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14:Digitaal drukwerk 

"Voor a/ uw d&itale drukwerk, prikt werk 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  Mall,  wij 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  

fen  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! 
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DWP D1 winnaar toernooi Heerenveense Boys 

Joure: Kerkstraat 1B - tel. 0513-410993 

Tevens schoonheidssalon en pedicure 

kinderkapsalon 

iky  PV01(lt 

Ouwsterhaule: J. Veldstraweg 35 - tel. 0513-552188 

SINDOHANNESGA tP De Divan De Wi-
te  Peal  (DWP) moest vrijdagavond 
aantreden op het jaarlijkse toer- 
nooi bij de Heerenveense Boys. 
Vorig jaar was het team van De 
Wite  Peal  er ook al dicht bij en 
haalde toen ook de finale, toen 
werden ze tweede in de finale te- 
gen derde divisie club de Weide 
Dl. Dit jaar haalde DWP DI ook de 
finale en gingen ze zelfs met de 
wisselbeker naar huis. 
Er waren 3 poules A, B, en C, de 'L-3-  
winnaars van ellce poule moesten 
uitmaken wie er toernooi win-
naar zou worden. DWP begon die 
avond de eerste wedstrijd tegen 
Heerenveense Boys D2. el Csj:  
Deze wedstrijd werd met prima 
counter voetbal en leuke uitge-
speelde aanvallen met 2-0 gewon-
nen door goals van Henk Heida en 
Erwin Roffel. 
Daarna was de wedstrijd tegen 
Blauwwit'34 D2 uit Leeuwarden. 
Hier werd gelijk tegen gespeeld 
0-0, in deze wedstrijd had DWP 
het geluk dat de bal de lat raakte 
in de laatste minuut, want anders 
was de finale niet bereikt," 
Wel lcreeg DWP veel mogelijkhe-
den om de score te openen alleen 
stond het vizier niet op scherp bij 
de spitsen. 

I
In de laatste wedstrijd in de poule  

werd er gespeeld, tegen Aengwir-
den Dl. Hier speelde wel een beter 
DWP alleen weer geen doelpun-
ten zodat ook hier gelijk werd ge-
speeld weer 0-0. 
Dit was wel genoeg voor een fina-
leplek en er moest met 3 teams ge-
streden worden om de toemooio-
verwinning, DWP eindigde als 
eerste in poule A met 3 wedstrij-
den 5 punten, de andere 3 teams 
hadden allen 4 punten uit 3 wed-
strijden. DWP moest nu spelen te-
gen de winnaars van poule B en C 
dit waren Heerenveense Boys D3 
en D4. De eerste wedstrijd speel- 

den de Heerenveense Boys D3 en 
D4 tegen elkaar die wedstrijd ein-
digde in 0-0. Toen was het de beurt 
aan DWP ze speelden tegen de 
Heerenveense Boys D4 er werd in 
een eenrichtingswedstrijd te-
recht met 1-0 gewonnen door een 
prachtige goal van Brando Lin-
ders. 
In de laatste wedstrijd tegen Hee-
renveense Boys D3 was een gelijk-
spel al genoeg voor de toernooi-
winst. DWP speelde geweldig in 
de laatste wedstrijd en de Boys 
kwamen niet onder de druk van-
daan zodat  Wilco  Jager eindelijk  

vanaf 30 meter terecht de 1-0 in.
schoot, even ernaar weer dezelfde  
Wilco  Jager een schot van afstand 
maar deze raakte de lat zodat het 
bij 1-0 bleef en de toernooiwinst 
naar de D1 van DWP ging. 
Een prachtige prestatie van dit D1 
elftal van DWP. Volgend jaar zal 
DWP weer van de partij zijn om de 
grote wisselbeker te verdedigen, 
bij drie keer toemooiwinst mag 
de beker gehouden worden. 
Zeker een mooi seizoenslot van 
dit team dat toch nog een mooi 
prijsje pakte in hun laatste wed-
strijden van dit seizoen. 
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Schoolvoetbal 2011... 

Al met al een zeer geslaagde en sportieve voetbalmiddag 
mede door de perfecte organisatie van de 
voetbalbalvereniging 

\‘ 

Kledingbeurs 
Op maandag 22 augustus kantine van dwp. 

d-tjes en de mc 1 
f-jes en de e-tjes 

von 17.00 tot 17.30 
van 17.45 tot 18.15 

be jongens en meisjes die in de dl komen en eventueel de 
jeugd die hoger komt in bijvoorbeeld de cl die moeten de 
kleren 	persoonlijk 	in 	leveren. 
bit kan op maandag 22 augustus van 16.30 tot 17.00 uur. 

gr. jitske. 

Niet vergeten: 

In het nieuws... 
Onthulling momument voormalig woonoord be Wite  Peal  

Op inisjatyf fan it Histoarysk Wurkferban Skarsterlan is 
tiisdei by Sint Jansgea in monumint Gntbleate op de 
eardere  lokaasje  fan it  kamp  be Wite Peal, be Wite Peal  
waard  it earste thus yn Nederlan foar  Molukkers.  Ald-
bewenners wiene by de off is jele plechtichheid. Nef fens de 
wurkgroep fan amateur-histoarisy is it  plak  wichtich yn de  
regionale  skiednis. Foar de  Molukkers waarden  yn it  kamp 
arbeiders  en Fryske joaden einderbrocht. 

Snelle Jelle kruidkoek in de hand. Maar al gauw zorgde het 
modderspoor, de stoere deelnemers, de vrolijke klanken 
van de Harrekieten, het enthousiaste commentaar van 
spreekstalmeesters Jan de Krijger & zoon, de steun van de 
vrijwilligers van het Abesjipkop promotieteam en het 
uitzinnige publiek voor het echte Snelle Jelle Drekrace 
gevoel. SBS 6 legde dit gevoel vast en volgde het spektakel 
op de voet. Sei je had de dag van zijn leven. 

Van de redactietafel 
Voor u ligt alweer de laatste clubkrant van het seizoen 2010/2011. Op verzoek van het bestuur wat later, 
zodat zoveel mogelijk info voor het nieuwe seizoen kan worden bekend gemaakt. 

In maart dachten we dat Hotze in plaats van Aly in de redactie van de clubkrant zou komen, echter dit bleek 
in de praktijk wat moeilijk haalbaar. Jammer maar helaas, be clubkrantredaktie bestaat op dit moment uit: 
Anja,  Bianca  en Jan (Venema) en Aly. 

Als iemand zin heeft deel uit te maken van de redactie, schroom niet maar maak dit kenbaar en meld je aan 
bij Anja Bos. 

be eerste editie van het nieuwe seizoen hopen we in oktober uit te brengen. 

Kopie graag uiterlijk 30 september aanleveren op het inmiddels 
welbekende e-mailadres: clubblad@vvdwp.nl. 

Rotaterboule. Woonowd be Witte Paal 

Dinsdag 26 april was het een drukte van belang in de 
kantine van DWP. Ter nagedachtenis aan het voormalige 
woonoord be Wite  Peal  werd deze middag een gedenkteken 
onthult die ons herinnert aan de tijd dat daar het 
woonoord heeft gestaan. o.a. John Tatapikalawan, de 
nieuwe burgemeester van Skarsterlan mevr. M. Looman en 
oud-burgemeester Bert Kuiper verrichten de onthulling. 
Veel belangstellenden van de Molukse oud-bewoners die 
zichtbaar genoten en dorpsgenoten die veel goede 
herinneringen hebben aan hun vroegere dagen en nog 
contacten onderhouden met hun vrienden van toen. Op 
deze manier blijft de vroegere plek van be Wite  Peal  in 
herinnering. Kortom een geweldig initiatief van het 
Geakundich Wurkferban Skarsterlan waardoor plaatsing 
mogelijk werd. Natuurlijk was de DWP-fotograaf weer 
aanwezig op de  pleats  waar destijds onze voetbalvereniging 
in de kantine werd opgericht. Voor meer foto zie de 
website van D.W.P.  

Tobias  en Marco sterk in actie bij drekrace.. 

Het is alweer een tijdje geleden, zaterdag 14 mei was de 
Snelle Jelle Drekrace in Sint JCit vele foto staan op 
http://www.sintjut.nl. Wij hebben enkele DWP-ers eruit 
gepakt (zie fotogalerij). Wat een succes en wat een 
schitterend weer. be dag begon frisjes, schoon en met een  

Geslaagd schoolvoetbaltoernooi in Sintjohannesga. Onder 
schitterende weersomstandigheden werd de KNVB 
voorronde van de gemeente Skarsterlan, afgelopen 
woensdag 13 april, weer gespeeld op de sportvelden van 
D.W.P. in Sintjohannesga. 

In totaal deden 16 teams mee, 8 jongens elftallen en 8 
meisjes zeventallen van diverse scholen uit de gemeente 
Skarsterlan. Nadat voorzitter Anne Knol iedereen welkom 
had geheten werd er gestart. 

In poule 3 ging het bij de meisjes van de Trieme uit 
Sintjohannesga vrij soepel ze wonnen alle 3 de wedstrijden 
en kregen geen enkel doelpunt tegen en gingen dus door 
naar de finalewedstrijd. Die moest komen uit poule 4 waar 
het ging om de meisjes van de Matthuesschol en de 
Tarissing uit Oudehaske. be finale tussen de meisjes van 
de Trieme en de Tarissing was uitermate spannend, het 
bleef 0-0 waardoor uit  penalties  de winaar moest komen. 
be Trieme nam deze net iets beter. 
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E3 tot nu toe.  
Eindelijk was het weer zover de Competitie begon 
weer. 

We hadden de eerste wedstrijd tegen EBC 
Delfstrahuizen en we begonnen goed. En natuurlijk 
was het weer even wennen voor sommige spelers. 
Maar ook de oortjes werkten niet naar behoren. 

Toch wisten we te scoren,  Lars  tikte bijna vanaf 
de middenlijn de bal naast de doelman die uit was 
gekomen. Ook onze nieuwe aanwinst Jelmer liet 
van zich spreken, hij pegelde onhoudbaar de bal uit 
een hoekschop keihard in de hoek. be wedstrijd 
eindigde in een 2-6 nederlaag. 

Het tweede duel was tegen Nieuweschoot, maar 
uit de eerste helft bleek al dat dit een verloren 
wedstrijd was. Nieuwe Schoot begon vel en de 
tweede aanval was ook gelijk een doelpunt. 

DWP bood aardig weerstand maar door nalatigheid 
van de scheids zaten wij snel met drie blessures. 
In de tweede helft kwamen we er niet meer aan te 
pas en eindigde de wedstrijd in een 7-0 nederlaag. 

Het derde duel was thuis tegen Nijland. Dit was 
een gelijkwaardige tegenstander en we begonnen 
mooi te combineren. Onze gast speler  (Bennie  Bos) 
begon met mooie pasen te strooien en zette een 
paar keer onze voorhoede spelers alleen voor de 
keeper. Dit was voor Herman geen probleem hij 
trof driemaal doel.  Rick  greep nu zijn kans om ook 
twee doelpuntjes mee te pikken. Deze wedstrijd 
eindigde in 5-1 winst zodat de eerste drie punten 
binnen zijn. 

Onze vaste trainers Thiemen Visser en Jacob 
Berger houden er niet van om in de belangstelling 
te staan, maar wij moeten het toch even kwijt. 
Met jullie speelse manier van trainen geven, 
hebben de kinderen veel plezier in de trainingen en 
je ziet per wedstrijd dat ze beter gaan spelen. 

Bedankt hiervoor! 

Sietske & Seije 

Leiders van DWP El 
Sinds september 2006 zijn wij  !eiders  geweest 
van zoon en beppezegger  Benny!  

bit was altijd plezierig om te doen en nog steeds! 
Je ziet de jongens opgroeien en sterker worden in 
het spel wat voetbal heet. 

Maar ook geestelijk en lichamelijk gaan ze vooruit. 
Wij hebben ons aldoor ingezet om ons team bij 
elkaar te kunnen houden, wat ons tot nu toe steeds 
aardig is gelukt. Helaas gaat dit na de zomer 
veranderen. Het is natuurlijk ook niet mogelijk om 
bij de jongens te blijven tot ze in het le spelen, 
alhoewel ons dat wel wat zou lijken... 

We krijgen na de zomerstop een geheel nieuw 
team en we zullen ons best doen om dat weer goed 
te leiden. 

Langs deze weg leek het ons mooi om een bedankje 
aan alle ouders,  pokes  en beppes te geven voor al 
hun aanmoedigen!!! 

Bedankt!!! 
Tineke en Anja 
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8501XJ Joure 
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G. van Dijk 
Badkamertechniek 

Skans 22 
8461LP Pottum 

T: 0513-62 58 97 
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Transfer 
Jousterweg 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. 

M: 06-109 06 634 

WWW.badkamertechniek.n1 

info@badkamertechniek.n1 11111111111111Ealla 

M. KAMPEN 
SCHI LDERSBEDJF 
EN GLASSERVICE 

JOU RE - ST. NICOLAASGA 

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

Telefoon (0513) 
Mobiel 	(0651) 501 

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

hem 	ech 
InstalIat 	moflt. ge  techniek 

Henk Mulder 
Vierhuisterweg 22 
8507  CG Rohe! 	-1 06-30 29 77 43 

www.hemutech.com  • henk.mulder@hemutech.com  
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It  Wite Pealtsje 25 jaar terug 

In het 1e jaargang nr. 10 - juni 1986. 
Destijds vielen de smakelijke en smeuïge verhalen 
van Rintje gelijk op. Het ging niet direct om het 
voetbal zelf maar meer om de randverschijnselen 
er om heen. Even terug in de tijd het winnen van 
de Freonskipsbeker op 24 mei 1986. 

Een verslag van de uitermate boeiende finale  on  de FREONSKIPSBEKER, 
tussen D.W.P. en Leeuwarden gespeeld in Garljp. 

Nadat JAN TEN HOEVE mij opbelde om te weten te komen, of hij voor 1 
persoon moest boeken of voor 2 personen in de bus, heb ik hem maar ge-
zegd om te kiezen voor het laatste. Temeer, omdat ik al mijn channes 
effe in de strijd zou gooien om iemand van de andere sexe mee te krijgen. 
En om niet al te bescheiden te wezen moet ik u zeggen met succes! 
De avond voor de wedstrijd kregen wij in de bestuurskamer nog een wed-
strijdbespeking voorgeschoteld door de helaas vertrekkende supervisor/ 
technisch directeur de weledele heer  BONNE  DE VRIES. 
Wat uit dit gesprek rolde was voor mij persoonlijk zeer positief. Dit 
hield dus in  Ik mocht spelen. 
Na dit boeiende en interessante gesprek moesten de beide spitsen en 
tevens "broeders", ROEL en ik, even op krachten komen bij Atte "Botte" 
Wever. Na een paar "potjes" te hebben gebiljard (beter is: Roel gebil-
jard) gingen wij per taxi naar Huize Vaartjes om aldaar de nodige nacht-
rust op te doen. 
Om 17.00 uur was het dan zover, we vertrokken met een "splinternieuwe" 
bus van Koopmans richting miljoenenstad Garijp. Naast mij op de achter-
bank, de onvergetelijke en grote vriendin Tetje. Dus wat wil je dan nog 
neer! Het sfeertje in de bus was werkelijk perfect net "in de beginne" 

eeestelijke Muziek. Op de heenreis waren toch, e niet te evenaren 
gangmakers JAN DIJKSTRA en de inmiddels welbekende en I 110 kilo wegende 
HENK VAN DER WAL met een zeer ruime broek waar wij thuis meestal de aard-
appelen in hebben, op hun best. Kortom, we leefden naar de wedstrijd toe. 
Na eerste een lekker kopje koffie te hebben gedronken, kleedden wij ons 
rustig en uiteraard zonder zenuwen om in de kleedkamer, een plaats waar 
dat meestal de gewoonte is. Toen begon de warming-up, wat voor mij zeer 
belangrijk was, want ik had voor deze belangrijke wedstrijd speciaal 
nieuwe schoenen gekocht, op advies van mede-redaktielid Jan Knijpstra. 
'Le zaten direct heerlijk en had ik deze schoenen het hele seizoen ge-
dragen, dan had van z'n levensdage niemand meer aan mijn voetblacapaci-
teiten, getwijfeld. (je moet, als je de kans_krijgt, jezelf toch een 
beetje promoten, nietwaar?) ("een beetje"????? red.) 
Om zeven uur (of half zeven) begon dan eindelijk de wedstrijd. 
Hiervoor zag ik aan de zijlijn een spandoek, waardoor ik mijn tranen 
ternauwernood kon bedrwingen. Het ging namelijk  on  het spandoek met de 
overduidelijk tekst: "RIN STAAT ERIN". Klasse, want dit was toch mooier 
dan:  "RIM  MOET ERIN". 
De  aerate  minuten van de wedstrijd was zeer rustig. Er gebeurde toen 
weinig tot niets. Later veranderde dit, toch wel, in het voordeel van 
Leeuwarden. De hoofdstedelingen van Friesland kregen benauwend veel 
kansen, maar het sluitstuk van de verdediging, JAN KNIJPSTRA, stond 
werkelijk perfect te keepen. Vooral die kopbal uit een vrije trap, toen 
JAN de bal uit de kruising haalde was op ere-divisie-niveau. 
In deze fase van de wedstrijd mochten wij echt de handen dichtknijpen. 
Ook wij kregen kansen maar deze kon je indelen in de categorie "counters". 
In de pauze werd JURRIT VISSER gewisseld (wat echt niet leuk is) voor 
HENK VAN DER WAL. RINK werd voorstopper en JAn DIJKSTRA werd rechter-
middenvelder, met  WILL  VAN DER WAL op de plaats van JURRIT. 
De tweede helft kregen wij veel meer vat op de wedstrijd en daardoor 
ook de betere kansen. Er bleef weinig meer over van het Leeuwarden in de 
eerste helft. Helaas konden wij de kansen nog niet benutten en moest er 
een verlenging komen. 
Voor het ong. 1000 koppige publiek was dit een verademing, want volgens 
mij hadden ze in geen jaren zo'n spectaculaire wedstrijd gezien tussen 
de beide kemphanen Leeuwarden en D.W.P. 
De verlenging duurde 2 keer 71  minuet.  Al in de eerste verlenging maakte 
JAN LUBBERS aan alle onzekerheid een einde, via een streep in de kruising, 
die zelfs onze video-specialist ter plaatse (waarvoor hartelijk dank), 
niet kon volgen. (nog vergeten te melden dat ROEL werd gewisseld voor 
PETER "REENES"). Natuurlijk werd JAN bedolven onder medespelers, waar-
bij hij  ht  onmiskenbaar "Heizelsbenauwd" moet hebben gehad. 
De tweede verlenging moesten we de zaak even, om maar in vaktermen te 

spreken, 'consolideren' en zo pakten wij gelukkig de FRaNSKIPSBEKER, 
Na dit fantastisch resultaat en de uitreiking van de beker door vice-
voorzitter F.V.B. Berendsen aan KLAAS VE2BLi gingen wij luidkeels 
naar de bus, die ons weer terug moest brengen.  inn  Sintjohannesga, wat 
een hele klus bleek. 
De reeds eerder genoemde gangmakers schreeuwden cc een persoon die wat 
noest brullen in de microfoon. Nadat ook dit was gebeurd, via een 
paar leuzen 	DURK, gingen we Op advies van onze reisleider Miz 
MODDERMAN via een toeristische route langs Heerenveen en de nieuwbouw-
wijken van Oudehaske, richting kantine D.W.P. 
Hier was de stemming helemaal compleet, want er was gratis drinken en 
ook de buskosten waren op rekening van de club, schitterena. 
Het bier vloeide dan ook rijkelijk in de uitgebluste lichamen van de 
heren spelers en iedereen die aanwezig was. Ook kregen wij nog prach-
tige bloemen uitgereikt door onze voorzitter Oene Bijker. 
De meesten gingen om een uur of half Un, met lichte hoofden, naar 
Wever waar het feest onveminderd doorging. 
Om half vijf was ik weer in Heerenveen, waar ik nog even heb gedroori 
van een paar prachtige acties, geleverd in die denderende finale, 
Al met al hebben we een prachtig seizoen gedraaid met een tweede plaat 
in de competitie en de HEONSKIPSBEKER. 

Uw sportverslagever ter plaatse, RINTJE EERMA. 

Om het verhaal helemaal compleet te maken hoorden we ook nog dat 
Bintje !la avonds ook nog een vrouwelijke fan naar huis had gebracht. 
Dit even ter verduidelijking van het gehele verhaal daar hij dat waar-
schijnlijk is vergeten te vermelden. 

Jan Knijpstra 

Vice•toolátter Theo Berendsen can de FVB trill de Freonsbpsidel mu an  eisende,  Klan w,„„ c „, 

DIVP, die  daar  zichibaar vein ájn nopies  

(foto Friesch Dagblad 26 mei)  
Cu if  raar Fe.;ercord? Da's rel of ;e een hancle a'rraakf  say  ie  eel  

van Mud! • 

Gr. Jan, "oud" redactielid 

van de Voorzitter 
Beste leden, adverteerders, sponsoren, donateurs en 
belangstellenden, 

Een bewogen sportseizoen is verlopen en binnen onze 
vereniging niet op een manier welke we graag zouden 
willen zien. be degradatie van ons eerste en tweede 
elftal is een feit en dit heeft wel enige impact 
binnen onze club DWP. 

Naast de spelers, trainers en  !eiders  welke dit 
moeten dragen en verwerken is er natuurlijk ook u 
als meestal trouwe supporters van DWP, bij welk 
elftal dan ook. 

We kunnen en willen niet terug kijken en soms moet 
met de conclusie gezamenlijk trekken, er zat dit 
seizoen niet meer in, en je eindigt dan ook op de  
picots  waar je op dat moment staat op de ranglijst. 

Daarnaast hebben we de jeugd en we hebben 
verschillende kampioenen mogen begroeten en 
huldigen dit seizoen. Een mooi seizoen bij de 
jongeren waar vele vrijwilligers zich hebben ingezet 
om een ieder weer te laten kunnen voetballen. Als 
trainer van de A-junioren heb ik als sportliefhebber 
een fijn seizoen gehad met geweldige  !eiders  en 
grensrechters. Maar wat me vooral veel goed heeft 
gedaan is het begrip van de jongens dat we een 
vereniging zijn en dat ze voor 120% aan de slag willen 
om een volwaardige senior van DWP te worden om 
DWP weer een stapje hogerop te helpen. 

Kijkend naar de jeugdelftallen en de aanwas bij de 
jeugd kunnen we alleen maar de conclusie trekken, 
DWP staat nog wel degelijk op de kaart binnen de 
gemeente Skarsterlan. Zelfs vanuit buurtgemeentes 
weten de jongeren de familiare sfeer binnen DWP te 
waarderen want enkel hebben de weg van 
overschrijving naar DWP gevonden. Op dit moment 
zijn er volgens mij meer dan 280 spelende leden en 
ik meen dat ik dan nog voorzichtig schatting maak. 

Naast alle voetbal gebeuren is er veel geklust op en 
rond het sportpark be Grie. Wat wel is opgevallen is 
het feit dat dit ( bijna) altijd door de vaste groep 
gedaan moet worden!! Vele oproepen in ons clubblad 
of op de site van DWP kan er maar niet voor zorgen 
dat we de groep groter mogen krijgen, wat zou 
resulteren in "vele handen maken licht werk". Dit is 
vooral voor de mensen die er wel altijd zijn  

frustrerend. Enkele van de afwezigen hebben dan 
ook nog het "lef"om na een klussendag de euvele 
moed te hebben, om dat wat wel gedaan is, te 
bekritiseren........jammer!!!! 

Ik hoop dan ook dat we het komende seizoen allemaal 
willen trachten een bijdrage te willen leveren in het 
opknappen of behoud van onze accommodatie. 

Er is vanuit de gemeente aangegeven dat er niet 
direct een kans is dat DWP in aanmerking komt voor 
de aanlag van een kunstgrasveld maar de vraag van 
DWP naar de Gemeente is wel van dienaard dat wij 
dit een noodzakelijk iets blijven vinden. 

be aanleg van een nieuw hek rondom het hoofdveld is 
al een degelijke verbetering wat betreft het 
aanzicht van het hoofdveld maar  dear  zijn we er nog 
niet mee natuurlijk!! We proberen vanuit het bestuur 
onze stem te laten gelden en blijven hopen op een 
bevredigend antwoord vanuit de gemeente wat 
betreft de aanleg van een kunstgrasveld. 

be vakantie tijd breekt aan en ik wil graag een ieder 
een fijne vakantie wensen waarbij een gezonde 
terugkeer voorop staat. Allen graag tot het nieuwe 
seizoen. 

Namens bestuur vvbWP een vriendelijke groet, 
Voorzitter, Anne Knol 
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Accommodatie 
Sportcomplex 	 Sportpark "De Grie- 

be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 
55.17.88 
55.17.85  

Algemeen  
e-mail D.W.P. 	 secretarisevvdwp.n1 
website 	 www.vvdwp.n1  
verenigingscode 
	 BB-BC-25V  

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

Gerrit Aalbers 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Minne Modderman 
(wedstrijdsecretarictat@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 

55.20.78 
06-51.75.04.99 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.14.46 

06-48.70,08.21 

55.17.64 
06-15.49,68.99 

55,10.84 
06-51.20.93.34 

41.40.49 
06- 57.12.80.06  

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Jeugdcommissie 
Voorzitter 

Jeugdcoördinator 

Jeugdsecretaris 

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

55.10.84 
06-51.20.93.34 
06-46.29.19.15 

75.07.74 
06- 24.66.22.17 

55.12.55  

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

Voetbalvereniging D.W.P. 

Jaarvergadering 
op vrijdag 26 augustus 2011 
aanvang 20.00 uur 
Kantine b.W.P. 

AGENDA 

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

juli 2011 

1. Opening 

2. Notulen 

3. Mededelingen 

4. Verslag secretaris 

5. Jeugdverslag 

6. Financieel verslag penningmeester 

7. Financieel verslag actiecomité 

8. Verslag kascommissie 
Sietze brenth en Hotze Adema 

9. Benoeming kascommissie 

10. Bestuursverkiezing: 
Aftredend: Gerrit Aalbers, Tjibbe Bos en Jan Knijpstra (allen 
herkiesbaar). Voorstel bestuursuitbreiding: vacature secretaris. 

11. Rondvraag 

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

06-30.73.13.08 

Consul 
Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

55.12.76  

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

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 

Hotze Adema transport - Sintjohannesga 
Wietze Zwart - Sintjohannesga 

Metselbedrijf Jager - Sintjohannesga 
Dikkerboom Milieuadvies - Sintjohannesga 

JR-Renthulp, Rotsterhaule 
GLAS Sport,Joure 

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 -  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 -  Rohe!  

Bedankt! 

Interesse voor sponsoring bel: Jan Venema, 0513-551989 

Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga  

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

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

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.10.84 
06-21.51.28.07 

55.19.89 

06-30.73.13.08 

55.19.54 

06-48.70.08.21  

55.19.54 

55.19.89 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Club van 100 

Kantinebeheer 

Ledenadministratie 

Redactie clubblad 

Advertenties clubblad 

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

Actiecomité 
Secretaris 
	 Wiepie Krist 

be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Informatie sponsoring 

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 

Aanmelding nieuwe leden 

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 
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Technisch 
Klussenbedrijf 
J.Keizer 

Binnendijk 47 
8461LG Rottum 
Tel. 0513-623910 

Sanitair-Timmerwerk-Elektro- 
Dakgoten-Water 

• 

Gas 

. 
- 

or 
0 

 Jelles 
Altijd het 

Uw Gemaks 

VERSMARKT 

Versmarkt 
verste, dicht bij u in de buurt. 

Verswinkel aan huis 

Jelle de Jong 
ROTSTERHAULE 

Tel. 0513-551707 

I lEopieffl MA 

TUINCENTRUM 
-DO 8,30-18.00  

DE  KONING  
Illyn beppe Mimi- it  sizzen: 
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12 0513-551208 	 VANDIJK° .1 4111"  

Meerweg 3 
Rohl 	t'it 	Ord  , 44 
Tel. 0513 -551331 J 

	 H. VAN 
uitdaging. 

BOUWBEDRIJF 
ZWOL 

0 
Uw wens is onze 

adfORiluis 1-- At, 
I ESVA si A Wij verzorgen uw; 

• Onderhoud 
• Verbouw 
• Nieuwbouw 

Sydtakke 1 	Rottum • Renovatie 
"Vel. (0513) 63 14 29 	Mobiel 0653 15 92 08 • Levering bouwmaterialen 

Streek 141 

Verkoop nieuwe en gebruikte motoren. 8463NG Rotsterhattle 
T. 06-13756150 

onderhoud, reparatie, verhuur (ook 25kw) F. 0513-435157 

Financiering mogelijk E. in1o(0bouwbedrii1vanzwol.n1 

www.bouwbedrijfvanzwol.n1 

Eelt • Likdoorns • Kloven • Voetscrub • Nagelproblemen 

e 	e. • Ingroeiende nagels • Voetmasker • Voetmassage • 
, ( 	ly, , (7 el f/ rf*  i irn- ,r_; Reumatische voet • Diabetische voet 

(1":\)-  ( j AI  'it(' 	°1 is I (olje 

,g,'. 	 . 	• • 
. 	Eigengemaakte • 	.• 
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Net stinne, mar gauw hinne! 

Salon  It  Onlán 	 T. 	0513 - 55 17 11 
Kerkhoflaan 28 	 M. 06 - 10 10 50 25 
8464 Vl. Sintjohannesga 	 E. 	r.vanderstouvie(rp-uvinet.n1 

Ook Johan Crui jff is, toen hij net bij  Ajax  wegging, 
benaderd om trainer te worden. Er waren 20 
bedrijven die elk 50.000 gulden wilden betalen om 
hem aan het roer te krijgen. "Zijn vrouw was gek van 
paarden en er stond in Oranjewoud een manege te 
koop die we dan voor haar zouden kopen, zodat ook 
zij haar ei kwijt kon. Maar een week later belde hij 
op met de mededeling dat hij had getekend voor 
Barcelona." 

Stilzitten kan hij naar eigen zeggen wel, maar als ik 
hem vraag naar wat hij nu doet buiten Heerenveen 
om somt hij moeiteloos vijftien dingen op. Zo is hij 
onder andere voorzitter van het Jopie Huisman 
museum, bezoekt hij samen met zijn vrouw muziek-
en toneelvoorstellingen en is hij nog commissaris bij 
vier bedrijven waar hij ook nog aandelen in heeft. 
"Verder word ik nog veel uitgenodigd voor feestjes 
en geef ik lezingen en presentaties." 

"Tijdens die lezingen en presentaties vertel ik 
mensen mijn eigen historische ervaringen uit het 
bedrijfsleven en de gevolgtrekkingen. Ik geef ze 
advies, vertel ze anekdotes en er zit een stukje 
interactie in met het publiek. En els ik niet meer 
weet wat ik moet vertellen heb ik nog wel een paar 
kladblokken liggen met informatie van de afgelopen 5 
jaar." 

Van der Velde is nog altijd druk met allerhande 
zaken, maar dat vindt hij prima. "Het gaat goed met 
me. Wakker liggen doe ik niet meer. 's Ochtends en 's 
avonds neem ik een pil. In de avond ook nog een 
whisky en dan red ik het allemaal wel", besluit hij 
met een glimlach. Een gulle glimlach. 

Wout de Jong 
www.woutdej.nl  

ik contact over spelers en de scouting. En soms geef 
ik advies aan directielid Jan van Erve over de 
commerciële afdeling." 

Ook praat Van der Velde met Robert Veenstra, de 
huidige voorzitter van sc Heerenveen. "Ik breng wel 
eens advies uit aan hem. Gemiddeld ongeveer 
eenmaal in de zes weken. En dan vaak op verzoek van 
mijzelf. Maar het belangrijkste is wat ze ermee 
doen. En daar ben ik nog niet echt van overtuigd. Het 
goede gevoel is er nog niet, maar dat kan nog komen. 
Veenstra zit er ook nog maar een jaar." 

Volgens Van der Velde is de club is toe aan een grote 
inspectie. "Dat is wel een klemmend advies van mij. 
Wat hebben we geleerd van de afgelopen jaren en 
kunnen we daar beter van worden? Richt een 
klankbordgroep op van mensen rondom de club, maar 
ook met externe mensen die hun visie geven." 

"Ron Jans vind ik een beminnelijk man. Of hij in de 
catacomben echt een dictator is zoals wordt 
beweerd kan ik niet zeggen; daarvoor sta ik te ver 
van de club af. Maar Jans heeft met het elftal niet 
het niveau gehaald wat zou moeten. Als tip zou ik 
hem willen meegeven; weet drie weken voor aanvang 
van het seizoen al wat je basisopstelling wordt. Elke 
week wisselen is niet goed voor een team. Het team 
heeft behoefte aan vastigheden." 

Glimlachen om een verloren wedstrijd van rivalen FC 
Groningen of Cambuur doet hij niet. "Ik heb met 
geen enkele club problemen. Maar die beide ploegen 
hebben wel twee harde kernen die de grens 
opzoeken. En die grens moet wel duidelijk zijn." 

Naast sc Heerenveen kijkt Van der Velde ook graag 
naar FC Barcelona. "Dat is echt een hoog niveau. Als 
ik de baas van Manchester  United  zou zijn had 
manager  Sir  Alex  Ferguson  het erg moeilijk 
gekregen. Niet erg slim om in de  Champions  League 
finale met twee statische spelers achterin te blijven 
voetballen tegen Barcelona wat zonder echte spits 
opereert." 

Superster  Lionel  Messi was tijdens het WK voor 
spelers onder de 20 jaar nog net niet goed genoeg 
voor Barcelona. Zijn zaakwaarnemer wilde hem graag 
verhuren en Nederland leek hem daar een geschikt 
land voor. "bus wij ons meteen melden", vertelt Van 
der Velde, die een tijdelijke transfer wel zag zitten. 
"En we hebben gesprekken met de zaakwaarnemer 
gevoerd. Maar uiteindelijk speelde hij zo'n goed WK 
dat Barcelona hem liever zelf hield." 
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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 
Senioren 

Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

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

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.12.55 

55.19.54  
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Van der Velde wordt gezien als grote redder van sc 
Heerenveen. Zelf blijft hij hier bescheiden over. "Of 
de club nog had bestaan als ik er niet was geweest? 
Misschien had er dan wel een andere Riemer of 
Foppe het overgenomen. Het was wel een zeer 
ongezonde club waar de toenmalige bemanning geen 
brood meer in zag." 

Twijfels over het wel of niet instappen in de Friese 
voetbalclub had hij niet. "Ik was jong, dus ik dacht 
dat ik het wel kon. Daarnaast waren Annie en ik al 
seizoenskaarthouders van sc Heerenveen. En zij vond 
het ook prima dat ik deze stap nam. Spijt heb ik 
geen moment gehad." 

"Ik wist wel hoe ik een club moest besturen. Die 
ervaring had ik al opgedaan bij ons eigen bedrijf, in 
de motorsport en als voorzitter bij  vv  Bakkeveen. Je 
moet als directeur uit het bedrijfsleven de stap naar 
de voetbalwereld maken als je wat verstand van 
voetbal hebt. En ik durf best te zeggen dat ik dat 
heb." 

sc Heerenveen liep onder het tijdperk van Van der 
Velde nooit in de rode cijfers, terwijl andere clubs 
elk jaar worstelden om hun begroting rond te 
krijgen. "De meest essentiële pijler van een 
financieel gezonde voetbalclub is dat je niet meer 
geld uitgeeft dan er binnenkomt. Daarnaast moet je 
heel zorgvuldig omgaan met het bedrijfsleven; veel 
communiceren. Zij hebben zoveel ideeën waar je iets 
mee moet doen. Je moet zorgen voor goed 
verantwoord beleid. Sponsoren gooien geen geld in 
een bodemloze put." 

23 jaar lang stond hij aan het roer in het  Abe  
Lenstra stadion. Een echt hoogtepunt noemen is 
moeilijk. "Maar als ik dan toch iets moet zeggen is 
het de  Champions  League. Met elf rechtsbenige 
voetballers haalden we het. Een ongelofelijke 
ervaring. We ontvingen bruto 16 miljoen euro, maar 
na premies en dergelijke hielden we netto tien 
miljoen over. Uitgeven deden we nauwelijks, zuinig 
aan natuurlijk." 

Van der Velde stond in zijn tijd als voorzitter voor 
rechtvaardigheid, eerlijkheid, zuinigheid, maar 
bovenal; fatsoenlijkheid. "Met gewone recettes red 
je het niet in de voetballerij, je moet sponsors 
hebben om het hoofd boven water te houden. 
Sponsoren komen alleen bij je als je een fatsoenlijke 
club bent. be supporters van Feyenoord, FC Utrecht 
en  ADO  ben Haag bijvoorbeeld hebben de club  

vanuit historie een minder goede naam meegegeven, 
dat werkt door tot in de sponsoring." 
Inmiddels gaat het een stuk minder met de club uit 
Friesland, ook op financieel vlak. sc  Heerenveen 
heeft een flinke jas uitgedaan. "Er is een periode 
helaas wat verlies geleden. Het eigen vermogen is van 
€25 miljoen naar €15 miljoen gegaan. En het stille 
vermogen is met vele miljoen verminderd. Er is veel 
geld verdampt. Vervelend en bovenal natuurlijk erg 
pi jnli jk." 

Ook over de kwestie Geert-Arend Roorda heeft de 
langstzittende voorzitter ooit uit het betaalde 
voetbal een mening; "Roorda heeft een 
Heerenveenhart. Ik betreur het dat Jans niet een 
goed, reinigend gesprek met Roorda heeft gehad. Er 
zijn wel degelijk veel pareltjes bij sc Heerenveen 
waar nog veel in zit." 

Aan het scoutingssysteem van Heerenveen is weinig 
veranderd, toch lijkt de kwaliteit van de aankopen 
terug te lopen. "Je moet voortijdig beginnen met 
scouten. Als de scouting een positief advies geeft, 
moet de directie kijken of het financieel haalbaar is. 
Mochten zij ook groen licht geven vraag je 
vervolgens ook de technische staf. En als tenslotte 
ook zij positief zijn over die aankoop, dan pas moet 
je overgaan tot actie. Die eensgezindheid moet er 
zijn zodat je na afloop anderen het niet op de schuld 
kan geven als een aankoop niet voldoet, bat is erg 
belangrijk." 

be allergrootste fout die Van der Velde in zijn 
carrière heeft gemaakt is na zijn periode als 
voorzitter geweest, zo vindt hij zelf. Na zijn 
afscheid werd hem verweten dat hij sc Heerenveen 
niet los kon laten. "Ik was adviseur en ik zag dingen 
gebeuren waar ik niet blij van werd.  ()Gar  heb ik wat 
van gezegd. En ik vond ook dat ik dat mocht vanuit 
mijn adviseursrol. Maar dat werd me niet in dank 
afgenomen. Beter was geweest als ik na mijn 
afscheid  semen  met Annie een half jaar lang een 
cruise had gemaakt." 

Na 23 jaar het voorzitterschap te hebben gedragen 
was Van der Velde er wel klaar mee. "Ik vond dat we 
de club mooi hadden achtergelaten. Een mooi stadion, 
fatsoenlijk publiek, een financieel gezonde situatie, 
veel sponsors, een goed elftal en een prima 
jeugdopleiding." 

Contact met de huidige directie van sc Heerenveen is 
er wel, maar de deur wordt niet plat gelopen bij 
elkaar. "Met technisch manager Johan Hansma heb 
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Gulle glimlach ondanks gepaste zuinigheid 

"Heb je het hele stuk gefietst?", vraagt een 
mijnheer als hij mij richting een huis aan de 
Weversstreek in Langweer ziet lopen. Ik herken hem 
meteen. Het is Riemer van der Velde. be oud-
voorzitter van sc Heerenveen heet me welkom en 
vraagt me  plants  te nemen in de woonkamer. Als hij 
druk bezig is met koffie zetten kijk ik naar buiten. 
Sloepen, skûtsjes en allerlei andere bootjes varen in 
het 	zonnetje over de Lang  warder  Wielen. Een 
prachtige plek voor een bijzonder echtpaar. 

Als er twee grote mokken koffie op de tafel zijn 
gezet neemt de 70-jarige Van der Velde het woord. 
"Ik leef hier nu tien jaar met mijn vrouw Annie, 
daarvoor heb ik zestig jaar in mijn geboorteplaats 
Bakkeveen gewoond. Mijn ouders hadden een 
bakkerij en een kruidenierswinkeltje, later ook nog 
een ijsfabriek." Samen met zijn oudere broer Wytze 
(72) en jongere zus Aaltje (65) hielpen ze hun 
ouders. "In onze Vrije tijd voetbalden we op de 
binnenplaats. Ook deden we aan fietscrossen en 
vissen; eigenlijk van alles. Het enige wat we niet 
deden was huiswerk maken." 

Van der Velde volbracht de lagere school, waarna hij 
in Drachten op het HBS zat. "Maar daar deed ik 
bijna twee jaar over elk lesjaar dus leek het de 
leraar wel slim om iets anders te zoeken". Hij maakte 
de Mulo in Marum af en ging vervolgens twee jaar 
naar een vakschool voor detailhandel. Daarna werd 
hij militair bij de aan- en afvoertroepen in Haarlem. 
"Nou ja, ik werd kok, dat leek me wel wat. Van dat 
marcheren moest ik niets hebben." 

In 1963 begon hij samen met zijn vader en later ook 
zijn broer een Horeca groothandel. be groothandel 
draaide 24 uur per dag, zeven dagen per week en 
groeide naar verloop van tijd uit tot een grote 
onderneming. "Toen mijn broer en ik het bedrijf in 
1997 aan Sligro verkochten hadden we meer dan 200 
man in dienst." 

Het gesprek wordt onderbroken door de telefoon. 
Jan Smit, voorzitter van Heracles, belt zijn ex-
collega. be  chairman  van de Almelose 
voetbalvereniging heeft een speler op het oog en 
vraagt advies aan Van der Velde. Na lovende woorden 
wordt de voetbalactualiteit besproken. Vrouwlief 
Annie roept na een kwartiertje naar mij: "Het is zo'n 
lulhannes, die houdt nooit op. Pak die telefoon maar 
uit zijn handen hoor." 

Wie Riemer zegt, zegt Annie. Het duo is 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. "We leerden 
elkaar in 1964 in de dancing van Gorredijk kennen." 
Annie roept weer vanuit de keuken: "Hij kon destijds 
goed dansen, nu valt dat tegen." Na tien jaar 
verkering gaven ze elkaar in 1974 het jawoord. 

Naast het voetbal is de motorsport ook een grote 
interessebron. Hij beoefende dit tot 1972. Daarna 
was Van der Velde nog actief als bestuurslid, 
voorzitter, sponsor en speaker bij motorclubs en 
wedstrijden, maar daar stopte hij in 1981 mee. "Ik 
vond dat er wat te makkelijk over de veiligheid werd 
gedacht. Toen verongelukte er ook nog een goede 
kennis van mij. Er was te weinig beveiliging voor de 
rijders. Nu is dat gelukkig verbeterd. Een keuze 
maken tussen voetbal en motorsport doe ik niet." 

Een jaar speelde Riemer van der Velde profvoetbal. 
Hij deed dit bij Be  Quick  uit Groningen. bat liep 
echter niet zo goed af. be club ging het volgende 
jaar failliet. Zijn vrouw Annie roept lachend vanuit 
de keuken: "bat is natuurlijk door hem gekomen." 

Weer telefoon. Een man binnen sc Heerenveen polst 
de mening van de oud-voorzitter over de huidige 
gang van zaken bij de club. be betrokkenheid en 
emotie klinkt door de stem van Van der Velde heen. 
Met een zucht hangt hij op, om zich vervolgens naar 
mij te richten. "Zeg Wout, jij hebt niks gehoord hé.."  

BMW-dealer en goede vriend Klaas Oenema vertelde 
Van der Velde dat hij zijn naam had laten vallen bij 
het bestuur van sc Heerenveen om de nieuwe 
voorzitter te worden. "Daarna heb ik een gesprek 
gehad met manager Henk Scholten en trainer Henk 
van Brussel." Zij vertelden hem dat het 
voorzitterschap hoogstens een maandagavond zou 
gaan kosten. "Een fabeltje, natuurlijk", zegt Van der 
Velde met een glimlach. 

Het eerste doel van Van der Velde was het 
wegwerken van de 1,6 miljoen gulden schuld. "En dat 
gaat niet makkelijk met een omzet van 900.000 
gulden. We hebben toen de promotiegroep opgericht. 
Allemaal grote bedrijven uit de buurt hadden als 
kerntaak dat we geen verlies meer zouden lijden, 
mocht dit wel gaan gebeuren dan zou deze groep dit 
dekken." Het eerste jaar werd er als gevolg van de 
historie nog verlies geleden, maar de 23 jaar die 
daarop volgden werd er steeds winst geboekt." 
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Van het jeugdbestuur Van het actiecomitá 
Dit was me het voetbal seizoen wel, helaas hebben 
we niet al teveel kampioenen mogen huldigen. Maar 
niet getreurd een goeie 2e of3e  pleats  is ook niet 
slecht. 

Waar ik ook trots op ben is dat we ons jeugdbestuur 
hebben kunnen uitbreiden met 2 nieuwe frisse 
bestuursleden die de naam dragen Paulien Piek en 
Jochum Meester veel succes in het nieuwe seizoen. 
Deze uitbreiding van het jeugdbestuur was dringend 
nodig want onze jeugdafdeling is explosief gegroeid, 
wat steeds meer tijd en inspanning vergt. Waar wij 
ook hebben te maken met onze beperkte vrije tijd, 
want met meer bestuursleden kunnen we nog meer 
tijd besteden aan de DWP jeugd. 

Toch denk ik dat de ouders van de spelers ook wel 
wat meer tijd in hun kinderen mogen en moeten 
steken. Want wat is er mooier om een team te leiden 
en om uw voetbalkennis er via een training in te 
brengen. Zaterdags aan de zijlijn hoor je wel 20 
aspirant trainers roepen en aanwijzingen aan 
kinderen geven. 

Ook wil ik de stagelopers die wederom mooie 
leerzame trainingen hebben gegeven aan de jeugd 
bedanken voor hun inzet!!! Bedankt heren en dames!!!! 
Ons streven is om de stagelopers en trainers die 
aankomend seizoen weer bij DWP zijn, nog beter en 
professioneler te begeleiden, zowel met 
theoretische als praktische ondersteuning, om het 
jeugd niveau nog een paar stapjes hoger te kunnen 
brengen. 

Bij deze willen wij de organisatoren van het e en f 
toernooi en van de familiedag bedanken voor de 
strakke organisatie!!! En de vette coole 
speelattributen volgens de jeugd!! Ook wil ik bij dit 
schrijven  Mange!  Haringsma bedanken voor zijn inzet 
bij het jeugdbestuur, Mangol blijft achter de 
schermen nog wel activiteiten verrichten voor DWP, 
Mangal bedankt!!! En ook de trainers,  !eiders,  en 
voetballers die om diverse redenen zijn gestopt of 
elders hun geluk gaan beproeven, mensen bedankt 
voor dit mooie voetbalseizoen!!!! 

We gaan er met zijn allen een mooi sterker, 
kampioenrijker nieuw voetbalseizoen van maken!!! 

Prettige vakantie en tot ziens in het nieuwe 
seizoen!!!! 

Het voetbalseizoen is al weer voorbij. In de 
vakantieperiode zal de ballenvoorraad weer worden 
nagekeken. 

Nu het hek rondom het veld er weer  stoat,  zullen de 
borden weer worden opgehangen, zodat aan het 
begin van de voetbalcompetitie alles weer op orde is. 

Op dit moment bestaat het actiecomité uit: Jan 
Venema, Hotze Adema, Mieke Hoks, Tetsje de Vries, 
Ciska Sloothaak en Wiepie Krist. Binnen het 
actiecomité zal één en ander veranderen. Het ligt in 
de bedoeling dat Wiepie het penningmeesterschap 
zal overdragen aan Hotze. Wiepie blijft wel actief 
binnen het actiecomité. 

Voor het nieuwe seizoen zijn weer balsponsoren 
nodig. Deze kunnen zich aanmelden bij Jan Venema. 
Ook zijn nieuwe adverteerders voor de clubkrant en 
nieuwe reclamebordsponsors van harte welkom. 
Hiervoor kunt u zich ook melden bij Jan Venema. 

Namens het actiecomité ieder een prettige vakantie 
toegewenst. 

Actiecomité, Wiepie Krist 

F2 team is op 4 juni vanmiddag als 
2e van het toernooi geëindigd. 
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hand voor de gasten, Creil wil wel, maar krijgt weinig 
kansen. Tot tien minuten voor het einde Creil, na een 
overtreding van een DWP verdediger in het 
strafschopgebied, een penalty krijgt. Deze wordt 
benut door Stef Meurs. Hierna worden het toch nog 
een tiental moeilijke minuten voor be Wite  Peal,  
maar het lukt Creil niet meer te scoren en wint be 
Wite  Peal  met 2-3. Na afloop blijkt dat Bolswardia 
met 3-0 gewonnen heeft van QVC, zodat be Wite  
Peal  op dinsdagavond 17 mei een beslissingswedstrijd 
speelt tegen QVC op het terrein van CVVO in 
Lemmer. Aanvang 20.00 uur. 
Verslag: Eelke Westra. 

bwp Cl eindigt op zesde  picots.  

Het was een leuk seizoen met veel hoogtepunten 
maar ook dieptepunten. Aan het begin van het 
seizoen heeft de Cl nog even bovenaan gestaan. 
Later kwamen de wat moeilijkere tegenstanders 
zoals Renado/Vvi C1, dit team zou ook kampioen gaan 
worden. DWP verloor nipt uit met 4-2 van Renado/ 
Vvi terwijl een gelijkspelletje de verhouding was, 
thuis werd ook een beter DWP tekort gedaan met de 
meeste kansen en het betere spel werd er toch 
verloren van de kampioen met 3-7. Tegen NOK 
werden beide wedstrijden verloren, thuis had het 
tegen NOK binnen 10 minuten al 4-0 kunnen zijn 
maar dat mocht niet zo zijn er werd dan ook nog 
behoorlijk dik en geflatteerd verloren, in 
Oudemirdum bij NOK een beter DWP maar ook daar 
was het geluk niet aan de zijde van DWP, wel een 
nipte nederlaag 3-2. DWP was wel 2 keer te sterk 
voor buurclub Oudehaske, thuis werd er nipt nog 
gewonnen met 3-2 in de laatste minuten. 

In Oudehaske werd een veel ruimere uitslag niet 
gehaald een 0-10 had zeker niet misstaan er werd 
wel gewonnen met 0-3. Tegen Stormvogels "63 uit 
Achlum wist DWP thuis makkelijk te winnen met 6-3 
en uit in Achlum tegen dit zelfde team werd er 
terecht met 4-1 verloren door een matig DWP. be 
voorsprong werd in Achlum al gescoord in de eerste 
minuut 0-1, daarna kreeg DWP geen enkele kans 
meer, dit was een wedstrijd om snel te vergeten. 
RES Cl, thuis een goed DWP maar ze konden na rust 
de 2-2 niet vasthouden en er werd nog met 3-7 
verloren. In Bolsward bij RES was het  enders  na een 
vroege 1-0 voor RES, werd het na rust even  enders  
en DWP ontsnapte daar met een 1-2 overwinning 
richting Sintjohannesga. 

Een goed resultaat met een zeer hard werkend DWP 
die vocht voor de punten tegen de toen nog 
medekoploper RES Cl. Delfstrahuizen/ EBC Cl werd 

thuis eerst verloren met 2-7 een terechte nederlaag 
tegen een beter Delfstrahuizen, wel kwam DWP in 
deze wedstrijd nog verrassend voor met 2-0 in 10 
minuten tijd, daarna was het de buurclub die de 
betere waren, het zelfde deed zich voor in 
Delfstrahuizen ook daar werd kansloos verloren met 
1-7. 

Over de tjonger werd er uit verloren bij 
hekkensluiter Wolvega met 2-1, een veel beter DWP 
werd in deze wedstrijd zwaar benadeelt door een 
jonge scheidsrechtster zodat op deze manier een 
doelpunt maken wel heel moeilijk werd. Thuis werd 
het anders hier werd dik gewonnen met 9-2 in een 
van de beste wedstrijden van DWP, Wolvega had 
geen schijn van kans. Tegen Sleet uit werd er door 
prachtig voetbal en mede door werklust gewonnen 
met 3-7, terwijl er thuis in een behoorlijke slechte 
wedstrijd kansloos werd verloren met 0-4. Toch een 
goed resultaat een 6e  pleats  van de 9 verenigingen in 
deze competitie. Ook dit Cl is een goed team met 
genoeg kwaliteit alleen moet het  mental  nog wat 
groeien. In de meeste wedstrijden werd er keihard 
gewerkt voor de punten en in een paar duels ging het 
te makkelijk en werden posities niet goed gehouden. 

Maar buiten dat toch een prachtig seizoen met veel 
positieve dingen. Ben nu gestopt na ongeveer 12 jaar 
leider geweest te zijn om zo ook wat andere 
wedstrijden van oa mijn dochter te kunnen zien, ook 
medeleider Jan Boender is gestopt. Ook zal ik zeker 
de Cl nog volgen waar mijn zoon cis enige in blijft 
spelen. En zal zeker nog betrokken zijn bij het Cl 
team als inval leider en schrijven van een verslag of 
fotootje. Ook af en toe weer eens fluiten voor Minne 
Modderman zal aan de orde zijn. Wens de Cl 
aankomende competitie B1 en Bauke de Jong als 
leider veel succes toe bij het vervolg van deze groep. 

jolt Jager en Jan Boender. 
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breiden maar keeper Jos Knol staat dit in de weg of 
de afronding  !cat  in eerste instantie te wensen over. 
be thuisclub krijgt deze eerste helft nog één kans, 
maar Remco ten Hoeve ziet zijn schot door de paal 
gestuit. Het is Oudehaske die wel scoort. Vlak voor 
rust is het  Jordan  Deenen, die na een voorzet van 
Ruben Douma, vrij in kan koppen en de stand op 1-2 
brengt. Even later is het werderom Oudehaske, die 
na een snelle uitbraak scoort. Jelmer Bos van DWP 
kan de bal niet onder controle krijgen en ook 
doelman Jos Knol komt te laat bij de bal waardoor  
Lennart  Ni jholt de 1-3 op het scorebord brengt. In 
de tweede helft probeert DWP nog van alles om iets 
aan de achterstand te doen, maar ondanks een aantal 
kansen lukt dit niet. Eerst is het  Age  van der Velde 
die alleen voor de keeper de bal er niet in krijgt en 
vlak voor tijd ziet Harris Horoz zijn schot gestopt 
door de Oudehaske doelman. Het is Oudehaske die 
vlak voor tijd de wedstrijd definitief in het voordeel 
van de gasten beslist door het vierde doelpunt van 
deze middag te maken. Fabian  °enema  wordt de 
diepte in gestuurd, is sneller dan de DWP 
verdedigers, maar strandt in eerste instantie op 
doelman Jos Knol. In de rebound verdwijnt de bal via 
Jelmer Bos alsnog in het DWP doel. Door deze 
overwinning pakt Oudehaske dus de derde periode en 
kan zich gaan opmaken voor de nacompetitie. Daar 
naaste concurrent van DWP ook verliest is er nog 
steeds een theoretische kans op de nacompetitie, 
teneinde degradatie te voorkomen. Dan zal de 
laatste wedstrijd komende zaterdag uit tegen Creil 
in een ruimte overwinning moeten eindigen en zal 
QVC moeten verliezen. Eelke Westra 

be Wite  Peal  grijpt laatste kans 

Op deze laatste competitiedag blijft het onderin 
ongemeen spannend in de derde klasse A. Nog drie 
ploegen strijden hier om degradatie naar de vierde 
klasse te voorkomen. be nummer twaalf in de 
eindstand 	mag 	promotie-degradatiewedstrijden 
spelen, terwijl de nummers dertien en veertien 
rechtstreeks degraderen. Nummer twaalf staat 
voorafgaand aan de laatste competitieronde QVC 
met 21 punten, daaronder DWP en Creil ieder met 18 
punten. Bij verlies van QVC en winst van be Wite  
Peal  komen deze ploegen op gelijke hoogte en volgt 
een 	beslissingswedstrijd 	wie 	om 
promotie/degradatie mag spelen. be Wite  Peal  
speelt deze middag in een uitwedstrijd tegen directe 
concurrent Creil en QVC moet op bezoek bij 
Bolswardia. 

be Wite  Peal  komt deze wedstrijd prima uit de 
startblokken en komt al na twee minuten spelen op 
een 0-1 voorsprong. Een vrije trap op de helft van de 
tegenstander komt via Burghard Kombrink bij Remco 
ten Hoeve en zijn pass op René Hulzebos wordt door 
de laatste schitterend van afstand in de verste hoek 
geschoten. DWP blijft in het verloop van de eerste 
helft de beter spelende ploeg, maar moet oppassen 
voor de snelle uitvallen van de thuisploeg. Maar in 
gevaarlijke situaties is er dan altijd nog de DWP 
doelman Jos Knol. Zo ook halverwege de eerste helft 
wanneer na een scrimmage voor het DWP doel Jack 
van Dijk alleen voor Knol verschijnt, maar deze redt 
voortreffelijk. Even later is het Stef Meurs die zijn 
vrije trap ziet eindigen in de handen van de DWP 
keeper. Aan de andere kant is het  Age  van der Velde, 
die na een voorzet van Joran Veenstra de bal in de 
handen van de Creil doelman kopt. Na een dik half 
uur spelen is het DWP die weer scoort. Een vrije 
trap, na een overtreding op Joran Veenstra, wordt 

vanaf rechts door René Hulzebos in de kruising 
geschoten en hij brengt de stand op 0-2. Even later 
is het Creil die dichtbij een doelpunt is, maar de 
alleen op doelman Jos Knol afkomende Mathe Roose 
wordt gestopt. Toch is het de thuisclub die de 
aansluitende treffer nog voor rust scoort. Vlak voor 
het rustsignaal schiet Dick Kramer na een aarzeling 
in de DWP achterhoede de bal van dichtbij achter 
Jos Knol en brengt zodoende de stand op 1-2. In de 
tweede helft is het spel van DWP minder, maar het 
creëert zich wel een handvol kansen om de score uit 
te breiden. Het zijn echter  Age  van der Velde, 
Remco ten Hoeve, Anton Holtrop en  Rene  Hulzebos 
die het net niet kunnen vinden. Creil stelt hier een 
grote werklust tegenover, maar veel kansen levert 
dit niet op. Na een twintig minuten in de tweede 
helft is het toch DWP die één van de vele 
mogelijkheden benut. René Hulzebos stuurt  Age  van 
der Velde de ruimte in, zijn schot wordt door de 
keeper in eerste instantie gered, maar de bal wordt 
hierna ingeschoten door Joran Veenstra en hij 
brengt de stand op 1-3. Hierna lijkt er weinig aan de 

Mei ik jo wat freegje 
Even voorstellen! 
Hallo ik ben Pieter de Jong 54 jaar en geboren in 
Scharsterbrug woon in Rotsterhaule ben getrouwd 
en heb een dochter en 2 zoons, ben al een jaar of 10 
actief bij DWP eerst leider en al een jaar of 6 
clubscheidsrechter. 

Hoe lang wonen jullie al samen in Rotsterhaule. 
We wonen al 19 jaar in Rotsterhaule aan de Kampweg 
hebben eerst 12 jaar aan de Roazebosk in 
Scharsterbrug gewoond, woon al 31 jaar in 1 huis met 
Jannie. 

Wat voor werk doe je. 
Werk al 32 jaar bij Douwe Egberts in de koffie ben 
eerst boerenarbeider geweest van mijn 16' tot 23' 
nu een beetje hobby boer met schapen en kippen. 

Wat is je grootste passie. 
Dat zijn mijn vrouw en de kinderen, daarna komen de 
kippen en de schapen. 

Waar kun je het meest van genieten. 
Van een terrasje pikken in de vakantie en van een 
goede wedstrijd fluiten en als de tegenstander ook 
nog complimenten geeft ook al hebben ze verloren 
dat is echt genieten. 

Wat is je grootste ergernis. 
Het zwerfvuil wat de mensen in de bermen achter 
laten neem die troep mee naar huis, en ook aan 
leiders die jeugd elftallen zo pushen om te winnen 
het zijn nog maar kinderen die moeten plezier 
hebben in voetbal. 

Met wie zou je wel een dag willen ruilen. 
Met iemand die met geestelijk gehandicapte 
kinderen werkt het lijkt mij enorm zwaar. 

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker 
maken. 
be eerste ingeving zal ik niet op schrijven na een 
zwarte blik van Jannie, nou laat mij dan maar slapen 
want ik moet 's ochtends vroeg op. 

Heb je vroeger gevoetbald. 
Eerst in de jeugd van sc Joure en na mijn 18de bij 
Langweer bij Joure was het toen niet echt gezellig 
en met 4 maten naar Langweer gegaan heb daar 2 
jaar in het eerste gespeeld en tot mijn 33'te in het 
2de was een gezellige maten ploeg. 

Wat doe je of heb je gedaan bij  IMP.  
Ben begonnen als leider omdat zoon Wout ging 
voetballen en later grens rechter en scheidsrechter 
tot nu toe. 

Hoe komt het dat je scheidsrechter bent 
geworden. 
Eigenlijk uit frustratie ergeren aan scheidsrechters 
en dan denkend van zo kan ik het ook wel, maar ja 
aan de kent zien ze het toch veel beter. 

Wat is je favoriete club en speler. 
Tot nu toe is het Heerenveen maar moet wel beter 
dit seizoen anders stap ik over naar Barcelona, 
favoriete speler is Afonso  Alves  deed weinig maar 
schoot van uit alle hoeken raak jammer dat je er nu 
niks meer van hoort (misschien iets voor 
Heerenveen). 

Wat zou je bij DWP nog eens veranderd willen 
zien. 
En permanent veld voor de jeugd ter grote van een 
half voetbalveld voor de jeugd wedstrijden eventueel 
met kunstgras. 

Welke droom zou je nog willen realiseren. 
Samen met mijn vrouw een cruise maken van een paar 
maanden naar de Cariben. 

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt. 
bat er nog veel gezellige tijden bij DWP zijn te 
beleven en dat ik no nog een nieuwe heup de A 
junioren weer kan fluiten. 
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Bij ons alle topmerken onder 1 dak 

/TIGN 

STIHL® " melab4  ° 

Wijzonol 

Merstma Xeida 
land - tuin - doe het zelf 

KARCHER 

Streek 198 I Rotsterhaule I T: 0513.551216 I www1kerstmavheida,n1 

Het juiste adres voor: 

• VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

• BROOD VAN DE WARME BAKKER 

• SNIJVERSE VLEESWAREN EN KAAS 

• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 

• DAGVERSE ZUIVELPRODUCTEN 

• DAGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

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

Tel. 0513 551494- Fax. 0513 552011 

Want kwaliteit 
loont altijd! 

Ilvehnisoh 

• gas, water, elektra, 

• dak- en zinkwerk 

Levering en reparatie van 

wit- en bruingoed. 

Levering en plaatsing van CV ketels, airco,s, 

waterontharders, hout- en gaskachels. 

Kijk ook eens op wumunninnesma..7d1 
Technisch bedrijf W. MInnesma 

Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 

T.:0513 677370 

F.0513 67 78 04 
E.: info@wminnesma.n1 

valsInstallateurs 

[1] 

[IA '17.tej (.9 1)7-1(9 rl 11 (71 	rl FiCU _ 

114 KRAAK 
Installatietechniek 

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

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

Voor al uw installatiewerkzaamheden: 

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

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

winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortiment! 

In de schijnwerpers..  
D.W.P. Bi 

DWP 	Bi, 	2e 	klasse 
Staand vinr: Jan Vaartjes (leider), Sid° Jonker,Rick van Hes, 
Douwe Mulder, Rinke Krikke, Rintje Jelle Schreur en Teun de 
Kleijne (trainer). Zittend vinr: Aden Vaartjes, Klaas Wietsma, 
Herman  Nelda,  Roelof Hoks, Joep de Kleijne en Marcel de 6raaf. 
Foto: c) Jan Knijpstra - 11 september 2010 

D.W.P. B2 

DWP 	B2, 	3e 	klasse 	N 
Staand 	Leon Veenstra, Bauke de Jong (leider), Fenna 
Stoelwinder, Volken Huisman, Thijmen Visser, Hendrik Visser 
(leider), Jacob Berger,  Seger  Korteweg, Matthijs  Rung,  Wietze 
Toering (trainer),Zittend v.I.n.r: Douni van Slageren,  Salina  
Knijpstra, Gerda Tuinier, Jeen Visser, Wieger Dirk Bos en Eric 
Akkerman. Op de foto ontbreekt Marco Hoonstra en  Ferris  
Krijgsman, Foto: C2  Jan Knijpstra -  II  september 2010 

Oudehaske maatje te groot voor be Wite  Peal  

Op sportpark be Grie te Sintjohannesga vandaag 
alweer de laatste thuiswedstrijd van deze 
competitie voor de hoofdmacht van be Wite  Peal.  
Een wedstrijd tegen de buren uit Oudehaske. Voor 
beide teams een belang rijke wedstrijd. be 
thuisclub, samen met Creil op de laatste  pleats  in de 
derde klasse, heeft in theorie nog een mogelijkheid 
rechtstreekse degradatie te voorkomen. Om dit te 
realiseren zal er deze middag gewonnen moeten 
worden en zal het drie punten hoger staande QVC uit 
Staveren moeten verliezen. Ook voor de bezoekers  

stoat  er nog veel op het spel deze middag. Bij winst 
wordt de 3e periode veroverd en speelt Oudehaske 
in de nacompetitie voor promotie naar de tweede 
klasse. 

Het in grote getale opgekomen publiek ziet deze 
middag een beter spelend Oudehaske vrij 
gemakkelijk winnen van de thuisclub, be thuisclub die 
fel en fanatiek aan de wedstrijd begint kan deze 
middag geen vuist maken tegen Oudehaske, die 
zodoende met een overwinning en de derde 
periodetitel, huiswaarts keert. Al na een zestal 
minuten krijgt Oudehaske een penalty te nemen. Een 
corner van de gasten wordt door Jos Buijs met de 

hand weggeslagen. Op de door Sebastiaan 
ingeschoten bal is keeper Jos Knol kansloos. Maar 
enkele minuten later is het de thuisclub die de stand 
weer in evenwicht brengt. Een door  Age  van der 
Velde genomen vrije trap wordt door  Rene  Hulzebos 
ingekopt. In het verdere verloop van de eerste helft 
krijgen de gasten de beste kansen om de score uit te 
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t.  Mulder Schoonmaak   

eiiloon zetoon! 
--.1•1111*. 

TeL (0513) -840674 
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 11 een vrijblijvende offirte of meer informatie, 
neemt u dan gerust contact met ons op. 

www.  "fluid  er sch oonm aak. t11 

?We 

J. 0̀..relds1ravmeg 12. 8513CH Ouvvnterhmule  
te  le roan: CIO-21840 131  A. tie Jong 

...`EiLIG  IDEE  0 mil' ijei rte au ell «art I  mi  esta II aitike  

ERKEND AARD- EN PROPAANGAS INSTALLATEUR 

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

dwo  (Oki 	 de wite  peal  
p 	CLUB van 100 

Ify jrzvii, 	 w, 
vrienden van D.W.P. 	Rotsterhaule 

p
, 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure Bauke A lgera 
Voegbedrijf Visser - Joure Jan & Anneke Lageveen 

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

Hendrik & Af Ina & Sophie Remmelt Modderman 
Herman & Gientje Sjirk & Jessica 

Voegbedrijf B. van Stralen  Durk  & Jolt Jager 
René Krikke René Hulzebos 

Peter Hulzebos Piersma - van der Ven 
Modderman koek & banket André Foppes 
Voegbedrijf H.J. Sloothaak Jan Ype & Anno Holtrop 

Henk & Lucie van Hes Anne & Grietje Knol 
Johan Kok Wietze Toering 

Atze Pieter van Stralen Van der Vlugt & Willems - Joure 
Drive In Lightningbolt Eelco & Marco Visser 

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

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

Sjoerd & Roel ie van der Molen 
Informatie Club van 100 - 

Minne Modderman tel. 
55.17.64 

B. van Hes 
Metselwerken 

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhowle 
tel.051 3551749 
rnob.0615438-112 
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19-7-11 
21-7-11 
23-7-11 

training 
training 
training 

A + B selectie 
A + B selectie 
A + B selectie 

19,30 uur 
19,30 uur 
14,00 uur 

26-7-11 
28-7-11 
30-7-11 

training 
training 
training 

A + B selectie 
A + B selectie 
A + B selectie 

19,30 uur 
19,30 uur 
14,00 uur 

16-8-11 
18-8-11 
20-8-11  

oefen wedstrijd 
training 
Beker wedstrijd 

Mulier 1 - DWP 1 
A - selectie 
A - selectie 

19,30 uur 
19,30 uur 
14,30 uur 

23-8-11 
25-8-11 
27-8-11  

Beker wedstrijd 
training 
Beker wedstrijd 

A - selectie 
A - selectie 
A - selectie 

19,30 uur 
14,30 uur 

week 35 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 

30-8-11 
1-9-11 
3-9-11  

Beker wedstrijd 
training 
le comp.wedstrijd 

A - selectie 
A - selectie 
A - selectie 

19,30 uur 
14,30 uur 

week 36 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 

6-9-11 
8-9-11 
10-9-11 

training 
training 
2e comp.wedstrijd 

A - selectie 
A - selectie 
A - selectie 

19,30 uur 
19,30 uur 
14,30 uur 

Let op !! bit schema is onder voorbehoud , er kart altijd nog wel 
eens wat wijzigen.Ik hoop iedereen gezond en wel op 16-7-'11 
te mogen begroeten op de eerste training van het nieuwe seizoen. 
Namens het bestuur,leiders,grensrechter en verzorgster wens ik 
iedereen een heel goed seizoen toe met heel veel punten. 

Henk van Hes,trainer 
Aanvulling: 
Aan het einde van het seizoen is er al een (jeugd)indeling gemaakt van de nieuwe teams. Voor 1 Juni 
moesten we de KNVB kenbaar maken met welke teams we de nieuwe competitie in willen gaan. De laatste 
dagen worden er weer enorm veel nieuwe jeugdleden opgegeven die dan weer opnieuw moeten worden 
ingedeeld wat soms een hele klus is voor Anno als jeugdcoordinator. Ook het voor elkaar krijgen van 
trainer,  !eiders,  trainingstijden  etc.  is nog een hele toer. 

Nu al bekend dat we uitbreiden met een DWP 1-3 (combinatie van b jarigen en de jongste 6 jarigen). 
Verzoek aan ouders om spelers ot speelsters nu al op te geven als lid van D.W.P. zodat we teleurstellingen 
kunnen voorkomen omdat een zeventalletje veel te groot wordt en men tot de winterstop alleen 
kan meetrainen om na de winter pas te kunnen worden ingedeeld. 
Opgavetormulier kan Z.5.M. worden ingeleverd bij Jan Knijpstra, lees website. 

bWP Al klaar voor de senioren. 	 Aef 
	 Voorbereiding  vv  b111/P seizoen 2011-2012 

Om de draad weer op te pakken, de eerste wedstrijd 
na de winterstop was er een uit tegen Oldeholtpade. 
Twee spelers Joran en Chris, moesten we 
noodgedwongen in leveren bij het 2de en door het 
wegvallen van Leo bleef er nog maar een kleine 
selectie over. 

We begonnen de wedstrijd een beetje als een praat 
groepje maar uiteindelijk werd Oldeholtpade 
opgerold met 1-7. 

be senioren bleven noodgedwongen trekken aan onze 
jongens waardoor we doordeweeks moesten 
voetballen. En als je dan tegen Heerenveense Boys 
A2 moet weet je dat daar geschoven word vanuit de 
Al. be wedstrijd ging helaas verloren door een aantal 
dubieuze beslissingen van de arbiter waardoor de 
frustratie bij de spelers ontstond en ze met 0-4 ten 
onder gingen. Was dan in deze wedstrijd het 
kampioenschap verspeeld? 

We hadden het in ieder geval niet meer in eigen hand 
en er ontstond toch enig irritatie door het uitlenen 
van jongens en het noodgedwongen doordeweeks 
spelen wat dan ook weer inhield dat bepaalde Al 
spelers niet konden en we moesten gaan lenen vanuit 
de BI/B2 

0-0 speelden. DWP speelde goed en kwam op 1-0 met 
daarna een overtreding die rood verdiende, maar 

werd gezien als een schwalbe, waardoor HJC verder 
kon met 11. HJC kon er nog in geloven vooral naar dat 
ze de stand vlak na rust gelijk trokken. Maar DWP 
stroopte de mouwen nog eens op en scoorde de 2-1. 

5 spelers moesten zich direct na de wedstrijd 
melden bij de senioren en dan gebeurd er deze 
wedstrijd iets waar ik weinig begrip voor heb. Na 90 
minuten spelen was het nog steeds 2-1 en er werd 
door deze jongens met smart gewacht op het 
eindsignaal. Dat volgde; ruim 10 minuten later toen 
HJC de 2-2 scoorde... 

be teleurstelling was groot na 104 minuten de 2-
2 waar een overwinning verdiend was  

week 28 

week 29 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
week 30 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
week 31 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
week 32 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
week 33 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
week 34 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 

2-8-11 
4-8-11 
6-8-11  

vrij 
vrij 
training 

geen trainen 
geen trainen 

A + B selectie ( o.v.b.) 	14,00 uur 

9-8-11 	training 	 A + B selectie 
	

19,30 uur 
11-8-11 	training 	 A + B selectie 	 19,30 uur 
13-8-11 toernooi in Berlikum 3x 1 wedstrijd van 30 min. 	aanvang 	15,00 uur 

zaterdag 	16-7-11 training 	 A + B selectie 	 14,00 uur 

Maar in de wedstrijd tegen WTTC liet deze Al weer 
zien de strijd niet op te geven. WTTC werd compleet 
overklast en onze jongens stuurden ze naar huis met 
een 12-0 nederlaa 

enige creativiteit was nodig om de 10-0 op het 
bord te brengen. 

Dan HJC, een medekandidaat voor het 
kampioenschap, een goede jonge ploeg, waar we uit  

Nou, dan is het kampioenschap voorbij, ware het niet 
dat ook bij Nieuweschoot de punten niet zo 
gemakkelijk meer binnen kwamen en een paar 
gelijkspelen moest toelaten. 

Onze volgende uitwedstrijd bij Mild= werd 
moeizaam gewonnen met 2-3 en gek genoeg gaf dit 
weer hoop. Want Mildam moest nog 2x tegen 
Nieuweschoot en moest nog 3 punten inleveren. 

Wij kregen dan nog Oldeholtpade thuis en die 
wedstrijd werd gewonnen met 3-1. Ook Joure was 
een maatje te klein en werd met 7-0 verslagen. be 
doordeweekse wedstrijd tegen Jubbega A2, die ook 
met Al spelers maar noodgedwongen moest 
uitkomen, werd nipt gewonnen met 1-2. 

Nieuweschoot bleef onbereikbaar voor ons en toen 
Nieuweschoot bij ons op bezoek kwam waren ze al 
kampioen. Gebrand op een overwinning en op het 
veilig stellen van de 2de plaats werd Nieuweschoot op 
hun eerste competitie verlies getrakteerd 2-1. DWP 
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zoals von seizoen! 

Scoor een unieke voetbal bij de 
Rabo sc Heerenveen Rekening. 

Rabobank. Een bank met ideeën. 
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Scoren met de 
Rabo sc Heerenveen 
Rekening, dat is het 
Idee! 
Ben jij een echte sc Heerenveen-fan en 17 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 je een eigen pinpas. 

Rabobank Heerenveen-Gorredijk 
www.rabobank.nl/heerenveen 	 Rabobank 

• • D.W.P. A1 - seioen 2010 - 2011 
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5vend Dekker leider - Wout de Jong - Redmar Wijnja - Chris van Hes - Hans Horoz - Sven Mulder - Anton Ho/trap 
Stoelwinder - Wytse Sietsma - Anne Knol trainer 

Joerie Veenstra - Robbin Veenstra - Tjeerd Wietsma - Joran Veenstra -  Myron  Dekker -  Rick  van Hes 

Ingevoegd.' Renata Dekker fotografe c Doeke Ha/trap leider 
Ontbreekt: 1.eo van der Wal 

Aden  

werd weer 2de maar verloor niet van de kampioen, net 

Bloemen voor kampioen Nieuweschoot 

be uitwedstrijd tegen Oostenburg was daarna nog 
maar een formaliteit en werd in een slechte 
wedstrijd gewonnen met 0-3. 

be leiding van de Al bedankt deze groep voor de afgelopen jaren en wenst onze jongens 
veel succes bij de senioren en de Al. Iedereen nog bedankt voor het geweldige 
afscheidscadeau wat we mochten ontvangen en we zien jullie weer terug komend seizoen op 
de velden. 

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

• 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 

tel. 0513 551117 
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Bij 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouwirenovatie. 

NVOB 
KORT 	f\ 

Gebo-Wonen 
scoort u zeker! 

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

Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnencitik 25 £1461 LE Rottum tel. 0513 621173 www.kortbouw.n1 

DAMES - EN HERENKAPSALON 

TEL .105133 - 55 111 04 KAPSALONMAAIKE M. 

Wietse Toering 

Hendrik Visser 
Jan Vaartjes 

627465 

551732 
551304 

vacature 
Arjen Veenstra 
Richard Hoeksma 
Bauke de Jong 

551515 

552160 

Jan Venema/ Tjibbe Bos 
Gjalt Jager 
Herman Roffel 
Bram Linders 

551091 
552012 
552335 

Jan Venma 
Tjibbe Bos 
Anja Jonker 
Greta Huttinga 

551154 

551401 

Al 	2x45 max 3 dis. Bi 	2x40 max 3 dis. Cl 	2x35 max 3 dis. MC1 	2x35 max 3 dis. 

? 93/94 geb ? 95/96 geb ? 97/98 geb ? 95/98 geb 

Krijgsman  Ferris  31/01/94 Hoonstra Marco 25/10/95 Hoekstra Sipke 11/01/98 Akkerman Monique 25/03/96 

Jong,de Ferdi 17/02/94 Akkerman Eric 07/11/95 Vries,de Michel 28/03/98 Jager Mariëlle 06/06/96 

Krikke Rinke 12/04/94 Huisman Volken 17/11/95 Kleijne, de Guus 30/03/98 Jonker  use  08/06/96 

Heida Herman 28/04/94 Veenstra Leon 02/01/96  Wiling  Joost 24/04/98 Stelt, van der Manuela 24/07/96 

Schreur Rintje-Jelle 14/07/94 Jong,de Jorrit 19/09/96 Jager  Wilco  10/05/98 Hes,van Aniek 02/08/96 

Wietsma Klaas 04/02/95 Jong,de Tsjerk 08/12/96 Heida Henk 09/07/98 Rijs, van Phylyne 19/09/96 

Hes,van  Rick  18/03/95 Olde Agterhui Mike 19/12/96 Akkerman Richard 11/11/98 Venema Anissa 07/12/96 

Otten Stijn 12/04/95 Hospes Anne 17/02/97 Roffel Erwin 22/11/98 Huisman  Bianca  30/12/96 

Vaartjes Arjen 07/07/95 Hes,van  Rowan  10/03/97 Hoeve,ten  Evan  05/12/98 Hoekstra Hilde 31/12/96 

Visser Jeen 22/11/95 Huttinga Erik 17/06/97 Korteweg Hidde 12/12/98 Willems Silke 20/06/97 

Visser Thijmen 22/11/95 Drogen,van Jordy 27/06/97 Venema Wijtze Rinze 13/12/98 Schutten Tineke 17/08/97 

Berger Jacob 31/01/96 Akkerman Berno 05/08/97 Krikke Wessel 19/01/99 Slageren,van Elvia 13/10/97 

Seger  24/07/96 Mei,v/d  Tobias  06/09/97 Wal .v/d Dennis 11/02/99 Koning, de Anna 13/07/98 1Korteweg  
Rdling 
Kleijne, de 

Matthijs 
Joep 

24/08/96 
15/09/96 

Huisman 
Yska 

Marten  
Ewan  

09/09/97 
21/10/97 

Holtrop 
Linders 

Bernard 
Brando 

13/04/99 
24/09/99 

Rdling 
Huttinga 

Fleur 
Iris 

23/06/99 
11/01/00  

tr 

9r 
le 
Ie 

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

Rick  van Hes 
Wiebe vd Kamp 
Anja Bos 
Tineke van Hes 

551936 
551573 
551084 
551749  

DI 2x30 

Tuinier 
Oenema ? 
Holtrop 
Akkerman 
Vervenne 
Kamp,van der 
Bos 
Schutten 
Brandinga 
Knoops 

Wal, van der 
Velthuis 
Akkerman 
Veenstra 
Bos 

max 3 dis. 
99/00 

Jildou 
Gen  
Nico  
Jesse 
Carlito 
Sietse  
Geert  
Peter 
Dann 
Jurre 
Wilco  
Jelle  
Erwin  
Gerben  
Benny 

geb 
19/07/98 
12/09/98 
13/04/99 
16/06/99 
01/09/99j 
09/09/99

1 
16/11/99 
08/12/99j 
16/12/99j 
17/02/00 
22/02/00 
29/02/00 
07/06/00 
27/07/00 
16/08/00 

vacature 

Henk Torenvlied 552410  

D2 2x30 	max 3 dis. 
99/00 
	

geb 
Jong, de 
Waterlander 
Hoonstra 
Schippers 
Torenvlied 
Berg,van de 
Jong,de 
Akkerman 
Elsloo,van 
Bruinsma 

Rein 
Allard 

Jelmer 
Michael 
Ian 
Tim 
Gido 
Jenne 
Luc 

Jelmer  

31/08/98 
06/01/00 
30/01/00, 
25/05/00 
23/06/001  
14/07/00, 
15/07/001 

27/08/00 
28/11/00 

09/jul/01 

Andries de Vries 
R J Schreur 

Andries de Vries 
L. van der Hoo. 

El 	2x25 max 2 dis. 
01/02 
	geb 

552514 

552514 

Akkerman 
Venema 
Vries, de 
Wal,van der 
Lootsma 
Zee,van der 
Slageren,van 
Meer,v/d 
Akkerman 
Knoops 

Anouk  
Nienke 
Marti jn 
Lianne 
Robin 
Beitske 
Sake 
Mike 
Rianne 
Hette 

21/07/00 
22/09/00 
28/12/00 
17/01/01 
07/03/01 
07/05/01 
19/05/01 
05/08/01 
11/05/02 
10/11/02 

A itze Hiemstra 

Seije v/d Wal 
Sietske Olde Agterhuis 

552720 
552205 

552222 
552093 

E2 	2x25 max 2 dis. 
01/02  geb 

Jager 
Schippers 
Vries,de 
Wal van der 
Mienstra 
Hooijer 	Xander 

Heeringa 	Wieke 

Olde Agterhui Herman 
Idzinga 	Tjardo 
Hiemstra 	Meinte 

18/03/01 
19/06/01 
14/11/01 
16/11/01 
21/01/02 
24/01/02 
15/04/02 
01/05/02 
09/06/02 
15/07/02 

Marco 
Jelmer  
Jeroen  
Rick 
Jelger 

Modderman Pieter 
Modderman Marc 

14/07/02, 
14/07/02  

spelen  lx  in de 2 weken 
per x bekijken in welk E-team Stoelwinder Fenna 

Knijpstra 	Salina  
Tuinier 	Gerda 
Slageren,van bouni 

01/08/95 
20/08/95 
13/12/95 
16/07/96 

Indeling Najaarscompetitie 2011 - 2012 
	

v.v. b.W.P. ( jeugd) 

552504 

436529 
552504 

Jan de Vries 

Hans Piek 
Jan de Vries 

628402 
636842 

Henk Visser 
Theo Portena 

geb 
E3 	2x25 max 2 dis. 

01/02 
Fl 	2x20 	geen disp 

03/04 geb 
F2 	2x20 	geen disp 

03/04/05 geb 
F3  geen disp 

03/04/05 	geb 

2 

4 

C 

E 

Otten 
Schutten 
Kruis 
Jong, de 
Bakker 
Boer, de 

Andries 	06/02/04 

Gerco 	26/07/04 

Marten 	16/01/05 

Rick 	11/05/05 
Jouke Pieter 13/06/06 
Christan 	22/08/06  

Johan barwinkel 
Jacob Schippers 
Marleen de Jong 
Hendrika Pasveer 

682818 
552390 
552525 
621670 

R J Schreur+ stagiaires R J Schreur+ stagiaires 

vacature 
vacature 

IDikkerboom 
Vries, de 
Boer, de 
,Bakker 
iSchotsma 
'Zwol van, 
Piek 
de Glee 
Jong, de  

Minze 
Lucas 
Jelle 
Rinze Bart 
Tino 

20/10/02 
16/12/02 
26/01/031 
20/08/03 
23/06/03 

Melvin 	21/08/02'  
Sjoerd 
Jorn 
Douwe Thijs 12/10/02 

12/09/02 
23/09/02 

Schippers 
Akkerman 
Mulder 
barwinkel 
Groenewegen 
Kruis 
de Jong 
Pasveer 
van der Meer  

Bryan  
Yntse  
Jesse-Jens 
Jorian 
Koen 
Henk 
Remco 
Jeffrey 
Nick 

19/01/03 
20/01/03 
01/03/03 
10/07/03 
18/07/03 
18/08/03 
18/12/03 
24/12/03 
03/02/04  

Niels 
Bart 
Joyce 
Dennis 
Thomas 
Willem 
Lars 
Hidde 
Jorrit 

09/05/03 
05/08/03 
16/09/03 
08/03/04 
10/06/04 
24/06/04 
02/07/04 
16/11/04 
15/01/05 

Schippers 
Eefting 
de Vries 
Jong, de 
Hiemstra 
Heeringa 
Akkerman 
Portena 
Visser 

10  Duim 	Kevin 

 

11/07/031  
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Naar de Dames  
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