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Onze inzet wordt uw succes! 
CDB•nu staat garant voor kwaliteitsdrukwerk en service. We zijn gespecialiseerd in Direct mail en Digitaal drukwerk. We leveren 
kwaliteit en maatwerk. Bovendien zijn we flexibel en kunnen daardoor ook jullie flexibiliteit vergroten. Hiervoor hebben we een o.a. 
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Compleet pakket CD134Dnu: •Hoog serviceniveau • Spoedklussen bestaan niet wij leveren gewoon snel! 
•Breng- en haalservice • Flexibele houding • Wij denken mee en reageren direct •Opslag van goederen mogelijk. 

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

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 8.00 Val 16.30 uur 
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Wiepie Krist  
- Is er een sleutelplan want nu weet niemand wie welke 
sleutel heeft. 
Hier wordt aan gewerkt alsmede zijn er vanuit de jeugd 
nieuwe ideeën aangedragen hoe dit beter te laten 
functioneren. Wordt dus aan gewerkt. 

- Inleveren materiaal, ballen  etc.  aan het einde van het 
seizoen moet beter. Afgelopen seizoen een drama. Aleida 
geeft aan dat men hierover ook meer richtlijnen moet 
geven, haar is lang niet alles bekend. 

- Wiepie ergert zich aan het snoeiwerk, of juist aan het 
niet snoeien van de bomen en overhangende takken. Anne 
reageert dat de gemeente meestal aan het einde van het 
jaar een hoogwerker in huurt. Bestuur neemt contact op 
met gemeente. Ook opsnoeien achter de masten, 
ballenvager voor is stuk. 

Hotze Adema 
- Is het mogelijk dat de webmaster van de website een 
extra link krijgt voor openstaande vacatures binnen D.W.P. 
Wordt meegenomen, goed idee. 

- Ook meer  banners  op de site. Jan reageert dat de 
webmasters al een ruime actielijst hebben met gewenste 
aanpassingen. Zoals ook al verwoord in het Jaarverslag is 
Melis er geruime tijd uitgeweest en zijn we afhankelijk 
van hem over verdere verwerkingen. be opmerking van 
Hotze ligt in het verlengde van de actielijst, wordt 
meegenomen. 

- Sietze merkt nog op dat hij de website van D.W.P. één 
van de beste websites vindt. 

- Controle brandblussers gaat nu via gemeente, 
meegenomen in de landelijke controlebeurt wanneer men 
hier in Sint johannesga ook de scholen en gymzaal 
controleert. 

- Hotze vraagt waarom het bestuur er niet mee akkoord is 
gegaan toen een horeca-ondernemer uit Heerenveen de 
vereniging inschopshirts aanbood. Hij verwonderde zich 
erover dat hij voor de vereniging hier wel een rekening van 
zag voor andere shirts. Deze vraag is weer een beetje in 
het luchtledige er worden wel opmerkingen geplaatst maar 
niet bekend door wie. Ook op de vraag welk bestuurslid is 
dan gevraagd weet niemand het antwoord want bij de 
bestuursleden is deze vraag niet bekend. 

- Merchandising D.W.P., de paraplu's en sleutelhangers 
loopt nog niet storm volgens Hotze. be paraplu's kunnen bij 
de bar worden gekocht. Verkoop dramatisch zegt Hotze. 
Actiecomité is in overweging om mutsen en sjaals  eon  te 
schaffen maar twijfelt hierover. 

- Gevraagd wordt nog naar de prijs van co-sponsoring. 
Anne merkt op dat Metselbedrijf Jager er nog bij komt. 

Maar dat we elkaar niet moeten bijten als D.W.P. en 
actiecomité met zijn reclameborden. 

Tjibbe BOS  

- Tjibbe geeft nog een aanvulling op het Jeugdverslag en 
verteld dat we afscheid van Mango! hebben genomen en 
dat Jochum Meester de "nije" jeugdsecretaris is 
geworden binnen D.W.P. en dat men hier uitermate blij 
mee is 

- Tot slot wil hij Sietze veel succes toe wensen om het 
jeugdniveau van de voetbalvereniging D.W.P. op een hoger 
peil te brengen. 

Sietze Drenth  
Sietze vraagt nog waarom het scorebord is verplaats van 
het midden naar de uiterste hoek van het hoofdveld. Hij 
en meerderen kunnen de standen niet meer lezen maar ook 
dat de standen niet meer worden bijgewerkt omdat ze 
zover weg staan. Waarom niet terug? 
Jan verteld dat wanneer men deze midden in  pleats  de 
jeugd op de reclameborden gaat staan en deze zodoende 
worden vernield. 

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

Anne sluit de vergadering om 23.15 uur en biedt de 
aanwezigen nog enkele consumpties van de vereniging aan. 

Jan Kni jpstra, secretaris D.W.P. 

Sintjohannesga, 24 september 2011 

Van de Redactie, 
Hallo allemaal! 

bit is alweer het eerste clubblad na de zomervakantie. 

Allereerst willen wij graag melden dat er vanaf heden een persoon minder in de redactie zit, te weten Aly. 

Wij willen Aly bedanken voor alle hulp en ondersteuning die zij heeft gegeven bij het maken van de 

clubbladen!! Uit naam van vereniging heeft Anja een mooie bos bloemen aan Aly gegeven. 

Verderop in dit clubblad is weer van alles te lezen, zoals onder meer wat de jeugdcommissie heeft te melden, 

een verslag van de voorzitter, een verslag met daarin de uitkomsten van de laatste bestuursvergadering, de 

de ingezonden foto' s en verhalen, en natuurlijk de vaste rubriek "mei ik jo wat freegje". be notulen van de 

jaarvergadering 2011 vind u achterin. Al met al weer een boel leesplezier voor iedereen. 

Wij van de redactie wensen jullie een goed voetbalseizoen toe en hopen weer veel van jullie foto' s en/of 

verslagen van de wedstrijden te mogen ontvangen, welke we dan weer in het volgende clubblad kunnen 

plaatsen. be kopie voor de tweede clubkrant moet uiterlijk 1 februari zijn aangeleverd. En kan gestuurd 

worden naar tjibbe-anja@kpnmail.n1  

be redactie 

Nogmaals ALY BEDANKT!! 
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M: 06-109 06 634 

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

Heide 11 
8521 DE St. Nicolaasga 
Telefoon (0513) 432 334 
Mobiel (0651) 501 796  
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,k\w BHLAZING 
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liZZIE 

REERIII11111111111 
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. 

MASSEY FERGUSON 
Street< 3t, 	 Sittijoitatittegit Te1;0513.„128„ wlvw.lnab-akkernum.iill  mob:0,2, 88,4 ,8  
Mechanisatiebedrijf 

Akkerman 

www.badkamertechniek.n1 
info@badkamertechniek.n1 

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

PROFILZ teo 

Handelswei 6 
8501XJ Joure 
t: +31 513 551813 

info@brouwerfietsen.n1 
www.profileleobrouwer.n1 

Winn  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 

Henk  Mulder 
Vierhuisterweg 22 
8507 CG Rohel 
henk.mulder@hemutech.com  

- Sietze wil graag op korte termijn een gesprek met het 
bestuur over het oppakken van zijn taak om het niveau van 
trainingen en de coördinatie van jeugdtrainers te 
verbeteren. Anne en Tjibbe zijn hiervoor het bestuur 
aangewezen zodat zij beiden binnenkort met Sietze een 
gesprek hebben. Misschien moet Anno als 
jeugdcoördinator daar bij zijn. 
- Er liggen nog vele diepe gaten, van het oude hek, in het 
trainingsveld, een gevaarlijke situatie. Minne neemt 
contact op met gemeente, was als besloten in de afgelopen 
bestuursvergadering. 

- Momenteel voetbalt er veel jeugd op de velden, hier ligt 
geen verbod op. 

- Sietze merkt nog op dat Anne als voorzitter niet teveel 
andere taken op zich moet nemen. 

- Wederom komt het gesprek op vrijwilligers, een 
roulatiesysteem voor barbezetting in de kantine. 
Misschien is het een goede zaak om bij aanmelding nieuwe 
leden en lijst met vrijwilligerstaken te vermelden waar 
men belangstelling voor heeft. 
Sietze kijkt eens bij andere verenigingen hoe zij hier mee 
omgaan 

- Op zo'n vergadering komen vaak alleen de zaken ter 
sprake die niet goed gaan of zijn. Toch moeten we niet 
vergeten dat binnen D.W.P. ook heel veel zaken goed gaan. 
Zo was Sietze afgelopen woensdag bij de jeugdtrainingen 
en zag door met name onze jeugdtrainers prima werk. Ook 
dat mag gerust eens worden gezegd, complimenten. 

Henk van Hes  
- Henk vraagt naar het voorstel bestuur verbouw of 
renovatie. be bedoeling van de voorzitter was om dit na de 
rondvraag nader toe te lichten maar dit wordt nu alvast 
behandeld. 

be opzet was om achter het DWP-complex een tweetal 
nieuw kleedboxen te plaatsen vanwege het toenemende 
aantal aanwezige meisjes en dames. be kostenpost 
hiervoor is hoog, geld dat de vereniging niet heeft. 
Nieuwbouw zal ongeveer een dikke € 40.000 gaan kosten. 
Zo door de maanden heen kwam het bestuur tot 
gewijzigde ideeën dat de bestaande kleedboxen ook hoog 
nodig aan renovatie toe zijn. Kijk bijvoorbeeld maar eens 
naar de doucherij en wc's. Het complex is al van 1975. 
Kijkende naar de afgelopen klussendagen is de inzet van 
DWP-vrijwilligers minimaal zodat "eigen werk" bijna niet 
mogelijk is. Voor renovatie is een offerte opgevraagd wat 
uitkwam op ongeveer € 16.759,-- echter 	 per box. 
Direct is duidelijk dat dit niet haalbaar is, simpelweg 
omdat wij hiervoor niet de financiën hebben. 

Er is dus een keuze wat we moeten doen, verbouw, 
nieuwbouw maar zolang we dit niet kunnen betalen houdt 
alles op. Er zal een gesprek met een vertegenwoordiging 
van de gemeente worden gepland. 

- Henk vraagt nog wie de kleurkeuze heeft gemaakt van 
deze frisse groene kleur in de kantine. Niet echt zijn 
keuze en dat hoort hij van vele anderen. Anne verteld dat 
het initiatief bij de jongeren vandaan komt en zij het zelf 
hebben gedaan. Op zich natuurlijk prima want zij nemen 
"wel" initiatief om vrijwillig iets op te pakken. Over de 
kleur valt dan te discussiëren. 

- Henk wil graag eerder bericht van rijschema's bij zijn 
kinderen en dan niet via  e-mail.  Wordt meegenomen naar 
jeugdcommissie. 

- Verder nog de opmerking hoe de jeugd vertegenwoordigd 
kan zijn in de vergadering. 
Hierop komt nadere informatie in het komende clubblad en 
zal voor de komende Ledenvergadering duidelijk kenbaar 
worden gemaakt. 

Anja Bos - van Hes  
Anja vraagt nog over de deelname van het 
schoolvoetbaltoernooi. Jan legt uit dat er twee 
schoolvoetbaltoernooien zijn binnen de gemeente. En 
voorronde toernooi voor het KNVB schoolvoetbal en één 
toernooi bij sc Joure georganiseerd door MIKS. Destijds 
hebben wij als DWP het eerst genoemde toernooi 
overgenomen. Hiervoor zijn zeventallen meisjes en 
elftallen jongens nodig van leerlingen uit de 7e en 8e groep. 
Destijds hebben we dezelfde scholen eerst overgenomen, 
8 meisjes zeventallen en 8 jongens elftallen meer kunnen 
wij simpelweg niet op een woensdagmiddag op ons complex 
verwerken. be grotere scholen kwamen hiervoor in 
principe in aanmerking omdat men leerlingen heeft die aan 
de vereisten voldoen. Wel hebben we later meer scholen 
aangeschreven of men ook wil meedoen. Maar de reacties 
waren dat men te weinig spelers had, vereiste is ook dan 
men wel werkelijk op deze school moet zitten. Ook be 
Schakel is op deze manier benaderd omdat we nog  pleats  
hadden voor een elftal, maar ook zij zegden af. 

Het toernooi in Joure is meer voor zeventallen of 
gemengde teams zodat hierdoor meer mogelijk is. We 
hebben wel contact gezocht met deze organisatie, zij 
hebben immers veel meer velden, maar die hadden weinig 
animo om de KNVB-voorrondes over te nemen. 

- DI wil graag Clis het door de weersomstandigheden niet 
meer mogelijk is buiten te trainen in de zaal trainen. Van 
de week in bestuur besproken dat door de leeftijd van de 
jeugd dit waarschijnlijk niet beheersbaar is en waar 
moeten we de grens liggen want dan willen bijvoorbeeld de 
C-junioren ook wel. Niet om het kostenplaatje maar meer 
om de te kleine ruimte. Leiders D's kijken hier  enders  
tegen aan, situatie gewoon zelf beoordelen. 

"tar  

-11 06-30 29 77 43 
www.hemutech.com  
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iedereen is hiervan op de hoogte, communiceren richting 
jeugdleiders. Bij de senioren wordt dit geregeld door het 
Algemeen Bestuur. 

Conclusie is dat het financiële saldo van het actiecomité er 
prima voor staat. 

Anne dankt het actiecomité voor het prima geleverd werk, 
ga zo door alles ligt er picobello voor. Ook de reservering 
van bouw of verbouw is gereserveerd in het saldo van het 
actiecomité. 

8. Verslag kascommissie 
be kascommissie, dit seizoen bestond uit Sietze Drenth en 
Hotze Adema en als reserve was Tineke van Hes 
aangewezen. 
Sietze en Hotze hebben afgelopen vrijdag 16 september 
de boeken van Gerrit diepgaand gecontroleerd en hebben 
ruimschoots de tijd genomen. 

Enige discussie was er over de vraag of sommige 
onderdelen wel op de juiste kostenpost waren geboekt. Dit 
gaf enige verwarring, alles staat er echter. 

In overleg met Mindert is al gekeken hoe dit volgend 
seizoen kan worden aangepast. Dus dan is er nog een 
duidelijker en overzichtelijker verantwoording op 
onderdelen. 

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

9. Benoeming kascommissie 
Sietze Drenth is aftredend in de kascommissie en wordt 
door Anne bedankt voor het werk in de commissie. Als 
nieuwe kascommissie voor het komende seizoen werden 
benoemd: Hotze Adema en Tineke van Hes. Jochum 
Meester wordt aangewezen als reserve. be vergadering 
gaat hiermee akkoord. 

10. Bestuursverkiezing 
- Gerrit Aalbers, Tjibbe Bos en Jan Kni jpstra zijn 
periodiek aftredend en door het bestuur  GIs  herkiesbaar 
gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen en 
vanuit de vergadering is ook geen bezwaar tot 
herbenoeming zodat  alien  worden herkozen 

- Daarnaast brengt Anne de bestuursuitbreiding ter 
sprake. Hij vraagt de vergadering toestemming tot 
uitbreiding van het bestuur met één persoon. be 
vergadering gaat hiermee akkoord. 

- Dan is er nog de vacature van secretaris. Anne vraagt 
wederom de vergadering om mee te denken hoe we dit 
kunnen oplossen en eventueel een nieuwe kandidaat aan te 
brengen of binnen de leden van de vereniging aan te 
kaarten en wijzen op het probleem. 

Notulen Ledenvergadering v.v. D.W.P. - vrijdag 23 september 2011 

Hij vraagt de aanwezigen het bestuur te machtigen om een 
nieuwe secretaris te benoemen wanneer deze zich 
aanmeldt. Iedereen gaat hiermee akkoord zodat het 
bestuur zelfstandig een nieuwe secretaris kan benoemen. 
Iedereen werd er nogmaals op gewezen op de noodzaak 
van een nieuwe secretaris en de bestuursuitbreiding. 

	

11. 	Voorstel contributieverhoging 
Door de sterk gestegen kosten waar wij als vereniging 
tegen aan lopen, zoals onderhoud gebouwen, veldhuur 
zaalhuur, nutskosten  etc.  komt het bestuur met een 
voorstel tot contributieverhoging. 

Voorstel contributieverhoging: 
- Senioren vanaf 19 jaar gaan van € 130, naar € 145, (€ 
36,25 per kwartaal); 
- Jeugd van 15 tot en met 18 jaar van € 102, naar €' 112, (€ 
28, per kwartaal) dit is inclusief kledinggeld van € 10,--; 
- Jeugd tot 15 jaar van € 82, naar € 92, (€ 23, per 
kwartaal) dit is inclusief kledinggeld van € 10,—; 
- be Donateurs bijdrage gaat van € 10, naar € 15,--. 

be laatste verhoging is van drie jaar geleden. Alles 
verhoogd langzamerhand en de noodzaak tot aanpakken 
van ons complex is ook duidelijk, be vergadering gaat 
unaniem akkoord met het voorstel van verhoging zodat 
deze per 1 januari 2012 ingaat. 

	

12. 	Rondvraag 
Tijdens de rondvraag komen de volgende vragen c.q. 
opmerkingen aan de orde. 

Mariejette Bi jker  
Mariejette vraagt of er weer een bekerkast in de kantine 
kan komen, de oude is destijds bij de verbouw vernietigd. 
Na een discussie waar we deze moeten plaatsen komen we 
tot de oplossing om de bekers in de bakken boven de 
ramen te plaatsen. Tineke en Aleida stellen zich spontaan 
beschikbaar om deze bekers op regelmatig van stof te 
ontzien. 

Aleida Tuinier  
Aleida geeft aan dat het betalen van geld om te rijden en 
wasgelden bij de dames soms erg problematisch is. be 
jeugdleden van de dames hoeven geen wasgeld te betalen 
omdat voor hen kledinggeld via de contributie wordt 
verrekend. Aleida vraagt of het wasgeld kan worden 
verrekend met de contributie. Is wel problematisch omdat 
men niet weet wanneer iedereen speelt. Bestuur neemt dit 
mee in de eerstvolgende bestuursvergadering. 

Sietze Drenth  
- Sietze vraagt hoe men komt tot de indeling van 
jeugdteams. In mei worden de jeugdteams opgegeven aan 
de KNVB met vermelding samenstelling van de groep. be 
teams worden per regio en naar hoogte door de KNVB 
ingedeeld. 

Van de voorzitter, 
Dag 	beste 	DWP 	lief hebbers 	en 	andere 
belangstellenden. 

Er is sinds het uit brengen van het vorige DWP 
clubblad waar u nu aan in het lezen bent al weer het 
één en ander gebeurt binnen de vereniging DWP. 

Zoals menig één van u heeft kunnen zien een prachtig 
mooie nieuwe afrastering rond het hoofdveld met 
daarbij verschillende "oude"reclame borden en wat 
vooral opvalt verschillende nieuwe sponsoren. Dit is 
naast onze sponsorgroep, die ook langzaam uitbreid 
een mooi beeld op en rond het veld. 

Wat ons als bestuur wel enige zorgen baart is het 
gegeven dat er steeds minder vrijwilligers 
beschikbaar zijn om de kantine open te kunnen 
houden op de verschillende avonden en zaterdagen. 

Ook na herhaalde oproepen is het nog steeds niet 
gelukt om het werk van Jan Kni jpstra te verlichten 
doordat er mensen zich opgeven tot het willen 
steunen en/of vervangen in deze functie als 
secretaris. ik hoop dat hier op korte termijn een 
oplossing in zal komen!!! 

Dat we het allemaal druk hebben is niet vreemd, 
maar als we bij een vereniging horen moet het niet 
zo zijn dat we gaan denken dat de "andere alles wel 
zal klaren. Als we sinds enige tijd al de dinsdag 
moeten sluiten komt het er straks op neer dat we 
één van de andere avonden ook dicht moeten omdat 
er naast weinig vrijwilligers ook geen mensen meer in 
de kantine komen. Dit is dan op het laatst een visuele 
cirkel aan het worden en dat zullen we met elkaar 
moeten zien te voorkomen omdat we niet de nieuwe 
leden van de afgelopen periode moeten laten denken 
wat doe ik bij deze vereniging. En we mogen gerust 
zeggen dat het laatste canto! van 298 leden een 
kleine vereniging als de onze niet mag misstaan. 

be komende tijd is er bestuurlijk nog contact met de 
gemeente en daarbij is een steeds verhogend 
ledenaantal erg belangrijk in de gesprekken over de 
aanvraag van een kunstgrasveld en niet te vergeten 
het aantal wat er de laatste tijden is bij gekomen. 
Een groeiende vereniging heeft toekomst. 

Naast dit toch wel ietsjes pessimistische stukje zijn 
er natuurlijk ook nog verscheidene positieve dingen 
binnen onze fijne club. Het gaat met menig elftal 
heel goed in de competitie en dat is voor de 
vereniging en de leden een fijne opsteker. 

Laten we met ons allen DWP naar een hoogte 
brengen waar we sportief gezien thuis horen en waar 
men een gaatje in tijd ziet om naast supporter ook 
de club als vrijwilliger te steunen .......graag!!! 

Met een vriendelijke sport groet, 
voorzitter  vv  DWP, 
Anne Knol 
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Algemeen  
e-mail  D.W.P. 
website 
verenigingscode 
Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstri jdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Technische zaken senioren 
Technische Zaken 

Jeugdcommissie 
Voorzitter 

Jeugdsecretaris 

Jeugdcoördinator 

Lid 

Kledingbeurs jeugd 

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

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

Geert Dijkstro 
Groene Dijk 1, 8501  AX  Joure 
(jeugdcommissie@vvdwp.n1) 
Tjibbe Bos 
MJ Hogeboomstr 2, 8464  NN  Sintjohannesga 
Jochum Meester 
Streek 34, 8464  NC  Sintjohannesga 
Anno Holtrop 
HJ Groenstraat 28, 8464 NK Sintjohannesga 
Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Informatiepagina 
v.v. b.W.P. 2011-2012 

20 oktober 2011 

Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Contactpersoon barvrijwilligers 
Mariejette Bi jker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464  PH  Sintjohannesga 

55.20.78 
06-51.75.04.99 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.14.46 

06-48.70.08.21 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

41.40.49 
06- 57.12.80.06 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

06-28.05.39.93 

06-46.29.19.15 
55.12.55 

55.12.55 

06-30.73.13.08 

Accommodatie 
Sportcomplex Sportpark "De Grie" 

be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 
55.17.88 
55.17.85 

Al jaren, bijna al vanaf de oprichting wordt aan het begin 
van het komende seizoen de Ledenvergadering gehouden 
met terugblik, verantwoording  etc.  van het afgelopen 
seizoen. 

5. Jeugdverslag 
Een verslag van de jeugd van het afgelopen voetbalseizoen 
werd opgemaakt door jeugdsecretaris Jitske Mulder en 
voorgelezen door de jeugdvoorzitter Tjibbe Bos. Anno was 
de jeugdcoördinator. Een kort overzicht van de prestaties 
van alle jeugdteams. Vele evenementen en activiteiten 
werden er naast het voetbal georganiseerd. Complimenten 
aan alle jeugdleiders en jeugdtrainers om dat de 
hoeveelheid jeugd nog steeds toeneemt. 

Het jeugdverslag wordt eveneens door de vergadering 
goedgekeurd. Tjibbe geeft verder nog aan dat Jochum 
Meester de nieuwe jeugdsecretaris is geworden en dat er 
nog gezocht wordt om uitbreiding van de jeugdcommissie. 

Pauze met een lekker bakje koffie en de rokers krijgen de 
gelegenheid buiten even een peukje te roken. 

6. Verslag penningmeester 
Penningmeester Gerrit Aalbers had voor iedere aanwezige 
weer een duidelijk exploitatieoverzicht per 30 juni 2011 
van de voetbalvereniging D.W.P. gemaakt. 
Kijkende naar het begin saldo van 1 juli 2010 en naar die 
van 30 juni 2011 blijkt dat de vereniging er een kleine € 
4.000,-- op vooruit is gegaan. 

Uit de vergadering kwamen de volgende vragen: 

- diversen: teveel betaalde contributie. 
Met de komst van Gerrit  GIs  penningmeester is er een 
nieuwe manier van betalen gekomen, de incassomachtiging 
tussen lid en vereniging waarbij de vereniging is 
gemachtigd contributie en bij de senioren boekingen te 
innen. Voorheen in de tijd van onze vorige penningmeester 
Jan de Vries was er de automatische betaling, iets tussen 
bank en lid. Het blijkt dat er, ondanks diverse 
aanschrijvingen van Gerrit nog enkele personen op deze 
manier betalen. Gerrit kan dit niet bij de bank blokkeren 
omdat het iets is tussen lid en de eigen bank en waarbij 
DWP geen partij is, men moet dit zelf laten stopzetten. 

- be jeugdsportsubsidie van de gemeente vorig jaar was 
geboekt op een andere post. 

- Het onderdeel bestuurskosten is besproken met de 
kascommissie omdat hier ook andere kosten op zijn 
geboekt. Gerrit heeft inmiddels Mindert Mulder gevraagd 
hoe hij dit het beste kan verwerken. 

- Mariejette had nog een vraag over de vrijwilligerskosten. 
Hier is ook de vergoeding van de senioren keeperstrainer 
op geboekt. 

Voorzitter Anne Knol geeft aan door de jaren heen, met 
een omzet van ruim boven € 100.000,—, de rol en invulling 
van een penningmeester steeds belangrijker wordt. Om de 
financiën van een vereniging als het onze goed op orde te 
hebben komt steeds meer kijken. Met de invoering van het 
geautomatiseerd pakket, internetbankieren, regelgeving, 
kassa,  etc.  moet hier een persoon over gaan die boven op 
de materie zit. Daarnaast moeten de jaarcijfers digitaal, 
middels SportLink, financieel verantwoord worden aan de 
KNVB. 

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

Aanvullend kwam Hotze, als kascommissielid, nog met de 
opmerking dat Gerrit vertelde bij de kascontrole dat de 
inkoop van de bierprijs drie keer was verhoogd. Reden om 
de consumptieprijzen te verhogen? Anne reageert dat het 
bestuur heeft besloten dit niet te doen. Het is een vaste 
groep kantinebezoekers die de inkomsten binnenhalen. Van 
Heineken krijgen we steeds achteraf een bonuskorting. 
Omdat ons contract met dit bedrijf afloopt was er onlangs 
al een riantere bonus. We houden echter wel de vinger aan 
e pols. 

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

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

Afgesproken W05 dat ook de kascommissie het financiële 
gedeelte van het actiecomité mee zou nemen. Dit is echter 
niet gebeurd, volgend seizoen goed rekening mee houden. 
Onlangs is echter besloten dat Gerrit ook het financiële 
gedeelte van het actiecomité overneemt zodat beide 
onderdelen bij één persoon ligt. 

Sietze vraagt of, gezien de reclameborden die nog achter 
ons complex staan, het aantal borden is afgenomen. Dit is 
niet het geval er zijn nog reclameborden die moeten 
worden vernieuwd. Twee afmeldingen van bedrijven die 
zijn gestopt maar ook nieuwe aanmeldingen. 

Bij het onderdeel fruitmanden was er weinig uitgegeven. 
Bij ziekte of iets dergelijks worden de fruitmanden voor 
de jeugdleden geregeld door het actiecomité. Niet 
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Atze Pieter van Stralen 	 55.12.76 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie 

Redactie clubblad 

Advertenties clubblad 

Kantinebeheer 

Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
clubblad@vvdwp.n1 
Anja Bos - van Hes 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

55.19.89 

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

Hotze Adema 
be Grie 17, 8464 PA Sintjohannesga 

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

85.20.49 
06-52.41.53.95 

06-48.70.08.21 

55.19.54 

55.19.89 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

Actiecomité 
Secretaris 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Club van 100 

Op de Algemene Ledenvergadering 2011 is besloten tot verhoging van de contributie per 1 januari 
2012. be contributie kan alleen via incassomachtiging worden betaald. 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 (0513) - 55.14.46 
Heren senioren 	 vanaf 19 jaar e.o. 	t* 36,25 per kwartaal 	€ 145,00 per jaar 
Dames senioren 	 vanaf 19 jaar e.o. 	€ 36,25 per kwartaal 	€ 145,00 per jaar 
Junioren, jongens en meisjes *1) 	van 15 tot 19 jaar 	€ 28,00 per kwartaal 	€ 112,00 per jaar 
Jun/Pup., jongens en meisjes *1) 	van 5 tot 15 jaar 	€ 23,00 per kwartaal 	€ 92,00 per jaar 
*1) inclusief kledingtoelage 

Kledingtoelage 
Donateurs 
Club van 100 

- 	€ 2,50 per kwartaal € 10,00 per jaar 
€ 15,00 per jaar 
€ 45,00 per jaar 

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) 

Consul  Notulen Jaarvergadering 2011 (seizoen 2010-2011) 
Vrijdag 23 september 2011 - kantine v.v. b.W.P. 

1. Opening 
Even over achten opent D.W.P.-voorzitter Anne Knol de 
vergadering en heet in totaal 20 leden welkom voor de 
jaarlijkse Ledenvergadering. 
Net als vorig jaar is het opmerkelijk dat het allemaal 
personen zijn die één of andere functie binnen de 
vereniging bekleden en geen enkel spelend lid. Ondanks de 
aankondiging op de website, clubblad en de posters op het 
complex is de opkomst weer extreem laag. Doch zoals 
Anne het goed verwoord "we kunnen wel een negatieve 
toon zetten, maar kunnen beter positief handelen met 
degene die er "wel" zijn". 
Hij benadrukt nog dat we vanavond iedereen met respect 
behandelen en niet kritische persoonsgerichte 
opmerkingen/aanvallen moeten plaatsen en wenst iedereen 
een vruchtbare vergadering 

2. Notulen 
Van de ledenvergadering van vrijdag 3 september 2010 
heeft secretaris Jan Knijpstra de Notulen gemaakt. Deze 
Notulen zijn geplaatst in het clubblad aan het begin van 
het seizoen en de afgelopen tijd een paar keer op de 
website van D.W.P. Ze worden niet meer afzonderlijk 
tijdens de Ledenvergaderingen uitgereikt en voorgelezen. 
Voorzitter Anne vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op 
de notulen? Sommige aanwezigen kijken nog even snel bij 
de buurman, maar verder komt er vanuit de vergadering 
geen enkele reactie meer zodat de notulen met 
dankzegging aan secretaris Jan Knijpstra worden 
vastgesteld. 

3. Mededelingen voorzitter 
- Afbericht ontvangen van Jitske Mulder, Henk Mulder, 
Anno Holtrop, Herman de Heij, Wietze Toering en Albert 
Hol. 

- Vorig seizoen degradeerde zowel het le als het 2e elftal. 
Op sommige momenten hadden we wel een compleet team 
aan blessures. Anne blijft er bij dat als deze er niet waren 
geweest en meer mogelijk was geweest. Hij bedankt nog 
eens alle trainers en  !eiders  die het maximale eruit 
hebben gehaald. Hadden we vorig seizoen, door blessures, 
een krapte aan seniorenspelers momenteel is er een luxe 
probleem. 

- be gemeente heeft om het hoofdveld een nieuw stek 
laten plaatsen zodat alles er weer super strak en netje bij 
ligt. Een kleine groep vrijwilligers hebben de 
reclameborden weer geplaatst wat op kosten van het 
actiecomité moest worden gedaan. Een hele grote rol was 
hier weggelegd voor Jan Venema, die dit op zich nam. 
Complimenten en de voorzitter vraagt om een welverdiend 
applaus voor zijn inzet. 

- be schrik sloeg Anne vorig 
jaar om het hart toen 
Mariejette Bijker aangaf, om 
gezondheidsredenen, te willen 
gaan stoppen met het 
kantinebeheer. 	Mariejette 
heeft besloten toch door te 
gaan wat we geweldig vonden 
want vind maar een geschikte kandidaat. 

- In april 2011 werd de kantine gebruikt voor het 
ontvangst en het officiële gedeelte voor de onthulling van 
het monument be Wite  Peal  aan de Kampweg daar waar 
vroeger het voormalige woonoord stond en de 
voetbalvereniging in de kantine werd opgericht.  Aileen  
maar complimenten van de organisatie en de vele aanwezig 
Ambonezen richting D.W.P. Met een oude  FRAM  bus 
werden we richting de Kampweg gereden. 

- Een grote Loterij voor de nieuwbouw kleedboxen is er 
geweest waarbij de lotenboekjes werden verdeeld onder 
de seniorenleden. 

- Anne doet een dringend verzoek aan iedereen dat er met 
spoed een nieuwe secretaris voor Jan moet worden 
gezocht omdat de hoeveelheid werk van Jan veel te veel 
is. Er moet absoluut iemand bij. 

- Namens het bestuur wens ik iedereen een fijne en 
vruchtbare vergadering toe. 

4. 	Verslag secretaris 
Secretaris Jan Knijpstra komt traditioneel weer met een 
uitgebreid verslag van het afgelopen voetbalseizoen 2010-
2011. Bijna alle onderdelen van de vereniging kwamen aan 
de orde, van hoofdtrainer tot kantinepersoneel. Alles met 
elkaar opsommende is onze voetbalvereniging één groot 
bedrijf waar vele en vele vrijwilligers van vroeg tot laat in 
de weer zijn om het spul draaiende te houden. Na aan het 
einde een kort overzicht te geven van de prestaties van 
senioren- en damesteam werd het Jaarverslag van het 
vorige voetbalseizoen door de vergadering goedgekeurd. 

Jan zegt dat het Jaarverslag geplaatst zal worden op de 
website. bit brengt nog enige discussie los omdat de 
aanwezigen vinden dan er maar te moeten zijn. 
Het is wel zo dat met plaatsen op de website iedereen kan 
lezen wat er in een seizoen allemaal bij de 
voetbalvereniging D.W.P. gebeurt en dan niet alleen die 2 
keer een helft voetbal. 

Ook nog de vraag of het wel een goed tijdstip is voor de 
Ledenvergadering. 
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D.W.P. 
KLAVERJASSEN 

klaverjassen 

Zaterdag 17 december 2011 

Technisch 
K lussenbedrijf 
J.Keizer  

Binnendijk 47 
8461LG Rottum 
Tel. 0513-623910 

Sanitair-Timmerwerk-Elektro- 
Dakgoten-Water 

OIL  
5k 

Gas 

e 

it 	I 

Jelles 
Altijd het 

Uw Gemaks 

VERSMARKT 

Versmarkt  
verste, dicht bij u 

Verswinkel 

Jelle de 
ROTSTERHAULE 

Tel. 0513-551707 

in de buurt. 

aan huis 

Jong 

(;1,:opop 

Meerweg 
Rohl  
TeL 0513 

MA 

ZAT 

3  

TUINCENTRUM 

www,tuincontrum-dekoningml 

VRIJ 

-551331  

DO 8.30-18.00 
8.30-21.00 
8.30-17.0 
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Al  Ant  1912! ! ! 

12 0513-551208 
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Onderhotid 
Verbouw 
Nieuwbouw 
Renovatie 
Levering bouwmaterialen 
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Sydtakke 1 
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Rottum 

	

63 14 29 	Mobiel 
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IN A 
0653 15 92 08 

Uw wens is 
Wij verzorgen 

• 
• 
• 
• 
• 

Streek 141 
8463NG Rotsterhaule 
T. 06-13756150 
F. 0513-435157 
E. info@bouwbednjfvanzwol.nlFinanciering 

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

mogelijk 
www.bouwbedrijlitanzwol.n1 

Brocante meubels & woondecoraties 	j ir r 
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Kijk voor openingstijden www.hetgewei.n1 	_._ 
Kampweg 5, 8463  VD  Rotsterhaule Tel. 06 -27335607 
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Eelt • Likdoorns • . Ingroeiencle nagels 
Reumatische voet 

et stinne, 
Salon  It  Onlán 
Kerkhorlaan 28 
8464  VI  Sintjohannesoa 
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Kloven • 

• Diabetische 

_ 
• Voetmasker 

Voetscrub • Nagelproblemen 
• Voetmassage • 
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Kantine - sportcomplex De Grie 
Inschrijving vanaf 13.00 uur 

aanvang 13.30 uur 
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Velelstrawe-g 12, 8513CHICluwaterhatu1te 
telefoon: 06-21840131 

krdmimE11,16  
I

VEILIG IDEE Onderhoud en Installatie 

ERIKENID AARD— EN PROPAAkNGAS INSTALLATEUR 

II 

Mulder Schoonmaak  

6'1 /4'fenyesloon Japan. 

Tel. (0513) -840674 
Fax, (0513) -84 11 84  

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

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

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

-schoonmaak.ni 

.01011111,-. 	 

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

B. Non Hes 
Metselwerken 

       

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterholuie 
te1.0513551749 
mob.0615438112  

               

               

               

               

               

               

               

D.W.P. F3 - 24 september 2011 

Verzorging 
Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HE3 Scharsterbrug 

Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesgct 
Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

Dinsdag / donderdag 

Informatie nieuwe leden 
Senioren 

Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

41.29.08 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.12.55 

55.19.89  
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D.W.P. Fl (najaar 2011) 
Staand v.I.n.r.: Marleen de Jong (leidster), 
Koen Groenewegen, Henk Kruis, Jorian 
barwinkel,  Bryan  Schippers,  Jesse  Jens Mulder, 
Hendrika Vermaning (leidster) 
Zittend v.I.n.r.: Remco de Jong, Jeffrey 
Pasveer, Nick van der Meer, Yntse Akkerman 

Foto: @ Renate Dvkker - 8 oktober 2011 

D.W.P. F3 
D.W.P. F3 (najaar 2011) 

Staand v.I.n.r.: Marten Kruis, Andries Otten, 
Gerco Schutten, Jouke Pieter Bakker, Sido 
Mulder 
Zittend v.I.n.r.: Henk de Jong (leider),  Rick  
de Jong. Mart de Boer, Christan de Boer, 
Maurice Hylkema, Youri de Jong, Geert de 
Boer (leider) 
Op de foto ontbreekt: Aleks Seinstra 

Foto: © Renata Dekker - 24 september 2011 

In de schijnwerpers ..  
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D.W.P. F2 (najaar 2011) 
Staand v.I.n.r.: Hidde Portena, Niels Schippers, 
Thomas Hiemstra, Bart Eef ting en Theo Portena 
(leider) 
Zittend v.I.n.r. :Henk Visser (leider),  Lars  
Akkerman, Willem Heeringa, Tjalling Groen, Joyce 
be Vries 
Liggend: Jorrit Visser 
Op de foto ontbreken: Pelle Winia, Dennis de Jong 

Foto: g Jan Knijpstra, 3 september 2011 

D.W.P. F2 

enie.„2  
hot-hoven Iers 

..eerlijkb kwaliteit, 
ptectr geitieteit! 

, Voor een 
dynamisch 
dagje  nit!  

11111.~ 

boerderij 
"FJOUWERHUSTERPLEATS" 

Maisdoolhol, Waterliets- en Kanoverhuur. 
Theeschenkerij, Greidegolf,  etc.  

Voor zowel gezins- als groepsuitjes, 
411 

"Voor al uw drukwerk, 
print werk en kopieerwerk" 

Streek 133 
8463NG Rotsterhaule 

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

C44011 

www.aktiviteitenboerderij.n1 

Vierhuisterweg 29  -  8507 CG Rohel  
Tel. /Fax 0513 551 418 - Mob. 06 303 393 66 

Fries 

iál VeenweidevIees 

dinktdde10,140ctiite Wá/ 
De Boer 
Hogedijk 184 
8463 NN Rotsterhaule 
Tel. 0513 552234 
Fax. 0513 552124  

Ook hét adres voor heerlijk gebak, 
cake, koek  etc...  

www.ambachtelijkkwaliteitsijs.n1 
Info@ambachtelijkkwaliteitsijs.n1 

www.friesveenwei 

.nu 
O1rálp151:41:rigilaal drukwerk 

• 

J! flICT 
Streek 74 - 8464 NE — Sintjohannesga 

0513-801999 — info@joed-ict.n1 

=Computer problemen 	Internet- 
Hardware 	 Telefonie- 
Software 	Bedriffsnetwerken 

? 11,V ILJOE:iv  

CAMPING 
TJEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 

• Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

Rose Garden Heerenveen  
Schans  11 al8441 AB Heerenveen 
T 0513 651 299 IF  0513 653 162  

Meerweg 34, 8515 CB Oldeouwer -  Rohe!  
Telefoon (05 I 3) 55 13 41, 

ikg6tIA 144 



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

Balsponsors 2011/2012 

Anja Boender Sport massage - Rotsterhaule 
Motorhuis Esvana - Rottum 
bBVH 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 bemontage beri jf Friso Bos Rotsterhaule 

Van het jeugdbestuur 
Na de eerste jeugdbestuursvergaderingen achter de rug te hebben, mogen we constateren dat onze jeugd 
met grote stappen vooruit is gegaan. Wat ons wel wat tegenwerkt is dat we soms te weinig trainingsvelden 
tot onze beschikking hebben, dus daar moeten we ons op aanpassen. We zijn nog steeds explosief aan het 
groeien met onze jeugdelftallen, misschien is het tijd dat we ons gaan melden op het gemeentehuis met de 
gehele jeugdafdeling en daar een training te houden, om maar te laten zien hoeveel ruimte we nodig hebben , 
misschien een kunstgrasveldje erbij??. 

be overwinningen die we behalen kan ook te maken hebben met Sietze Drenth, die zijn functie als (jeugd) 
trainingscoördinator nu in praktijk brengt, hij heeft alle trainingen en trainers in de praktijk geobserveerd, 
en we hebben in 3 groepen om de tafel gezeten, waar Sietze zijn ervaring en doelstelling aan de trainers en  
!eiders  heeft onderbouwt. Bij dit schrijven is Sietze een carousseltraining samen met de jeugd aan het 
afwerken. Misschien heeft de vooruitgang te maken met het' Sietze Drenth effect maar ik denk ook met de 
samenwerking van de  !eiders  en trainers en de rest van onze vrijwilligers, maar vooral op de eerste plaats de 
jeugd zelf, die moeten het elke week maar weer doen!!! 

Ook zijn we bezig met huishoudelijke regels voor ouders, spelers en  !eiders,  wat misschien verstandig is om 
samen een keer door te nemen, om te zien waar we voor staan! 
Nog een mededeling het 4x4 toernooi is verschoven naar het voorjaar, waar we dan goed voor zullen gaan, en 
de trekkers weer in het land zijn. 

Veel voetbalplezier gewenst van het jeugdbestuur! 

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  bum  - Joure 
Hiemstra  by  - Heerenveen 

Attent Bertus van Zwol - Rotsterhaule 
Koeriersbedrijf T M Porten° - Heerenveen 

Hotze Adema transport - Sintjohannesga 
Wietze Zwart - Sintjohannesga 

bikkerboom Milieuadvies - Sintjohannesga 
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 Sporthuis DE LEEUW - Heerenveen Kapsalon Trijnie Ouwsterhaule Heineken 
Brouwerijen Noord  Ned.  - Zoeterwoude Kerstma-Heida - Rotsterhaule Kraak Installatietechniek - 
Rotsterhaule Modderman BV - Rotsterhaule RABOBANK - Heerenveen Boersma Accountancy - Sint 
Nicolaasga Dutsen.n1 autofersekeringen - Sneek Drukkerij Hofstee - Oudehaske Garage JAGER - 
Sintjohannesga W.K. Koekfabriek - Heerenveen Voegbedrijf Ten BOOM - Ouwsterni jega  Ass.  Kantoor 
FERWERDA - Joure rinksma Schilderwerk en Belettering - Sint Nicolaasga 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 
autoservice Jelmer Brouwer - Heerenveen Voegbedrijf G de Jong - Rotsterhaule aardappelhandel L 
Huttinga 

Bedankt! 

Pupil van de week  
Indeling komend seizoen 2011 - 2012 
datum 	 Wedstrijd 

5 november 
	

DWP - SVM Marknesse 

3 december 
	

DWP - TOP '63 

4 februari 
	

DWP - Foarut 

18 februari 
	

DWP - Rood Geel 

Jurre Knoops (D1) & Wilco van der  Wal  (D1) 

Jelmer  Schippers  (E2) ,c&  Koen  Groenewegen (F1) 

Kevin  Duim  (E3) & Melvin Dikkerboom (E3) 

Bryan  Schippers  (F1) & Rick de Jong (F3)  

Naam spe(e)I(st)er 
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b.W.P. 

Staand vInr: Hendrika Noppert, Remco ten Hoeve, Jan bik Piersma, Leo de Jong, Wout de Jong, René Hulzebos, Anton 
Holtrop, Burghard Kombrink, Geert de Jong (teammanager), Bernardus van Stralen (leider), Henk van Hes (hoofdtrainer). 
Zittend vInr:  Durk  Jager (assistent scheidsrechter), Anno Holtrop, Jos Buijs, Sjoerd Koopmans, Martin Sietzema,  Dylan  
Meijer,  Age  Ellert van der Velde, Jan Ype Holtrop. Liggend pupil van de week: Daan Brandinga en  Ian  Torenvlied 

Foto: c) Renate Dykker - 1 oktober 2011 

Het is weer fijn langs de lijn 
Van een toch wel enigszins trotse fotograaf Jan Knijpstra ontvingen we onderstaande foto. Het 
juiste moment voor de fotograaf op de juiste  pleats  wat wil je nog meer. Zaterdag 17 september 
werd Tollebeek thuis verslagen met maar liefst 5-0. Een perfect boogbal van Anton Holtrop was de 
4-0. 

Voor eieren 
en 

kipproducten 

Th.Visser & Zn 
J.Veldstraweg 19 

Ouwsterhaule 
Tel 0613-551369 

of 
Kadijk 12 

Rotsterhaule 
Tel 0513-551732 

voArw.eierhandelvisser.n1 

Uitvaartvereniging 
"Sintjohannesga en omstre- 

ken" 

Aangesloten bij de 
"Federatie van Uitvaartverenigingen in 

Friesland" 

Uw vereniging voor een betaalbare en naar 
uw wens verzorgde uitvaart 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 
met de voorzitter: Dhr L.P. Bos 

te Rotsterhaule tel.nr. 0513-551074 

of bekijk onze website: 
www.uitvaartsintjohannesga.n1 

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

Schoonheidssalon 

(irthigalfrlettii 
xchonfobefrkspeedirh've  

Timis in utterlijke zatg 
re adres 'nor 

• Gelaalsbehandelingen 

• Lichaarrisbohandoilngen 

• Massages 

• Cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging 

• Make-up  

oducten 

info@petrabijker.ni  
www.petrabijker.n1 

Streek 162.8463 NG Retstertrau1e 
Tel. 0513 - 55 10 24.Mcb,06-23 03 42 59 

infer( 	Cifla 



be Wite  Peal  bekert verder 

Vanmiddag op sportpark be Grie in 
Sintjohannesga de bekerwedstrijd tegen 
tweede klasser Berlikum. be Wite  Peal  kwam 
verder door een gelijkspel tegen Makkum (2-2) 
en een grote overwinning op Flamingo (11-1). 
Berlikum won in de poule van Beetgum (2-1), 
Marrum (6-0) en Oostergo (3-1). Vanmiddag dus 
de eerste wedstrijd in de "knock-out "fase. 
Berlikum, via de nacompetitie gepromoveerd 
naar de tweede klasse, neemt direct na het 
beginsignaal van scheidsrechter de Jager het 
initiatief en dit leidt in het eerste kwartier tot 
een aantal kansen en een doelpunt. Eerst is het 
Jacob Dirk Tuininga die een schot van dichtbij 
voorlangs het doel van keeper Jan Dik Piersma 
ziet gaan. Even later is het Sybren Bosma die 
Anno Holtrop uitspeelt, maar zijn schot gestuit 
ziet door de paal. Na een kwartier spelen is het 
Robbert de Zeeuw die het net wel weet te 
vinden en de stand op 0-1 brengt. 

Hierna krijgt de thuisploeg via snelle uitvallen 
ook kansen. Een voorzet van Anton Holtrop 
brengt de bal bij Sjoerd Koopmans. Zijn schot 
treft doel en hij brengt de stand op 1-1. be 
gasten houden hierna het beste van het spel, 
zijn het meest aan de bal, maar echt gevaarlijk 
wordt het niet. Het is be Wite  Peal  die in de 
veertigste minuut via een snelle uitval de stand 
op 2-1 brengt. Een pass in de diepte van Anton 
Holtrop brengt  Age  Ellert van der Velde alleen 
voor de Berlikum doelman en hij scoort 
beheerst. 

In de tweede helft een zelfde beeld. Berlikum 
meer aan de bal, maar gevaarlijk worden de 
gasten niet. be enige echte kans krijgt Sybren 
Bosma, na een slippertje van Jelmer Bos, 
verschijnt hij alleen voor keeper Jan Dik 
Piersma, maar deze stopt de ingeschoten bal. 
Het is na een twintigtal minuten in de tweede 
helft dat DWP op voorsprong komt. Na een 
snelle uitval van de thuisclub komt Martin 
Sietzema alleen voor de Berlikum doelman en hij 
maakt geen fout en brengt de stand op 3-1. 
Even later wordt een schot van Sjoerd  

Koopmans door een verdediger van Berlikum met 
de hand gestopt en krijgt de thuisclub een 
penalty. Sjoerd Koopmans benut deze en brengt 
de stand op 4-1 welke tevens de eindstand 
wordt. 

be volgende bekerronde is weer thuis tegen een 
2 klasser: 

Noteer alvast: zaterdag 26 november a.s. 
namelijk tegen V.V.I. uit Idskenhuizen. 

Mei ik jo wat freegje 
Even voorstellen!! 
Hallo ik ben Mariska ten Hoeve 26 jaar en speel al 13 
jaar bij de dames van DWP. be positie die ik speel is 
laatste dame. Ik woon samen met Jelmer Brouwer in 
Joure. 

Hoe lang wonen jullie al samen in Joure. 
We wonen al zes jaar samen Jelmer woonde al in 
Joure dus ben ik daar bij ingetrokken. 

Wat voor werk doe je. 
Sinds 2 jaar hebben we een eigen Autogarage in 
Heerenveen waar we nodige uurtjes doorbrengen.  
boar  doe ik onder andere de boekhouding. Kijk ook 
eens 	op 	onze 	website 
www.autoservicejelmerbrouwer.nl  Daarnaast werk ik 
bij bloemenwinkel  The  Green Room Anjelier in 
Heerenveen. 

Wat is je grootste passie. 
Voetbal is echt 1 van de dingen die ik altijd al erg 
leuk gevonden heb. Maar ook de eigen zaak is echt 
heel belangrijk! 

Waar kun je het meest van genieten. 
Zelf sporten en dan goed afzien en zweten en met 
een voldaan gevoel stoppen en voelen dat er genoeg 
is gedaan. Maar heb nu last van m'n rug, dus kan niet 
veel en daar baal ik vreselijk van. 

Wat is je grootste ergernis. 
Mensen die alleen maar zeuren en commentaar 
hebben, zie het eens van een positieve kant. Dan zie  

je het namelijk heel  enders  en daar word het een 
stuk leuker van. 

Met wie zou je wel een dag willen ruilen. 
Ja dat is een goeie, heb ik eigenlijk nog nooit zo 
over nagedacht. 

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker 
maken. 
Als ik eenmaal slaap hoeven ze mij nergens voor 
wakker te maken, want ik hou van mijn nachtrust. 

Wat mis je in Joure. 
Nou eigenlijk niks alles is wel in Joure. 

Hoe komt het dat je bent gaan voetballen. 
Ik ben over gehaald door Sjoerd v/d Molen om te 
komen voetballen, Sjoerd kon heel goed iemand over 
halen prachtig hoe hij dat altijd deed! En ook ik ben 
daar voor gezwicht waar ik geen spijt van heb hoor. 
5 joerd is alleen wel al een tijdje gestopt met het 
leider zijn, maar is nog altijd een trouwe supporter. 

Wat is je favoriete club en speler. 
Favoriete club DWP natuurlijk en Heerenveen een 
favoriete speler heb ik niet. 

Wat zou je bij bWP nog eens veranderd willen 
zien. 
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden... 
Dat er wet meer aandacht is voor de dames, we 
hebben een leuk jong team en spelen leuk voetbal al 
zeg ik het zelf! bus wat meer supporters zijn altijd 
welkom. 

Welke droom zou je nog willen realiseren. 
Een reis naar  Curacao  

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt. 
Dat ik vind dat we een super leuk team hebben! En 
als er nog iemand zich geroepen voelt vanaf volgend 
seizoen zoeken de dames een nieuwe 
trainer.. 

Remco stopt na 3 seizoenen ons getraind te hebben. 
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Kijk ook eens op www.vvminnesma.n1 
Technisch bedrijf W. Minnesma 

Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 

1.:0513 67 73 7o 

F.:0513 677804 

E.: info0iwminnesma.n1 

volsinstallateurs 

Een supermarkt nnet een 
uitgebreid assortiment 

kruidenierswaren en rijk 
gesorteerde versafdelingen. 

Het juiste adres voor: 

• VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

• BROOD VAN DE WARME BAKKER 

• SNIJVERSE VLEESWAREN EN KAAS 

• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 

• DAGVERSE ZUIVELPRODUCTEN 

• DAGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

Bij ons alle topmerken onder 1 dak 

STIHL® " metabo 

I .  

t 

%4, 
grlidi IEKARCHER 

/ 
Merstma -1H  eida 
land - tuin - doe het zelf 

nfl 

•.1 

Wijzonol 

Streek  198 1 Rotsterhaule IT: 0513.551216 I www,kerstma•heida,n1 

loG KRAAK 
Installatietechniek 

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

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

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

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

winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortiment! 

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

Tel. 0513 551494- Fax. 0513 552011 

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. 

D.W.P. 1 

Weer  thuisoverwinning  be Wite Peal 

be Wite  Peal  behaalt vanmiddag zijn vierde 
thuisoverwinning, Workum wordt verslagen met 
3-1. Na zeven wedstrijden staat de ploeg van 
trainer Henk van Hes op de vierde  pleats.  
Frappant is wel dat de uitwedstrijden zo 
moeilijk verlopen en DWP nog geen 
uitoverwinning heeft geboekt. Tegen Foarut een 
gelijkspel en verlies tegen Rood Geel en DESZ. 

be eerste grote, bijna niet te missen kans, is 
deze middag voor de gasten uit Workum. Nadat 
direct na de aftrap Klaas de Groot met een 
afstandsschot DWP keeper Jan bik Piersma op 
de proef stelt is het na een vijftal minuten 
spelen Jurgen Buma die, na een voorzet ven 
rechts, de bal ontvangt. Maar geheel vrijstaand 
op de rand voor het doelgebied, de DWP keeper 
al verslagen, schiet hij de bal naast het lege 
doel. Direct hierna doet DWP het beter, een 
aanval via Burhard Kombrink die  Dylan  Meijer 
aanspeelt, waarna diens voorzet ingekopt wordt 
door Ager Ellert van der Velde en de thuisclub 
op een 1-0 voorsprong zet. Hierna is het be 
Wite  Peal  die het beste van het spel heeft en 
Workum moet terug. Dit resulteert in de tiende 
minuut in het tweede doelpunt voor DWP. Een 
vrije trap van Remco ten Hoeve komt via Martin 
Sietzema weer terug bij Remco ten Hoeve. Zijn 
voorzet wordt door Anton Holtrop, voor de 
keeper komend, in het doel gekopt en aldus een 
2-0 voorsprong. Even later is het Sjoerd 
Koopmans die een vlammend afstandsschot ziet 
eindigen op de lat. 

Na een twintigtal minuten spelen is het Workum 
die op de rand van het strafschopgebied een 
vrije trap mag nemen, moor het schot van Danny 
Bouma smoort in de DWP muur. be Wite  Peal  
blijft in deze fase de betere ploeg en creëert 
zich ook de meeste kansen. Een schot van Anton 
Holtrop wordt met moeite door de Workum 
doelman tot corner verwerkt, daarna beland een 
schot van Remco ten Hoeve, na een Vrije trap, in 
de Workum muur en  goat  over de achterlijn. Uit  

de corner, genomen door 5 joerd Koopmans kopt 
Remco ten Hoeve de bal achter doelman Jelmer 
Dijkstra en de thuisploeg km gaan rusten met 
een comfortabele 3-0 voorsprong. 

Na de thee wordt de wedstrijd rommeliger. be 
Wite  Peal  verliest zijn greep op de wedstrijd en 
Workum wordt sterker. Alhoewel de gasten 
sterker worden krijgt ook de thuisploeg nog 
diverse mogelijkheden. Is het eerst nog Anno 
Holtrop die uit een corner naast het doel kopt 
even later is het  Age  Ellert van der Velde die 
zijn schot ook naast het Workum doel ziet 
verdwijnen. 

Hierna is het Gooitsen Stellingwerff die na een 
voorzet van Dennis Hoekstra de bal naast het 
DWP doel kopt. Even later hebben de gasten wel 
succes. Na een corner van Dennis Hoekstra, een 
mistastende DWP doelman, werkt Gjerryt 
Hoekstra de bal over de lijn en brengt de stand 

op 3-1. In het vervolg van de tweede helft 
krijgen beide ploegen nog kansen, maar de beide 
keepers weten hun doel schoon te houden al 
heeft na een schot van Burhard Kombrink de 
Workum doelman hulp van de paal nodig. 

Een tiental minuten voor tijd krijgt Workum 
speler Gjerryt Hoekstra nog een grote kans de 
stand op 3-2 te brengen, maar alleen voor 
keeper Jan Dik Piersma mist hij, zodat be Wite  
Peal  zijn vierde thuisoverwinning kan 
bijschrijven. Volgende week geen competitie, 
maar speelt be Wite  Peal  thuis tegen tweede 
klasser Berlikum voor de beker, aanvang 14.30 
uur. 
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Woonwensen worden 

werkelijkheid! 
meubelen 

slaapkamers 

vloerbedekking 

raamdecoratie 

t--fr»ofrt-w-ek~r.,,  e‹,-or-a~t,  pifteeice-tVicirAeld- 

Folgersterloane 56 - Drachtstercompagnie Tel:(0512) 340440 - www.slumpenbos.n1  

Garagebedrijf 

EIIJKER 

BOVAG 

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

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

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

geholpen wordt. 

U KUNT NU OOK BIJ ONS TERECHT VOOR 

VOLLEDIGE AIRCOSERVICE  ! 
LAAT DE AIRCO VAN UW AUTO EENS 
DOOR ONS VRIJBLIJVEND CONTROLEREN 
OP DE GOEDE WERKING. 

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

Lid NBHV 
Voor al uw vee 

Vraagt te koop: 
Slachtkoeien PVV weging 
Vleeskoeien en stieren 
Nuchtere kalveren voor fokkerij en mesterij 
Export vaarzen diverse landen 

Tevens regelmatig Te KOOP en 
TE KOOP GEVRAAGD: 

Prima melkkoeien 
Melkquotum + leasemelk 
Dekstieren 

dr do,* 
kftid, e 

	CLUB van 100 

lp j.„In  

y 

vrienden van D.W.P. 

peal de  wile  wp ,  
Rotsterhaule 	, 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

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

Jan i Bokma Jan (4( Leny Knijpstra 
Eelke Westra Remco ten Hoeve 
Jan de Vries Hennie & Minne Modderman 

Hendrik & Afina & Sophie Remmelt Modderman 
Herman & Gientje Sjirk & Jessica 

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

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

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

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

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

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

Sjoerd & Roelie van der Molen 
Informatie Club van 100 - 

Minne Modderman tel. 
55.17.64 
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• Voor de zomervakantie was dinsdag 12 juli onze • 
laatste bestuursvergadering, de eerstvolgende 
was op woensdag 24 augustus 2011. Wat opvalt 
dat er niet veel weken tussen zaten. Vorig 
seizoen kwamen we er achter dat er in de 
zomermaanden toch ontzettend veel geregeld 
moest worden om alles weer op te starten 
zodoende een kortere periode. 

• Hotze Adema is de nieuwe penningmeester 
geworden van het actiecomité hij volgt hiermee 
Wiepie Krist op die het vele jaren heeft gedaan. 
Wiepie bedankt. Besloten wordt dat Gerrit 
Aalbers als penningmeester van D.W.P. de nota's 
en de administratie gaat verzorgen. 

• Er is in de zomermaanden een nieuwe omheining 
geplaatst om het hoofdveld. be reclameborden 
waren verwijderd en enige tijd opgeslagen. 
Vooral door Jan Venema is alles weer tip top in 
orde gemaakt en ligt ons hoofdveld er weer 
piccobello bij. 

• Sietze Drenth zal zich de komende maanden 
bemoeien met het opzetten en verder 
optimaliseren van de jeugdtrainingen en 
jeugdtrainers. Ouders en spelers zullen een 
informatiebrief krijgen zodat enige richtlijnen 
worden aangescherpt. Zo weten we dat sommige 
teams na de trainingen niet douchen. 

• We hebben een grote loterij gehouden vorig 
seizoen mar dit geld is in lange na niet voldoende 
om achter ons complex 2 nieuwe kleedboxen, 
vooral voor de dames en de meisjes aan te 
leggen. Al pratende kwam het bestuur op het 
idee om toch de bestaande kleedboxen op te 
knappen want ook dat wordt hoog tijd. Eén en 
ander zal besproken worden op de Algemene 
ledenvergadering (zie notulen hiervan elders in 
het clubblad). Plaatselijke (bouw)bedrijven zullen 
worden gevraagd om een offerte uit te laten 
brengen omdat zo ook al blijkt uit de klussendag 
dat er zeer moeilijk een groep vrijwilligers is te 
vinden die mee wil helpen. 
Bij• 	notaris Harmsma in Joure zijn de Statuten 
van DWP gewijzigd en ingeschreven. 

• Op zeer korte termijn zal een gesprek worden 
aangevraagd met de gemeente over diverse 
zaken die binnen de vereniging spelen.  

Als bestuur willen we de website redactie 
complimenteren met de geweldige site die we als 
vereniging hebben. Deze fanatiekelingen hebben 
nog enkele ideeën maar hierover meer informatie 
t.z.t. op de website zelf. Dus houdt de site in de 
gaten want ook hier veel informatie over het 
programma, wijzigingen, teamfoto's  etc.  Ook 
Renata knipt er lustig op los dus nieuwe 
teamfoto's en vele wedstrijdfoto's. 
Blij zin we met de komst van Jochum Meester of 
is het toch "Master" die de nieuwe 
jeugdsecretaris is geworden en tegelijk het 
"frysk" onder het jeugdkader even opkrikt. 
Jochum is ook het brein achter het nieuwe 
infokanaal die nu nog in een proeffase zit in de 
kantine. Mee opgezet door Melis van der Wal 
hopen we dit infokanaal op korte termijn uit te 
breiden. 
Bij de Sponsorgroep DWP is toegevoegd 
metselbedrijf 	Jager, 	uiteraard 	uit 
Sintjohannesga. 
Aan het begin van het seizoen is het B-veld 
vrijgegeven voor trainingen en ook gelijk al bij de 
start trainingen in de vakantie, bit is wel een 
uitzondering omdat de velden het dit seizoen 
toelieten. Nu de regenachtige dagen aankomen 
blijkt toch dat er enige misverstanden zijn en 
dat alle trainers denken dat er altijd kan worden 
getraind op het B-veld. bit is NIET het geval. 
Dus alleen als de weersomstandigheden dit 
toelaten. Het moet niet zo zijn dat door de week 
de senioren hier volop op trainen en dat 
zaterdags de jongste jeugd hier de dupe van is. 
bus trainers houdt hier rekening mee. 
Er is een nieuwe opzetgemaakt voor een 
Sleutelplan van DWP. 
Gekeken zal worden of er in de wintermaanden 
een scheidsrechter cursus kan worden opgezet 
voor verenigingsscheidsrechter. 
be trainersfrequenties van enkele jeugdteams 
kan nog worden uitgebreid maar ontbreekt er 
nog een trainer. Dus seniorenspelers (want jullie 
kregen dit vroeger ook) hier ligt voor jullie nog 
een taak om iedereen speelplezier te geven, 
reageer!!! Daarnaast zijn er nog enkele 
vacatures: jeugdcommissie, jeugdtrainer B en C 

Actiecomité  vv bWP 
Het nieuwe voetbalseizoen is al weer volop bezig. 
Voordat de beker en de competitiewedstrijden weer 
waren begonnen, is er al veel werk gedaan. 

Na de laatste wedstrijden en familiedag, zijn de 
reclameborden verwijderd omdat er een nieuw 
hekwerk rondom het veld werd geplaatst. Met hulp 
van de spelers van het 1e elftal was deze klus vrij 
snel geklaard. Iedereen nog bedankt hiervoor. 

Na een flinke investering in een nieuw 
ophangsysteem voor de reclameborden, begon pas 
het echte werk. Jan Venema heeft hier veel tijd in 
gestoken, zodat de meeste borden weer langs het 
veld waren te bewonderen voor het voetballen begon. 
Jan grote klasse. 

Ook zijn er door het actiecomité weer veel nieuwe 
trainings- en wedstrijdballen verstrekt, zodat ieder 
elftal weer goed materiaal heeft. 

Al met al heeft de aanschaf van nieuw materiaal 
nogal wat geld gekost. Een redelijke bal voor de 
training kost al gauw € 20,- a € 25,-/stuk en een 
wedstrijdbal € 50,- á € 60,-. bus pas een beetje 
goed op de ballen. Elke bal die stuk of weg is kost 
geld. Ook zijn er door het actiecomité ballen voor 
"pupil van de week" verstrekt. 

be grote clubactie is inmiddels geweest. Er zijn plm. 
220 loten verkocht. Ook hiervoor onze dank. 

Met ingang van het nieuwe seizoen, heeft Gerrit 
Aalbers het penningmeesterschap van Wiepie Krist 
overgenomen. Gerrit kan dit meer automatiseren en 
had hier de tijd wel voor. Wiepie blijft wel lid van 
het actiecomité en verder verandert er niks. 

Het actiecomité. 
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Zaterdag 17 december - Klaverjassen in de kantine, inschrijven vanaf 13.00 uur 
Vrijdag 16 december - Vrijwilligersavond, aanvang 20.00 uur 
Zaterdag 7 januari 2012 - DWP Nieuwjaarsinstuif, aanvang 16.00 uur. 

Namens het bestuur, Jan Knijpstra, secretaris 

Tussenstanden 
keepersbokaal & topschuttersbokaal 

Elftal Totaal gescoorde goals Tegen goals Topschutters 

Al 12 7 Arjen Vaartjes 	4x 
B1 37 7  Ewan  Yska 	9x 
Cl 53 4 Erwin Roffel 	18x  

Mel  2 0 Hilde Hoekstra 	lx  

DI 46 6 Daan Brandinga 	13x 
E3 15 3 Minze Schotsman 	8x 

Fl 26 16 Henk Kruis 	8x 
F2 17 11 Niels Schippers 	4x 

F3 4 19 Gerco Schutten 	2x 
be minst gepasseerde keeper is Sjoerd de vries van f 2 

Deze tussenstanden zijn gebaseerd door de gegevens die door jullie leiders zijn aangeleverd en misschien 
niet is gebaseerd op evenveel gespeelde wedstrijden ook zijn deze topschutters boven aan komen te staan 
door het samenspel van het gehele 11 tal of 7 tal 

Veel succes van het jeugdbestuur 

Het is weer fijn langs de lijn 

Van een toch wel enigszins trotse fotograaf Jan 
Kni jpstra ontvingen we onderstaande foto. Het 
juiste moment voor de fotograaf op de juiste plaats 
wat wil je nog meer. Zaterdag 17 september werd 
Tollebeek thuis verslagen met maar liefst 5-0. Een 
perfect boogbal van Anton Holtrop was de 4-0. 

Wie de schoen past, 
trekke hem aan 
Bij vlagen komt de stoom uit de kleedkamers van 
DWP. Met grote, dampende wolken waarin een 
variëteit aan geuren zijn verwerkt. Oh, jullie dachten 
dat dit van het douchen kwam? Neen, neen. Veters 
strikken! Heeft iemand wel eens opgelet hoe snel 
sommigen de veters in de welbekende lus leggen? Dat 
gaat in zo'n rap tempo! Iets wat ik nooit heb gekund. 
Ik heb gefaald bij mijn veterdiploma. Ik mocht niet 
langs de deuren om euro's op te halen dankzij het 
behalen van mijn veterdiploma. Daarentegen ben ik 
trots en cum laude afgestudeerd met klittenband! 

Afijn, gelukkig trekken de spelers voor elke 
wedstrijd de stoute schoenen aan. Overigens, over 
stoute schoenen gesproken: de hedendaagse 
voetbalschoen is een modeobject! Eens of oneens? 
be invoering van de witte variant een aantal jaren 
terug, deed menig wenkbrauw fronsen. Iets wat 
Frank de Boer heel goed beheerst. Hij steekt 
tenminste zijn verbazing niet onder stoelen of 
reservebanken. En daar heb ik weer respect voor! 
Knalroze, babyblauw, kanariegeel of limoengroen. Alle 
kleurstellingen zijn mogelijk voor de voetbalschoen. 

Alsof je in een ijssalon de voetbalschoen in de bak 
met spikkels kunt dopen, om zodoende de schoen van 
je dromen te krijgen. Eigenlijk lijkt me dat best leuk 
om uit te proberen. Een item voor op mijn 
wenslijstje. 

Het gevaar is uiteraard dat je niet naast je schoenen 
moet gaan lopen. In de voetbalwereld geeft Johan 
Derksen het perfecte voorbeeld. Elke uitzending van  
VI  is de geboren criticaster te bewonderen op een 
ander paar kleurrijke schoenen. Eén paar schoenen 
van hem zijn op een Drentse veiling over de toonbank 
gegaan voor maar liefst € 500,-. Dat doet 'ie goed. 
Deze muggenzifter en trendsetter laat zich door 
niemand beinvloeden. Zelfs al is daar de Gouden 
Televizier-Ring mee gemoeid. Meneer Derksen doet 
lekker waar hij zelf zin in heeft, zegt waar hij zelf 
zin in heeft en trekt het paar schoenen aan waar hij 
zelf 	zin 	in 	heeft. 

Het vrouwenelftal van DWP zou moeten zwijmelen 
bij een foto die ik laatst spotte op de site van onze 
club. Want zag ik daar niet de laatste innovatieve 
trend? Een rode voetbalschoen van  Adidas  met een 
schitterende naaldhak? be dampende walmen vanuit 
de kleedkamers behoren dan ook tot het verleden, 
aangezien veters overbodig zijn in de spannende 
pumps. Het klinkt denk ik wel prettig. Als de 
damesteams naar het veld lopen onder begeleiding 

van het geluid der 'hakken op stoeptegels'. Ik vergis 
mij lelijk als dat menig man niet symfonisch in de 
oren klinkt. 

Het voetbalspelletje is leuk. Het speelveld een 
grasveld. Maar concluderend is de zaterdagmiddag 
een modeshow. Het voetbalveld is de  catwalk,  de 
spelers zijn de modellen die de laatste trends 
showen op het gebied van voetbalschoeisel. 
Schoenmaker 	blijf 	. ., 	je 	leest.  

Gerard Kerkstra  

junioren alsmede de vacature van algemeen 
secretaris. Laatstgenoemde staat al enige tijd 
open maar er komt geen reactie. Het schrikt 
iedereen denk ik wat af omdat jullie denken dat 
dit enorm veel werk is. Het is echter af te 
bakenen tot het maken van de agenda, verslag en 
actielijst zodat alles beheersbaar blijft. 
Informatie: Jam 

• In de winterstop zal nog een klussenmorgen 
worden gepland. 

• We hoorden dat het actiecomité aan het einde 
van het jaar een oliebollenactie wil houden, 
nadere informatie volgt. 

• be volgende datums zijn vastgesteld: 

Pagina: 24 
	

Pagina: 17 



Bij 

Gebo-Wonen 
scoort u zeker! 

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

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 
KORT 	 
Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 9461 LE Rettum tel 0513 621173 www.kortbouw.n1 

p (

iiiiskss 

	 kA l ii e, 

. ci n j o  
Iedere maand een leuke actie I Neem 

snel een kijkje op mijn website voor 
de nieuwste actie! www, kapsalonanja .n1 

afspraak: 0513-551704 

We staan nu mooi op een derde  pleats.  Nog 5 
wedstrijden, waarbij nog een  poor  pittige 
wedstrijden te gaan. 

Met z'n allen lekker trainen op donderdag onder 
leiding van Andries. Vooral oefenen om samen aan te 
vallen en te verdedigen, dan komt het vast goed. 

Plezier in het spel hebben de spelers en de coaches 
in ieder geval! 

Andries  en Lilian.  
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was. Waterpoort Boys 2, fysiek en mentaal sterk, 
was duidelijk niet de favoriete tegenstander van de 
mannen van het tweede. Er werd niet voldoende 
gevoetbald, op strijd werd ook het onderspit 
gedolven en dus was het gevolg logisch: een 
verliespartij, 	5-2. 	Terecht. 

En dan mag je je weer revancheren, zoals we al 
eerder dit seizoen hadden moeten doen volgens de 
regels van het voetbalspel. Zo voortvarend als tegen 
Muller ging het dit keer niet, maar er werd gelukkig 
wel gewonnen van Oudehaske 2. Niet dat die uitslag 
volledig terecht was. Door Oudehaske werd de hele 
wedstrijd veel strijd geleverd en overal druk naar 
voren gegeven. Bovendien kregen de bezoekers uit 
het buurdorp meer kansen en mogelijkheden, maar 
dan is het des te knapper dat de overwinning toch 
behaald wordt. Mooi aan de overwinning was ook dat 
de invalbeurten van Arjen en Wout binnen een 
minuut werden verzilverd met een doelpunt van Wout 
op aangeven van Arjen. 

be laatste competitiewedstrijd die is afgewerkt tot 
nu toe is de uitwedstrijd bij Delfstrahuizen. Er werd 
van tevoren al aangegeven dat het de minst 
gepasseerde ploeg van de competitie is. bat bleek 
ook wel tijdens de wedstrijd, want het was geen 
hoogstaande wedstrijd maar er werd ook nauwelijks 
iets gecreëerd aan de kant van DWP. Delfstrahuizen 
kreeg een aantal levensgrote kansen aan het begin 
van de wedstrijd maar miste jammerlijk of ze 
werden goed gepakt door keeper Joerie. Na een 
slechte eerste helft herpakte DWP zich na rust, wat 
resulteerde in een zeer goede fase van zo'n 15 tot 
20 minuten waarin één grote kans werd gecreëerd. 
Toen echter Delfstrahuizen op voorsprong kwam, 
gingen de kopjes al wat naar beneden. Zeker toen de 
2- en 3-0 snel volgden, was het een tijdlang gedaan 
met de beleving. Vlak voor tijd werd nog een 
doelpuntje meegepikt door Hans en leefde het spel 
even op. Het mocht niet baten: 3-1 was de uitstand. 

be tussenbalans tot nu is: vooral wisselvalligheid, 
met positieve uitschieters erbij. Bij vlagen goed 
voetbal en al drie lastige uitwedstrijden in de 
competitie gehad waarin 3 punten zijn behaald. 
Komende twee competitiewedstrijden wordt thuis 
gespeeld tegen NOK 2 en QVC 2. Laten we hopen dat 
de punten in Sint Jut gehouden kunnen worden. Op 
de trainingen gaat het bijzonder leuk en goed en dat 
is een positief teken voor de toekomst. 

Jo II e Jager 

Team El tot nu toe. 
be zomervakantie was nog niet voorbij en we 
begonnen met het trainen. Van E2 nu samen E1. Al 
snel mochten we Bekeren tegen Oudehaske. Het was 
weer wennen met elkaar. Ook nog nieuwe  !eiders,  
Andries en  Lilian  hebben het overgenomen van Greta. 
Nieuwe spelers: Hette (overgekomen van 
Oudehaske), Wieke en Rianne net begonnen met 
voetballen. be posities moesten nog bekeken worden 
en het was warm, er werd veel gewisseld. We 
verloren, maar het was een mooie "oefenpot" Al 
waren we wel wat teleurgesteld. 

Op 17 september mochten we echt los tegen 
Workum. Een spannende wedstrijd, we waren aan 
elkaar gewaagd. Met 2 doelpunten van Jelmer en 1 
van Robin konden we winnen met 3-2.Het tweede 
duel was tegen Heerenveen op 24 september; be 
eerste helft en begin tweede helft ging het gelijk 
op. Er werd gevoetbald; goed gekeken en 
overgespeeld. Mooi 2 doelpunten van Silke en 1 van 
Mike en 1 van Lianne. Helaas het laatste kwartier 
werd Heerenveen feller, er was geen houden meer 
aan. Helaas verloren.4-9. 

Zaterdag 1oktober thuis tegen VVI: Een wedstrijd 
waarin we overwicht hadden. Als team beginnen we 
aan elkaar te wennen. Mooie doelpunten van 2 x 
Lianne ,  lx  Jelmer, en 1 keer Hette. be verdediging 
hield de boel goed dicht. Met als resultaat 4-1. 

Een derby tegen EBC ( 8 okt), een wedstrijd waarin 
wij beter waren. Het werd spannend mede door de 
scheidsrechter, deze was partijdig. Met mooie 
doelpunten van 2 x Hette, 1 x Jelmer, en eigen goal, 
konden we toch winnen met 4-3. 

Op 15 oktober tegen SWZ dachten we een 
makkelijke wedstrijd te hebben. SWZ stond immers 
onderaan. be eerste helft waren we even sterk, het 
werd al snel 1-1, 2-2, elukkig hield de verdediging ( 
met 	Beitske, Robin en Hette en keeper  Marti  jn 
stand. Voorin vielen nu de doelpunten. be tweede 
helft ging het makkelijker, al bleef het achterin 
oppassen. Doelpunten van  lx  Lianne, 3x Jelmer,  lx  
Mike en 4x Silke. 

Geholpen door de tegenstander met 2 eigen goals 
wonnen we toch overtuigend met 11-4. be scheids 
was bijna de tel kwijt, maar werd door ons eraan 
herinnerd. 

Pupil van de week  
Ook dit seizoen weer vele nieuwe jeugdleden die 
allemaal op termijn pupil van de week mogen zijn 
bij D.W.P. 1. Hieronder de eerste van dit 
seizoen alsmede het schema welke dit jaar nog 
aan de beurt komen. 

be eersten waren: Jorn en Joyce op 3 
september 2011, samen met Jos op de foto. 

en toen kwamen Willem en Bart met Burghard 
op de foto speciaal die speler met die oranje 
veters zeiden ze. 

en op 1 oktober kwamen  Ian  en  Doan  aan de 
beurt. 

be pupillen zijn succesvol voor DWP 1 want ook 
op 15 oktober kwam de thuisploeg tot winst. 
Toen waren Dennis en  Lars  aan de beurt. Zij 
gingen met Jelmer op de foto. 

Voor de komende maanden staand de volgende 
spelers in de planning. 
Iedereen krijgt persoonlijk bericht. 
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Scoren met ce  
Raw  sc Heerenveen 
Rekening,  cat  is het 
icee! 

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. 

Scoor een unieke voetbal bij de 
Rabo sc Heerenveen Rekening. 

Rabobank Heerenveen-Gorredijk 
www.rabobank.nliheerenveen 

	
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 

DWP 2 
Het seizoen tot nu toe 

Over het afgelopen seizoen moeten we het maar niet 
te lang meer hebben. Een laatste plek en de laatste 
maanden een totale selectie van 11 man, waarvan 
twee A-junioren die erbij zijn gekomen ter 
aanvulling. Ondanks dat we regelmatig heel 
behoorlijk voetbalden toch een zeer teleurstellend 
seizoen. 

Hoe anders is het dit seizoen. be selectie bestaat 
uit 18 man en op de trainingen hebben we ook nog 
aanvulling van andere spelers waardoor er eigenlijk 
continu met 16, 17 of 18 man getraind wordt. Een 
heerlijke situatie omdat hiermee een belangrijke 
voorwaarde is geschapen voor een motiverende en 
ontwikkelingsgerichte sfeer. 

Het seizoen begon al vroeg omdat de verwachting 
was dat veel spelers nog tijdens de Bouwvak op 
vakantie zouden gaan. be eerste weken werd er nog 
samen getraind met de beoogde spelers van de A-
selectie. Op die manier konden de trainers nog een 
goed beeld vormen van enkele spelers en was er 
bovendien een groep die groot genoeg was om goede 
trainingen mee af te werken. Uiteindelijk werden aan 
het eind van de voorbereiding de keuzes gemaakt 
voor de definitieve A- en B-selectie. Voor het 
tweede betekende dit een mooie mix van oude 
strijders en jonge honden. Waar mannen als  Rene  de 
Jong,  Rene  van der Woude en  Bennie  van der Wal en 
meestal ook met  Rene  Krikke, de stabiele, ervaren 
basis vormen van de selectie, kwamen er ook negen 
A-junioren bij die voor het jeugdige enthousiasme 
mogen zorgen. 

be eerste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld 
tegen het eerste van be Kuinre. Door de vele 
afwezigen stond er voor het tweede een bijzondere 
verzameling voetballers op het veld. Samen met 
Lieuwe  Hutting°  en Henry van Drogen werd er 1-1 
gespeeld, waar een overwinning meer op zijn  pleats  
was geweest. Al met een leuk en lekker vrijblijvend 
begin voor de groep. 

Daarna was het de beurt aan de bekerwedstrijden. 
be eerste was meteen een pittige, op papier. 
Oeverzwaluwen 2, uitkomend in de reserve eerste 
klasse, werd het echter met prima voetbal moeilijk  

gemaakt. Met iets meer precisie hadden de punten 
zelfs in Sint Jut kunnen blijven. Het werd echter 
een 3-4 nederlaag, door een doelpunt in de laatste 
minuut. Bovenal een positieve eerste, serieuze 
wedstrijd. be tweede wedstrijd was uit bij TOP '63. 
Laten we er kort over zijn, dat was niet zo best. Of 
dat nou kwam door de tactische keuzes of door de 
algehele instelling van de spelers, daar zijn  Rene  de 
Jong en Jolle het nog steeds niet over eens. Maar 
dat het niet goed was, moge duidelijk zijn. be 
wedstrijd 	eindigde 	in 	3-1. 

bus, dan moet er wat rechtgezet worden, zeggen ze 
wel eens. En dat tegen Mulier 2, een klasse hoger 
uitkomend dan DWP 2. be wedstrijd begon goed, met 
grote kansen voor de spitsen Jelle en Joran. Maar 
als je dan een paar kansen mist, kan het wel eens zo 
zijn dat de tegenstander de doelpunten wel maakt. 
Dat viel reuze mee, want uiteindelijk werd de 
kansenregen doorgezet en werd er met 1-6 
gewonnen. Een uitslag die nog wel hoger had kunnen 
zijn gezien alle kansen. 

Om goed voorbereid aan de competitie te beginnen 
werden er na de bekerwedstrijden ook nog twee 
oefenwedstrijden geregeld. be eerste werd opnieuw 
met ruime cijfers gewonnen. Thuis tegen v.v. 
Heerenveen 	3 	werd 	het 	6-2. 
Op zaterdag 10 september begonnen de 
tegenstanders 	al 	aan 	hun 	eerste 
competitiewedstrijd, maar omdat er 11 teams in de 
competitie zitten was DWP 2 meteen de eerste 
ronde vrij. Er werd geoefend tegen Blauw Wit '34 3. 
Een sterk team, dat duidelijk beter ingespeeld was. 
Er werd echter wel een gelijkspel uit het vuur 
gesleept. Maar het spel was niet zo goed als tijdens 
de wedstrijden daarvoor, dus er was nog werk aan de 
winkel voor de eerste competitiewedstrijd. 

Die eerste competitiewedstrijd speelde DWP 2 
meteen tegen een oude bekende. Heerenveense Boys 
3 was namelijk ook gedegradeerd en dus was het van 
tevoren redelijk duidelijk wat er verwacht kon 
worden. Deze verwachting kwam ook uit. Een 
voetballende tegenstander, die bovendien ook ruimte 
geeft om zelf te voetballen. Dat deden de mannen 
dan ook prima, wat resulteerde in een 2-4 
overwinning. Grote man op cijfermatig gebied was 
Jelle: die scoorde vier keer. Verder speelde het hele 
team sterk en werd er met name in balbezit prima 
positiespel 	 gespeeld. 

be tweede wedstrijd was tegen een tegenstander 
waartegen in het verleden ook al eerder gespeeld 
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