijk van eigen vorm en inzet maar ook 
zeer zeker van een misstap van Nieuweschoot. 

Snein 13 maart 
DWP 3 docht  it  nei de winterstop mar goed! 

Yn de 9 wedstriden  four  de winterstop binne der 
mar 8 punten behelle; dat is fansels net in goed 
gemiddelde en dus fOnen wy  it  Tredde yn de 
winterstop werom op in plak anderoan yn  it  
rjochter rychje... 

Mar de mannen fan Klaas Snijder hawwe  it  no goed 
te pakken! be 3 wedstriden nei de winterstop 
waarden alle tri je wan fan de ploegen Balk 3 (0-3 
winst), be Jouwer 4 (3-1 winst) en Warkum 3 (2-4 
winst). Sa stiet  it  Tredde no ynienen noch mar 6 
punten fan de  Flamer  1 ploech CVVO 4 8f! be 
Lemsters binne, op  it  momint fan skriuwen, 
kommende wike de tsjinstanner; dus as jim dit  laze  
is  it fast  al bekend wat DWP 3 dien  hat  en  oft  se 
heger op 'e list kaam binne. Spannend dus! Tank 
giet t nei de spilers fan  û.o. it  Fjirde en de A-
junioaren dy't ils de 8frOne tiid (mar  fast  ek noch 
wolris yn 'e takomst) fersterkje koenen, en fansels 
ek nei de flaggenisten en task8gers dy't alle wiken 
njonken  it  fjild steane! 

be stan yn de reserve 4e klasse C is op snein 13 
maart 	 as 	 folget:  
Warner  #1: CVVO 4 (11 spile/23 punten), #2: NOK 
3 (11/21), #3: Aldehaske 3 (10/19), #4: Balk 3 
(12/18), #5: Skearnegoutum (12/17), #6: DWP 3 
(12/17), #7: be Jouwer 4 (12/15), #8: Waldsein 2 
(8/11), #9: Oeversweltsjes 3 (11/11), #10: HJSC 2 
(9/10), #11: Warkum 3 (12/8). 

J.M. 

Technisch 
K lussenbedrijf 
J. Keizer 

Binnendijk 47 
8461LG Rottum 
Tel. 0513-623910 

Sanitair-Timmerwerk-Elektro- 
Dakgoten-Water 

. i 
'Sfe 

Gas 

‘,. 
e 

-  .:. Altijd het 

Jelles 

Uw Gemaks 

VERSMARKT 

Versmarkt 
verste, dicht bij u in de 

Verswinkel aan 

Jelle de Jong 
ROTSTERHAULE 

Tel. 0513-551707 
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MyMy!!beppe bliulvt  it  sizzen: 	, 
dit is  it  lekkerste Fryske 	. 

roggebrea  four  m'n kjizzen, 
Al  stint  19121.1 1 

Tit  0513-551208 
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(0) H. VAN 
Uw wens is onze uitdaging. 

Wij verzorgen uw; 
• Onderhoud 
• Verbouw 
• Nieuwbouw 
• Renovatie 
• Levering bouwmaterialen 

Streek 141 
8463NG Rotsterhaule 
T. 06-13756150 
F. 0513-435157 
E. info(M,bou‘vbedrijfvanzwol.ni 

BOUWBEDRIJF 
ZWOL 

—2  

Sydtakke 1 
--"Tel. (0513) 

adrORIllui 

IE s VA 
Rottum 

63 14 29 	Mobiel 

si A 
0653 15 92 08 

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

Financiering mogelijk 
www.bouwbedrijfvanzwol.n1 

t' 	e 

(f ,,eriffrei (7-477,r,„,-r; 
\j().4 11"Pj4P1  

-// 

4-:'  Eigengemaakte 
• 

, 	,,,,,, 	 • 	,/  
JP  TOC 	le i // 1ti e_ ri 

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

„ . 	. 
 -
t 
 It  49  tit  itit	i 

----\_,-55-)? 
'Net stinne, mar gauw hinne! 

Salon  It  Onlán 	 T. 	0513 - 551711 
Kerkhoflaan 28 	 M. 06 - 10 10 50 25 
8464  VI  Sintjohannesga 	 E. 	r.vanclerstouvretwinct.n1 
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Bankrelaties 
v.v. D.W.P: 
Actiecomité  
It  Wite Pealtsje 

Verzorging 
Dinsdag / donderdag 

Informatie nieuwe leden 
Senioren 

Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

111111Mr 
Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 
Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

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) 

41.29.08 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.12.55 

55.19.54  
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liet zich daardoor niet beïnvloeden en drukte door 
met een 1-5 eindresultaat. Een hoofdrol voor Joran 
Veenstra met 2 goals en 3 assist 
Het laatste duel voor het inleveren van dit verslag 
is tegen JV Oostenbrurg. Vanaf het begin een 
gretig DWP. In de 2de helft werd Oostenburg 
weggespeeld en werd de met rust bereikte 2-1 
voorsprong uitgebouwd naar een 6-1. Met dit  
resultant  staat DWP Al op een 2de plaats! 

). de Al in afwachting tot het veld vrij komt voor hun 
wedstrijd tegen MI/dam 

be swing zit er goed in bij de Al en er zijn nog 2 
wedstrijden te gaan voordat de confrontatie met 

koploper Nieuweschoot een feit is. Uit naar Joure 

en thuis tegen Jubbega, het waren 2 opwarmertjes. 
Joure werd in de laatste 50 minuten voetbal met 0-

13 aan de kant gezet en Jubbega in een hard duel 
met 9-0 verpletterd. 	p.  7,,t5 

Dan een uitwedstrijd tegen WTTC , waar ik als  
!eider  weer een oude bekende tegen kwambe 
trainer van WTTC was een aantal jaren geleden ook 
trainer van de Heerenveense Boys C2. 
Altijd weer leuk een oude bekende die er vol van 
overtuigd was dat ze het de onzen moeilijk gingen 
maken. Als dan de uitslag 0-8 word ben je dubbel 
tevreden. 

Tjeerd schermt bal af, onder toeziend oog van Anne 

be thuiswedstrijd die hierna volgde was tegen een 
oude bekende van de beker en wel Mildam. Mildam 
werd ook vandaag geen probleem en werd met 6-1 
aan de kant gezet al kwamen we ook deze wedstrijd 
eerst weer eens 0-1 achter. 

Scheidsrechter roering 
trekt terecht rood naar 

Joure zijn jsfe  doelpunt in 

Redmar scoorde tegen onbesuisde actie keeper 
Jubbega 

het shirt van DWP 

Dan eindelijk de wedstrijd en wel tegen op dat 
moment medekoploper Nieuweschoot. Een zeer 
spannende wedstrijd, met een goedlijdende 
scheidsrechter maar een nerveus spelende Al. Het 
behaalde resultaat van 1-1 was voor DWP een 
resultaat waar ze mee thuis konden komen. 
Nieuweschoot heeft een goed team waarvan je wint 
als je op en top bent en dat waren we deze dag 
zeker niet. _ _ 

het eni:gste DWP doelpunt kwam op naam van Anton 
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www.centraledebijekoenni 
info@centraledebijekoerml 

CDB,nu 
D;rett 51,?,1 5 Cisiloal drukw.uk  

Streek  133 
8463 HG Rotsterhaule 

: 0513 -  55 11 12 
E 	: info@cdb.nu  
W 	: WWW.cdb.nu  

"Vooral uw digitale drukwerk, print werk en kopieerwerk" 

Wij verzorgen alles op het gebied van: 

• Direct mail 
• Digitaal drukwerk 
• Copy  en Printservice 
• Grafische afwerking 
• Fullservice dienstverlening 

Calton 

Wij staan voor kwaliteit, snelle levering en scherpe prijzen!  

-~•~1.1 
--'- 1 

C) PUTERS 	 21111~1.115ii~ AEL_ 	 _ 
11111111~~ 

P P. s -racortlELA 	25 - 850 1 E W JOLInE 
1-IELEF 00C4 (0513) 4.1 65 46/41 20 21 FAX (0513) 41 98 2 1 
vv Ww n 	rci-ccomputers_nt I ri f 	n oo r d  -  cc> rri p u  te  rs  

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

- Computer problemen 	Internet 
Hardware 	 Telefonie 

- Software 	Bedrijfsnetwerken 

• Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
•Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaaltijden 

Rose Garden Heerenveen 
Schans 11a18441 AB Heerenveen 
T 0513 651 299 F 0513 653 162 

Meerweg 34,8515 CB Oldeouwer - Rohel 

Telefoon (0513) 55 1341,  

5,1\VIL104 

CAMPING 
TiEUKEMEER 

gl 

Myron  scoort de 4-1 en maakt aan alle illusies van 
Heerenveen een eindel 

Joran Veenstra in actie 
tegen de Heerenveense boys 

Een nieuw seizoen ! 

Had ik het eerste gedeelte van dit verslag van de 
Al al een aantal maanden geleden klaarliggen Maar 
had ik het helaas opgestuurd naar het oude  e-mail  
adres van de redactie. Nu is het verslag 2x zo 
groot geworden maar wilde het toch graag laten 
lezen 

Maar goed DWP Al; Een grote selectie van 17 man 
aan het begin van het seizoen. Redmar Wijnja kwam 
over van Oudehaske,  Stephan Pereira  van 
Heerenveen. Verder de enigste doorstroming vanuit 
de Bi in naam van Sven Mulder. Al gauw konden we 
een naam strepen, Thijs Vaartjes werd uitgenodigd 
voor DWP 1 en kwam niet meer terug. Een mooie 
stap voor een jeugdspeler maar ook een terechte 
beslissing om hem bij het eerste te houden, al vind 
de leiding van de Al het uiteraard een gemis voor 
eigen team. Maar zoals Thijs zelf al zei; "Dan 
moeten jullie maar zonder mij kampioen worden!" 

We gaan net zoals vorig seizoen voor een mooie 
klassering en dan zien we vanzelf wat de 
mogelijkheden zijn. We startten dit jaar wel met 
een beker competitie en die wilden we aangrijpen 
als oefencampagne. Bij Nieuweschoot werd onnodig 
verloren en daarna kregen we Akkrum en Mildam 
thuis. Beide wedstrijden werden gewonnen en we 
konden ons nu gaan richten op de competitie 

> verlies bij Nieuweschoot ook Wytse kon daar niks 
meer aan veranderen 

Het eerste duel in deze competitie was tegen de 
A2 van Heerenveen. Een moeizame start met zelfs 
een 0-1 achterstand. DWP kwam terug met een 
paar mooie treffers maar niet met hoogstaand 
voetbal. Toch werd Heerenveen met een 4-1 verlies 
terug gestuurd  

Dan de eerst uitwedstrijd tegen het voor ons 
onbekende HJC uit Haulerwi jk. Weer een moeizame 
wedstrijd leek het te worden maar met een bijna 
perfecte 2de helft. Bijna omdat we niet tot scoren 
kwamen, helemaal niet als een grensrechter alleen 
maar bleef vlaggen voor buitenspel en daarmee ook 
onze 2 s itsen onterecht buitens ei zette. 

> een goede 2de helft moor geen doelpunten 0-0 bij 
HJC 

Dan 	naar 	de 
Heerenveense 	boys! 
Daar wilde ik wel heel 
erg graag van winnen en 
ik ging toch met een 
stukje extra spanning 
naar de boys. En ja 
hoor 0-1 achter , het 
word toch niet een 
gewoonte!! Maar binnen 
2 minuten werd er 
weer orde op zaken 
gesteld en de 2de helft 
mocht 	de 
scheidsrechter nog wel 
de 1-4 afkeuren voor vermeend buitenspel, DWP 
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Van het jeugdbestuur. 

Bij dit schrijven kunnen 
we ons als DWP jeugd 
afdeling verblijden met 
een F3 om- dat er 
zoveel jeugd is, doet 

ons als jeugdbestuur goede deugd. L
Woonwensen worden 

werkelijkheid! 
• 

meubelen 

slaapkamers 

vloerbedekking 

raamdecoratie 

SlumpLIA: 
weJoke.,~_o-r_sw-r, 

Folgersterloane 56 - Drachtstercompagnie Tel:(0512) 340440 - www.slumpenbosint  

Garagebedrijf 

BIJKER 

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

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

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

geholpen wordt. 

U KUNT NU OOK BIJ ONS TERECHT VOOR 

VOLLEDIGE AIRCOSERVICE  ! 
LAAT bE 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 

Voor in de toekomst kunnen er dan vele senioren 
bijkomen want, kleine voetballers worden later de 
grote toekomst. Waar we als jeugd commissie - 
trainers en  !eiders  voor moeten gaan is, dat de 
jeugd de lol in het spelletje moeten houden. Als ik 
op de trainingen zie, zijn we daar goed mee bezig. 

Ook wil ik bij dit schrijven de Al mijn bewondering 
geven zoals de mannen zich opofferen om de 
senioren op alle fronten te versterken (respect 
mannen!!) 

be voorzitter van het jeugdbestuur van DWP. 

Von de Jeugdcommissie 

Beste 	ouders 	jeugd 	DWP, 
Wij van het jeugdbestuur zoeken elk jaar weer 
naar nieuwe enthousiaste  !eiders  en trainers! Maar 
het wordt elk jaar moeilijker om voor elk ploegje  
!eiders 	en 	trainers 	te 	vinden. 
Langs deze weg een oproep voor de ouders die zich 
geroepen voelen om wat voor hun eigen kinderen te 
doen! 

Bij elk team moeten eigenlijk 2 leiders en 2 
trainers zijn. Maar voor komend seizoen hebben 
we veel te weinig  !eiders  en trainers. Zo zoeken we  
by.  nog leiders bij de B1, MC1 en de D1 Dus als we 
teams krijgen waar we geen  !eiders  en trainers bij 
te vinden zullen alle ouders een brief krijgen, word 
daar niet op gereageerd dan zal het team niet 
worden ingedeeld bij de KNVB. Als uw kind geen 
leider of trainer heeft dan kan het op zaterdag ook 
niet voetballen. Dit betekent dat het team geen 
competitie zal spelen. 

Een ieder die zich na deze oproep geroepen voelt 
kan zich aanmelden bij de jeugdcommissie via 
jeugdcommissie@vvdwp.nl 	of 	kom 	op 
zaterdagochtend eens langs in de bestuurskamer. 

Met vriendelijke groet, 

Jeugdcommissie DWP 
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Pupil van de week... 	 

Voor b.W.P. 1 zijn er nog 4 thuiswedstrijden waar er in totaal nog 8 
pupillen van de week zijn. be  afgelaste wedstrijd tegen Balk moet nog nader worden 
ingepland voor Minze Jan en Yntse. Met alle nieuwkomers is het ook zeker dat we volgend 
seizoen elke wedstrijd weer 2 per wedstrijd hebben. 

Naam spe(e)l(st)er 
Jelle Piek (F1) & Tino de Jong (F1) 
Jelger Mienstra (E3) & Xander Hooijer (E3) 
Jeffrey Pasveer (F1) & Sjoerd de Vries (F1) 
Jorian barwinkel (F2) &  Jesse-Jens Mulder (F2) 
Michael Schippers (El) &  Marti  jn de Vries (E2) 
Hidde Portena (F1) & Henk Kruis (F1) 
Rinze Bart de Glee (E3) & Lieuwe Huisman (E3) 
Minze Schotsman (F1) & Yntse Akkerman (F2) AFG 
baan Rtiling (b2) & Fleur Rbling (D2) 
bouwe Thijs Bakker (F1) & Remco de Jong (F2) 
Rein de Jong (D2) & Geert Bos (D2) 
Thomas Hiemstra (F2) & Jorrit Visser (F2) 
Lianne van der Wal (E2) & Jelle Velthuis (b2) 
Jorn de Boer (F1), Joyce de Vries (F2) 

J.  
J  

datum 
11 september 
25 september 

9 oktober 
16 oktober 
30 oktober 

13 november 
22 januari 
12 februari 
26 februari 

5 maart 
26 maart 
16 april 
7 mei 

Wedstrijd 
DWP - Muller 

DWP - Delfstrahuizen 
DWP - sc Joure 
DWP - Q.V.C. 

DWP - C.V.V.O. 
DWP - Makkum 

DWP - Creil 
DWP - Balk 

DWP - Waterpoort Boys 
DWP - Wolvega 
D.W.P. - Nijland 

D.W.P.  -  Bolswardia 
D.W.P. - Oudehaske 

nog indelen nieuwe seizoen: 

Van de  
bestuurstafel  

Ook 	in 	de 
wintermaanden 

wanneer er buiten op 
de velden niet kan 

gaan de vergaderingen van worden gespeeld 
bestuur wel door. 

de naar 

• Veel problemen waren er met de verwarming in 
de kantine en bestuurskamer. Besloten is tot 
aanschaf van een nieuwe verwarming met een 
dubbel circuit zodat beide vertrekken 
afzonderlijk zijn in te stellen. Is inmiddels 
geplaatst. 

• be situatie van de omheining van het hoofdveld 
is verre van ideaal staat er al sinds de 
totstandkoming van ons complex in 1974. 
Onderwerp is aangekaart bij de gemeente. 

• In de wintermaanden is de luifel c.q. het terras 
aangepast zoals iedereen kan zien. Zodra het 
weer het toelaat komt er een schildersbeurt. 

• Parallel Uitzendbureau is toegevoegd aan de 
Sponsorgroep DWP. 

• Het contract met hoofdtrainer Henk van Hes is 
verlengd. 

• Omgekeken zal worden naar een nieuwe 
brancard ter vervanging van de huidige. 

• In de wintermaanden, met de weken van ijs, is 
diverse keren uitgeweken naar de zaal c.q. een 
kunstgrasveld voor het spelen van een 
oefenwedstrijd. 

• Op 21 januari was er het gemeentelijk 
sportgala waar DWP 3 en DWP DA1 naar toe 
zijn geweest als kampioenen van 2010. 

• Bij de gemeente zal gevraagd worden om 
verlenging van de plaatsing van de container 
welke achter ons kleedgebouw staat. 

• be DWP Familiedag wordt vastgesteld op 
zaterdag 28 mei. 

• Voor de nieuwbouw van de kleedboxen en ook 
een oppimping van de bestaande kleedboxen 
moet nog veel geld op tafel komen door diverse 
acties. Zo wordt gedacht aan een sponsorl000p 
tijdens de Familiedag, nadere informatie volgt. 

• Digitalisering gaat ook verder, na de winterstop 
moet het wedstrijdformulier van DWP 1 
middels internet worden ingevuld en verwerkt. 
Alles wordt verdere digitaal afgehandeld. Een  

voorwaarde is wel dat alle gegevens (o.a. 
adressen) van de leden er goed in staan. 

Verzoek aan iedereen die gaat verhuizen de 
verhuizing te melden bij de secretaris zodat deze 
de ledenadministratie kan bijwerken en jullie o.a. 
ook het clubblad op het juiste adres krijgen. 
Simpel een mailtje naar: secretaris@vvdwp.nl   

• Er zijn 111 aanvraagformulieren ontvangen bij 
het secretariaat voor het aanmaken van een 
nieuwe spelerspas. Kijk even op de lijst op de 
wedsite of je hier ook opstaat en lever een 
recente pasfoto, voor zover dit nog niet is 
gebeurt, in bij je leider zodat je ook volgends 
jaar weer kunt voetballen. 

• Gerrit houdt elke maand de meterstanden bij 
van gas, water en electra. Opmerkelijk is dat er 
in de maand mei, wanneer er bijna niet is 
getraind een enorme hoeveelheid gas is 
verbruikt. We kunnen de reden hiervoor niet 
achterhalen. 

• Het verplichte Financieel Jaarverslag is weer 
aangeleverd bij de KNVB. 

• Er zijn nog enkele leden die 
automatische betaling 
ook nog een betaling 
op de "oude" manier 
middels 	machtiging 
hebben lopen. Zij 
betalen nu dubbele 
contributie, iedereen 
is al diverse keren op 
de hoogte gebracht 
omdat DWP deze 
betalingsvorm niet kan opzeggen is iets tussen 
bank en lid. 

• Mangol stopt aan het einde van het seizoen als 
jeugdcodrdinator en ontstaat zodoende een 
vacature. Lees verhaal voorzitter. 

• Svend Dekker is toegevoegd aan de 
webmastergroep zodat ook de website 
wekelijks of zeg maar dagelijks wordt 
bijgehouden van actuele informatie. Daarnaast 
heeft hij het ontzettend druk om de vele foto's 
die Renata maakt te plaatsen. Dus voor alle 
actiefoto's kijk op www.vvdwp.n1  

• Door de vele blessures bij de senioren zijn er 
nadere afspraken gemaakt over het meespelen 
van de A- junioren. 

• be groep bestuursleden is nu niet ontzettend 
groot en vele taken komen terecht bij dit kleine 

Indeling komend seizoen 2010 - 2011 
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Scoren met ce  
Rao  sc Heerenveen 
Rekening,  cat  is het 
icee! 

Ben jij een echte sc Heerenveen-fan en 1 7 jaar of 

jonger? Open dan een Rabo sc Heerenveen 

Rekening bij je eigen bank. Je krijgt een Sc 

Heerenveen-pakket cadeau met een unieke 

voetbal. Met de Rabo sc Heerenveen Rekening kun 

je zelf geld storten en sparen. Vanaf je twaalfde 

krijg e een eigen pinpas. 

_ 111 
• V.,:q111 

k. I  

Scoor een unieke voetbal bij de 
Rabo sc Heerenveen Rekening. 

0 

Rabobank Heerenveen-Gorredijk 
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 

Mei ik jo wat freegje 
Even voorstellen! 
Hallo ik ben Wietze Toering 64 jaar en geboren in 
Luinjeberd en woonachtig in Heerenveen getrouwd 
hebben 1 dochter en 1 zoon en 2 klein kinderen. Ben 
al ongeveer 30 jaar actief bij DWP eerst 8 jaar in 
het eerste van Oudehaske gespeeld en ook nog een 
jaar of 8 in het eerste van DWP gespeeld, daarna 
nog in het mooie veteranen elftal van DWP gespeeld. 

Hoe lang wonen jullie al samen in Heerenveen. 
We wonen al 42 jaar heel gelukkig aan de kolklaan 

Wat voor werk doe je. 
Sinds 3 jaar ben ik met pensioen en geniet van het 
leven en heb voldoende hobby's om mij niet te 
vervelen. 

Wat is je grootste passie. 
Voetbal en vissen niet meer het actieve gedeelte 
maar van trainen en een wedstrijd fluiten en een 
visje aan de haak slaan. 

Waar kun je het meest van genieten. 
Van smorgens vroeg uit de veren een hengel mee en 
dan een op mooi stekje in de natuur in alle rust van 
de zons opkomst genieten. 

Wat is je grootste ergernis. 
Het vloeken en schelden langs de lijn en van mensen 
met een kort lontje, ook in het veld maar ook 
erbuiten word er weinig meer van een ander 
geaccepteerd. 

Met wie zou je wel een dag willen ruilen. 
Met niemand heb genoeg gedaan en heb genoeg aan 
mezelf, werk nu niet meer en dat bevalt me best. Als 
ik zou ruilen moet ik weer aan de slag. 

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker 
maken. 
Voor een zoute haring met ui of gerookte paling ben 
namelijk gek op vis. 

Waarom van Oudehaske naar DWP. 
Voetbalde in het eerste van Oudehaske en 
promoveerden naar 1e klasse FVB waar ook DWP 
speelde raakte geblesseerd en speelde dat seizoen 
wat minder en Oudehaske degradeerde het zelfde 
jaar weer. En ik wilde wel op een hoger niveau spelen 
en omdat Gerrit Weidenaar de trainer van DWP mij 
vroeg of ik hier wilde komen spelen was de keuze 
snel gemaakt wat niet bij iedereen goed viel. 

Wat doe je of heb je gedaan bij DWP. 
Ben begonnen als voetballer daarna in het jeugd 
bestuur voorzitter en secretaris geweest de tweede 
selectie nog getraind, later trainer geworden van het 
vierde elftal en sinds 3 jaar train ik de B junioren en 
ben al 10 jaar clubscheidsrechter. 

Hoe komt het dat je scheidsrechter bent 
geworden. 
Eerst gevoetbald en floot toen ook al eens maar toen 
ik gestopt ben met voetbal is het fluiten alleen maar 
meer geworden. 

Wat is je favoriete club en speler. 
Mijn favoriete club is (dat zal Geert Dijkstra goed 
doen) Feyenoord en dat is al van jongs af aan vooral 
Jansen en ijzeren Rinus. Mijn favoriete speler is  
Lionel  Messi gewoon een geweldige speler die geen 
ster allures toont in het veld. 

Wat zou je bij DWP nog eens veranderd willen 
zien 
Dat er meer ruimte voor kleedboxen en velden maar 
geen kunstgras. 

Welke droom zou je nog willen realiseren. 
Ik zou nog wel eens een week of zes op safari willen 
of een andere buitenlands reisje, maar moet ik eerst 
mijn vrouw weten om te praten. 

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt. 
Laat een ieder in zijn waarde geniet van het voetbal 
en van de tijd die je hier krijgt. 
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Kleine... worden GROOT !!!! 
Bij ons alle topmerken onder 1 dak 

STIHL® miff!! metabo 

.M14 
STME 

l 
Merstma-Xeida 
land - tuin - doe het zelf 
Streek  198 I Rotsterhaule IT: 0513.551216 I www,kerstma.heida,n1 

K. KRAAK 
Installatietechniek 

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

Kaoilik 9 
8463 VC Rotsterhaule  
telefoon  (0513) 55 19 65 
www.kraakinstallatianl  

/TIGN 

Wiji zono 

• 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 advies1 Kom eens een kijkje nemen in onze 

winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortiment! 

1111 
Super in de buurt! 

Kijk ook eens op www.wminnesma.n1 
Technisch bedrijf W. Minnesma 

Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 

T. 0513 67 73 70 

F. 0513 67 78 04 

E:info@wminnesma.n1 

comfarTreled 

vakInstalloteurs 
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. 

KARCHER 



Bij 

Gebo-Wonen 
scoort u zeker! 

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

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 
KORT /F\ 
Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8451 LE Rotturn tel. 0513 621173 www.kortbouw.n1 

DAMES - EN HERENKAPSALON 

TEL .105131 - 55 17 04 KAPSALONIMAAIKE.NL  

d0113  (Ilk 	 de  wile peal  
f, p CLUB van 100 / wp 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 lgera 
Voegbedrijf Visser - Joure Jan & Anneke Lageveen 

Jan i Bokma Jan & Leny Knijpstra 
Eelke Westra Remco ten Hoeve 
Jan de Vries Hennie & Minne Modderman 

Hendrik (4( 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 
Mengel Haringsma Voegbedrijf Volken Sloothaak 

Sjoerd & Roelie van der Molen 
Informatie Club van 100 - 

Minne Modderman tel. 
55.17.64 
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13  april  1986 
Westermarwei 78 
8501 TD Joure 

Auke en Ageeth Bosma 
Jappie 

van 20.00 - 23.00 uur in zaal Wever Gelegenheid tot feliciteren 
te St. Johannesga. 

Streek 81 
8464 NG St. Johannesga. 

HIEP 
HIEP 
HOERA 

(Danggoar en  glij,  doorr qod on. 

loeverirottwd,  zijn wij  me! 	gegoorle 

van once coon 	groerlje 

qa r2e 

etze Zuf afit 

en 

c-P-erts 	oe& 
gaan trouwen op vrijdag 30 mei 1986 
om 15.00 uur in het gemeentehuis 
te Joure. 

De kerkelijke inzegening vindt plaats 
om 16.30 uur in de  Ned.  Herv. kerk te 
St. Johannesga, door  Ds.  E. Kolkert. 

CDottwe en ..911fie CDijgséra 

glinrjongo 

H PS  

19 mei  1986 

8466 rK 
get! 2 

N 

Blij en dankbaar zijn we met ons zoontje en broertje 

Zijn naam is: 

We noemen hem MARCO 

00004149  ja hoor 

WEDSTRIJD 
VAN DE DAG: 

te hebben moesten we 

It  Wite Pealtsje 25 jaar terug 

In het 1e jaargang nummer 8 - april 1986 

It  Wite Pealts je 25 jaar terug  

In het 1e jaargang nummer 9 - mei 1986 

- de finale-wedstrijd tussen D.W.P. en s.c. Leeuwarden op video 
is opgenomen. 

- het mix-toernooi wordt gehouden op 7 JUNI!!1!!!! 
- de organisatie verwacht dat hieraan velen zullen meedoen. 

D.W.P. dames — Heerenveense Boys dames 1-1.  
Na de winterstop begon het damesteam al goed door met 3-1 
van Oosterstreek. De week daarop gingen we met het idee 
liezen naar koploper O.N.B. uit Drachten. 
Dit pakte echter anders uit, we wonnen na een 
in de tweede helft met 1-2. 
In de week van 5 april moesten we een thuiswedstrijd 
se Boys die op een goede tweede plaats stonden. 
In de eerste helft kreeg zowel D.W.P. als Heerenveense Boys mooie 
kansen, maar deze kansen bleven onbenut. De ruststand was dan ook 0-0. 
Door de bijna gelijkgekleurde shirts waren de ploegen moeilijk uit 
elkaar te houden. D.W.P. had na de rust dan ook de "oude" gele 
trainingsshirts aan. Het onderscheid werd hierdoor wel beter, maar 
het bleef er ONVERZORGD uitzien!!! 
Na de rust viel laatste vrouw TETJE DE VRIES  
sure.  Dit werkte in het nadeel van D.W.P. 
Dit was dan ook mede de oorzaak (misschien) geweest dat Heerenveense 
Boys halverwege de tweede helft scoorden, 0-1 dus. 
D.W.P. liet de moed niet zakken, ze knalden door en .. 
Joke Wind kreeg een pracht van een kans en scoorde 1-1 
Dit was tevens de eindstand. 

Verslag door JOEKJE EN GRETA, 
o.000•000.00.0000 0 .0 40 0 100 0 .0 0 . • tek 04. 

De redaktie bedankt Joekje en Greta voor het allereerste wedstrijd—
verslag die we van de damesteams ontvingen. We hopen dat hierna nog 
vele zullen volgen. red. 

29 maart D.W.P. D—PUPILLEN Oldeboorn. 
Na 15 maart van READ SWART met 4-1 verloren 
29 maart tegen Oldeboorn. 
We begonnen met een nieuwe keeper, het was zijn eerste wedstrijd voor 
D.W.P. Onze nieuwe aanwinst heet ALBERT HESSELS. 
ALBERT heeft de eerste helft prima gekeept. D.W.P. speelde prima voor 
de rust en scoorde tweemaal door onze goaltjesdief JAN DE VRIES die 
na vandaag "17" x heeft gescoord in de competitie. 
Ook JOHAN BIJKER, onze laatste man, speelde zoals altijd goed en be—
trouwbaar. In de rust werden diverse spelers gewissled, maar dit had 
geen enkele invloed op het spel van D.W.P. 
Na ongeveer 10 minuten gespeeld te hebben werd het 3-0, na een goede 
trap van JOHAN KERKSTRA naar JAN DE VRIES die beheerst scoorde. 
Ook de váerde goal werd door JAN DE VRIES gescoord. 
Er is door de gehele ploeg verder goed gewerkt en gespeeld. 

leiders W. KRIST en G. SLOOTHAAK. 
PS. Bij uitwedstrijden van de D—pupillen hopen wij op een goede 

medewerking van de ouders voor de verzorging van vervoer van 
de voetballers. Voor de winter was dit geen enkel probleem, en 
daarvoor onze dank. 
Als een ieder zijn medewerking verleent, 'hoeft men misschien maar 
tweemaal per seizoen mee naar uitwedstrijden. 
De leiders zullen er dan voor zorgen dat een ieder ongeveer een 
gelijk aantal kerén mee hoeft naar de wedstrijden. 

• 00 000000000 0 • 00 0410 • 0 110•00000 0 00 O• 

'Ik vind het helemaal niet erg dat onze backs opkomen, als ze dan ook 
maar wel op tijd terug zijn. En niet allebei tegelijk naar voren zoals 

vorige week, want dat kostte ons toevallig wel twee punten 

'Heren verdedigers, uw keeper ziet een vrije trap van dertig meter heus 
wel aankomen. Dus maak in dat geval liever géén muurtje, maar pak 

gewoon allemaal een vent.' 

te winnen 
van ver- 

ruststand 1-0 achter 
tegen Heerenveen- 

uit door een enkelble- 

(opgeven bij de leiders) Leuk hè: Geschorste spelers die onder een andere naam (die van een 
geblesseerde bijvoorbeeld) tóch meedoen, in die wedstrijd een 

waarschuwing krijgen en van de weeromstuit zijn vergeten hoe ze die 
middag heten.  

Legendarische uitspraken 
'Heren journalisten, vanwege het zeer eenzijdige optreden van de 

scheidsrechter vanmiddag, heb ik u verder niets te zeggen.' 
(FC Brugge-trainer Georg  Kessler,  eind 1983 na een uiteraard verloren wedstrijd, tegen de 

verzamelde pers) 
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