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DWP in duel  

Ja dan eindigen we bij een 
voetbalclub uit een naastgelegen 
dorp, waar de gastvrijheid hoog in 
het vaandel staat. De gasten worden 
daar als een thuisploeg behandeld 
gezien de toegewezen dug-out 

bloemkool ,die weer vol energie 
zit,na de wedstrijd aan de jeugd 
voor te schotelen. 

Voetballen zal het echter niet 
worden ivm met tijd en 
bedrijvigheid en daarnaast een 
echtgenoot met MS waar ik dan 
weer liever lekker bij thuis ben. 

U ziet maar weer, dit is een 
buurman vol met eigen 
gedachtenkronkels, daarnaast 
ben ik chauffeur en eigenlijk 
altijd zeer positief. 

Ook is mijn conditie dusdanig op 
peil dat ik de eerste 3 kwartier 
niet eens zal uitspelen maar na de 
eerste 10 minuten me zal moeten 
begeven naar de kantinevoor 
andere sportbewegingen die zich 
clan weer concentreren op meer 
de bewegingen vanuit de pols . 

Beste mensen van de club, Ik 
wens u op het "gehele" 
voetbalveld zeer veel 
voetbalplezier en ik kom 
vanzelfsprekend eens langs voor 
een bakje koffie. 

Daarnaast gaat een potje bier er 
ook heus wel in, ook al woon ik 
hier al  !anger  dan 6 jaar. 

bit was een vriendelijke noot van: 
Sjoerd Hoekstra 

DWPe3 - Lsc 1890 Zaterdag 
19mei 2012 
Na de mooi overwinning op 
EBC/Delfstrahuizen (1-2) was het 
de beeurt om LSC 1890 opzij 
te zetten, of tenminste een punt 
te halen. Het weer was prachtig, 
de toeschouwers waren veelvuldig 
aangeschoven, dus daar lag het  

niet aan in ieder geval. be 
wedstrijd begon heel moeizaam. 
Er werd slecht overgespeeld, en 
de voorhoede van de tegenpartij 
was een schrik voor onze mannen 
achter in steeds. 

Heel snel kwamen de mannetjes 
uit 5neek er steeds overheen, 
dus hadden Lucas en Douwe Thijs 
de handen vol, mede omdat wij de 
bal er ook maar niet in konden 
krijgen. 

Dus bleef de wedstrijd ook een 
echte wedstrijd. 
Een schitterend afstand schot 
van Jelle, dat moest dan de 
verlossende goal zijn. 

Integendeel, LSC waren voorin 
ook doeltreffend. Een hoog 
schot, die een paar keer 
stuiterde voor onze uitstekende 
doelman Jam. Hij bleek zich 
echter te vergissen in die 
stuitbal, en liep achteruit met bal 
en al de goal in. Een domper dus, 
want daar was de 1-1. Het werd 
zelfs voor de limonade nog 1-2, en 
dus moest er even een hartig 
woordje worden gesproken met 
de boys in de kleedkamer. 

be belangen om kampioen te 
worden was misschien de oorzaak 
dat de druk wat te hoog was. 
Want ook na de rust gaf LSC gas 
erop voorin, en werd er niet goed 
meegelopen om te verdedigen, 
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maar gelukkig bleef het goal 
netje rustig achter Jam. 
be wederom uitstekend spelende 
Rinze Bart moest onze boys er 
een beetje erdoor heen trekken. 
Hij gaf het voorbeeld van hard 
werken, en dat was de aanleiding 
voor de 2-2. 

Een gave voorzet van Minze, en 
Jelle die met een 100% 
"snoekduik" de bal achter de 
keeper kopte. Daarna werd er 
eindelijk goed gespeeld, en 
scoore Minze ook nog twee super 
goals, en liepen we dus uit naar 4-
2. Het publiek was razend 
enthousiast. Wij danken jullie 
daarvoor, want dat heeft onze 
jongens veel kracht gegeven om 
de achterstand om te zetten naar 
de overwinning. Na de  penalties  
werden Heero en ik nog even 
gedoopd in de douche als echte 
kampioensleiders. 

be patat werd verzorgd door 
DWP, en een glas ranja, waarvoor 
onze dank natuurlijk. 
Uiteindelijk dus een hele mooie 
ochtend voor de  juniors  van E3. 
Volgende week wacht ons nog de 
uitwedstrijd tegen VWC 
Munnekeburen en bij thuiskomst 
wederom patat en een verassing 
voor de jonkjes 

Tot dan!! 
Hans. 

Van de redactietafel, 

Dit is alweer het 3' clubblad van dit seizoen, in juli komt het dan alweer laatste nummer voor dit jaar. 

Er zijn heel veel teams die kampioen zijn, of dit nog kunnen worden, daarvan hopen wij natuurlijk mooie 
verhalen te kunnen lezen in het clubblad van alle feestelijkheden!! 

Er zijn nu nog enkele wedstrijden te gaan, de familiedag en nog enkele toernooien en dan is het weer het 
einde van het seizoen, we hopen veel mooie verslagen binnen te krijgen!! 

Er zijn in het clubblad verschillende ledenpasjes van vroeger gezet, wie raadt wie het zijn kan een prijs 

winnen door de namen door te geven, voor de volgende editie van het clubblad en dat is: 

Volgende kopij aanleveren voor 1 juli as » 	clubblad@vvdwp.n1 

Voor allen veel leesplezier in het clubblad, en geniet van alle vele mooie verhalen van afgelopen seizoen!! 

be redactie 
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Ea El Ea II 
Transfer 

Jousterweg 271 
8465  PH  Oudehaske 

0653735919 
info(&filmnaardvd.com  
vvww.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.  

II 	El II REERE  

Akkerman PROM:: led- Smite- 
Mechanisatiebedrijf 	MASSEY FERGUSON 
st,ek 31 	 shitjoluinnum 
•mw513.5512143 www.lmb-akkerman.nl   

G. van Dijk 
Bad kamertechniek 

Skans 22 
8461LP Rottum 

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

www.badkamertechniek.n1 
info@badkamertechniek.n1  

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

1  iffilli BANDEN, 
Tjeukemeer 1 
8502 TH Joure 
Tel: 0513-41.84.581 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 

BRINKSMA 
bagel° 11— 

AUTaBELETTEliRING 

RECITgAMEBORIINI 

GEV5.E3ELET1IERINGI. 
b 

‘BEWEWI\gERINej; 
TSJOKEMARWEI 8 SINT NICOL A ASGA ffi 0513 - 43 

www • rinksma bele tering. E E 

heifuech 
lnstallatieien montage techniek 

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

11 06-30 29 77 43 
www.hemutech.com  

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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 

gevoetbald en een leuke 
competitie gehad. 

Na de winter hadden we er wel 
weer zin in om op het veld te gaan 
voetballen. We trainen nu 2 keer 
in de week, dinsdags onder leiding 
van Trea en  Jesse  en op 
donderdag door Andries ( i.v.m. 
Operatie aan de enkel nu tijdelijk  
Jesse)  

Na enige onderhandeling hadden 
we enige transferwissels. bit was 
nodig omdat  Marti  jn te kennen 
had gegeven niet meer te willen 
keepen. Rianne en Wieke naar E2 
en Tjardo werd naar E1 gehaald. 
Met Tjardo als keeper en  Marti  jn 
in de achterhoede, samen met 
Robin en Beitske hebben we een 
sterke en stabiele achterhoede. 
Middenvelders Mike , Lianne, 
Hette, een snelle middenveld. 
Met Silke en Jelmer als echte 
aanvallers. 
We werden mooi ingedeeld met 
Heerenveen E8, Bolsward E5, 
L5C1890, Oosterlittens E3 en 
Workum E3. 

Op 10 april mochten we thuis 
weer los, tegen LSC, een goede 
wedstrijd, afgesloten met 3-0. 
be volgende wedstrijd weer thuis 
tegen Workum, was erg spannend. 
Zat die ene bal nou over of op de 
lijn. We dachten dat er meer in 
zat, maar we verloren met 3-5. 
Oosterlittens uit was een mooie 
wedstrijd dat eindigde in de 
stand 2-4. Thuis tegen 
Heerenveen werd duidelijk 
beslist in een 2-0. Uit naar 
Bolsward gecoached door trainer  

mochten we thuis tegen LSC werd 
terecht gewonnen met 3-0. 
Vandaag thuis tegen 
Oosterlittens, met wat spanning 
in ons lijf. Want als we winnen en 
de koploper verliest hebben we 
nog kans op een eventuele 
kampioensschap. Het werd een 
lekkere pot voetbal, helaas werd 
het toch nog gelijk 

Op het moment van dit schrijven 
staan we stabiel op een tweede  
pleats.  Hoe we uiteindelijk 
eindigen weten we nog niet, dit is 
afhankelijk van wat de koploper 
Workum doet. Aankomende 
woensdag uit tegen de koploper 
heel spannend, we gaan er voor! 
En hierna nog 2 wedstrijden te 
spelen. 
In ieder geval genieten we van 
het voetballen en zijn de leiders 
en trainers zijn zeer tevreden 
met de inzet. Jul  lie  hebben het 
afgelopen seizoen weer heel wat 
geleerd, weten heel goed wat je 
moet doen op je positie, kunnen 
goed over spelen. Weten wat 
winnen is, maar ook geleerd om 
door te zetten. Wat de eindstand 
ook mag worden we hebben samen 
leuke en spannende wedstrijden 
beleefd. 

Na deze competitie hebben we 
nog een gezellige familiedag en 
het voetbaltoernooi in Jubbega. 
Voor het komend seizoen zullen 
de meesten van jullie als D's 
verder gaan, maar hierover moet 
nog worden vergaderd. T.z.t. 
horen jullie wat de transfers 
uiteindelijk worden. 

Goedendag leden ,ouders ,lezers 
en enthousiaste sporters van de 
Witte paal. 

Hier even een nootje van een 
buurman. 

Ik ben 5 joerd Hoekstra en woon 
samen met mijn "lief hebbende"( 
ze zij het gisteren nog tegen mij 
) echtgenote Yvonne langs het 
voetbalveld aan de streek 79 
naast Wietse en Renske. Ik moet 
zeggen dat ik me een beet je 
schaam dat ik me nog nooit in de 
kantine heb laten zien voor een 
bakkie. 

En toch altijd wel weer te mogen 
genieten van het spel achter ons 
huis. Al zijn het maar de teksten 
die voorbij vliegen. 

Zoals dat men maar weer eens op 
moet gaan staan omdat er 
maandag weer gewerkt moet 
worden. En dat breng ik het heel 
netjes wat jullie wel begrijpen. 

Ik zelf ben niet echt een 
voetballer maar als er dan 
gewonnen wordt of er wordt 
gefeest dan geniet ik wel erg 
mee. Vandaag wordt er onderhoud 
gepleegt aan de achterzijde van 
het veld. be mat wordt 
omgeploegd en dus waarschijnlijk 
ook weer gezaaid, of er moeten 
voetballers wezen die ook van 
tuinieren houden. 

Dan kan ik me voorstellen dat het 
spel zich straks altijd dicht 
achter ons zal afspelen en dat 
tijdens de trainingen ouders van 
jonge leden hun groentetuintje 
aan die kant gaan bijhouden om 
vervolgens de gekweekte 

Leiders: Andries de Vries en 
Trea werd mooi gewonnen 2-4. Op  Lilian  van der Hoop. 
een door de weekse avond 
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INGEZONDEN 

F2 keurig in de middenmoot 
Doordat er een extra F-team bij 
is gekomen moest elk bestaand 
team enkele spelers inleveren, bit 
betekende dat F2 met 8 spelers 
aan de voorjaarscompetitie 
begon. be spelers zijn: Tjalling 
Groen, Niels Schippers, Gerco 
Schutten, Joyce de Vries, Willem 
Heeringa, Pelle Wijnia, Hidde 
Portena en Jorrit Visser. 

be teams werden opnieuw 
ingedeeld naar aanleiding van de 
eindstand van de 
najaarscompetitie 2011. Dit 
beloofde op voorhand een 
spannende competitie en dat is 
ook uitgekomen. Wij hebben nu 8 
van de 10 wedstrijden gespeeld 
en het waren stuk voor stuk 
spannende spektexkelstukken. Er 
is nu 2 keer gewonnen, drie keer 
gelijk en ook drie keer verloren. 
Alle overwinningen en nederlagen 
waren nipt. Een doelsaldo van 21 
voor - en 22 tegendoelpunten 
zegt genoeg, Met in totaal 9 
punten staan we nu op een keurige 
vierde plaats. Kampioen worden is 
niet meer mogelijk, maar we 
kunnen nog wel een plaatsje 
stijgen. 

Gedurende het seizoen kun je 
echt zien dat de spelers 
vooruitgaan. Er komt meer spel in, 
passen gaat beter, het vrijlopen 
begint te komen. Spel- en 
trainingsvreugde is er volop bij de 
dame en heren en elke wedstrijd 
wordt er geknokt voor de punten. 
Leiding is zeer tevreden over het 
groepje en we hopen nog op een 
mooi eind van de competitie. 

Henk en Theo, F2  

Hierbij een verslagje van de 
leiders van E3 van het seizoen 
2011/12 

Nadat we het vorige seizoen 
hebben afgesloten met een 7de  
pleats,  gaat het dit jaar stukken 
beter. 

Tot nu toe staan we op de 1'  
pleats  in de voorjaarscompetitie. 
Op een paar wedstrijden na is het 
ook prachtig om te zien hoe er 
wordt gestreden door onze 
jongens. be laatste wedstrijd dat 
er werd verloren dateert van 19 
november vorig jaar en dat was in 
Lemmer. be E3 machine gaat nu 
op volle stoom proberen de 
laatste wedstrijden ook in winst 
om te zetten en dus kampioen te 
worden. 

We kwamen dit voorjaar in de 
problemen door een gehandicapte 
Douwe Thijs die zijn pols had 
gebroken en 6 weken niet kon 
voetballen. We zijn heel erg blij 
met onze medeleiders van E1 en 
E2 van wie we transfervrij 
spelers konden bezetten die ons 
mee hebben geholpen om tot deze 
resultaten te komen. Onze 
oprechte dank hiervoor. 

Ook zie je dat wanneer je begint 
met 2 x per week te trainen er 
een grote groei per individu 
ontstaat. 
Een ieder begint het spel steeds 
beter te snappen en er wordt in 
de wedstrijden ook veel meer en 
beter overgespeeld. Je ziet ook 
echt dat de jonkjes er plezier in 
hebben en daar doe je het toch 
voor. 

Uiteraard is er als 9 jarige nog 
heel veel te leren op 
voetbalgebied maar wat ze nu al 
hebben opgestoken van Theo, 
Andries en 

Aitze wordt hen niet meer 
afgenomen. 

Als alles goed zal gaan, worden we 
dus volgende week al kampioen 
tegen LSC thuis. 
Ons leiderschap met de kinderen 
heeft zijn vruchten afgeworpen, 
en dat was te zien dit seizoen. be 
omgang onder elkaar is super 
goed, en er wordt voor elkaar 
gestreden voor elke meter als 
een teamgenoot de bal verliest 
bijvoorbeeld. 

Kortom een mooi seizoen voor de 
E3, en dus hopelijk het lang 
verwachte kampioenschap. 
Volgend seizoen dan een stapje 
hoger, en dan maar weer eens 
verder zien hoe het dan zal  goon.  
Wij als  !eiders  van de E3 wensen 
alle mensen die de tijd hebben 
genomen om eens een kijkje te 
nemen bij een wedstrijd, alvast 
een fijne vakantie, en hopelijk tot 
volgend seizoen bij luseijonkjes. 

Hans en Heero.  

Voorjaar 2012 tot en met 12-5- 
12: 
Minze 30 doelpunten 
Jorn 16 tegen doelpunten 

DWP El 

be competitie voor de winterstop 
zijn we na een goed begin, toch in 
de middenmoot geëindigd. Waar 
we samen best tevreden mee 
waren, we hebben lekker  

VAN DE VOORZITTER 

Het seizoen loopt tegen het einde 
en er zijn dit jaar verschillende 
dingen aan verandering 
onderhevig geweest. 

Zo hebben hoofdtrainer Henk van 
Hes en het bestuur in goed 
overleg het besluit genomen dat 
er na twee seizoenen geen 
verlenging van het contract zal 
komen. 

Henk gaat komend seizoen bij  vv  
Sleat het hoof dtrainerschap 
vervullen en ik denk dat een dank 
woord voor de afgelopen 
seizoenen DWP op zijn  pleats  is 
en we wensen Henk alle succes 
toe in zijn functie bij  vv  Sleat. 

Zoals bij een ieder vast wel 
vernomen zal zijn is Jan Pasveer 
uit Sneek als nieuwe hoofdtrainer 
bij  vv  DWP aangesteld. 

Het seizoen is op een beet je 
andere wijze afgesloten dan we 
voorzien zouden kunnen hebben 
want door een vervroegde 
noodzakelijke operatie moest 
Henk zijn functie eerder 
neerleggen dan verwacht. Waar 
de doctoren eerst aan een hernia 
dachten bleek tijdens de operatie 
dat er een stukje van één der 
wervels een eigen weg had 
gezocht. Henk is hierdoor enkele 
weken uit de roulatie geweest en 
gelukkig nu herstellende. Tijdens 
deze periode heb je als bestuur 
de taak om er voor te zorgen dat 
de trainingen worden opgevangen 
door iemand met een DWP visie 
en een DWP hart, zodat we tot 
een geweldige oplossing, Sietse 
Drent zijn kunnen komen. Ik kan  

alleen maar zeggen dat Sietse er 
een geweldig slot offensief uit 
heeft kunnen slepen met menige 
verassing , zowel van 

eigen als tegenstanders en hun 
publiek. Samen met de  !eiders  
rondom het team is veiligstellen 
en behoud in deze klasse gelukt 
en wil ik de mannen, naast de 
spelers een groot compliment 
overbrengen. Naast deze mannen 
wil ik Hendrika Noppert prijzen 
omdat ze een ieder vaak fit terug 
brengt. 

Naast het stoppen van Henk 
heeft ook Jolle Jager aangegeven 
dat hij  near  een andere 
vereniging zal gaan en wel  vv  
Heerenveen als A- junioren 
trainer. Ook willen we Jolle 
danken voor de jarenlange inzet 
voor onze vereniging DWP en 
wensen hem veel geluk en 
wijsheid toe. Voor de vervanging 
van Jol le komt er ook een trainer 
op het trainingsveld en dat is 
Anne Haven oud speler van zowel 
het eerste als het tweede elftal. 
Anne veel succes voor het 
komende seizoen als 
trainer/coach. 

Waar er vooral veel wordt 
gesproken over het eerste en 
tweede moeten we natuurlijk niet 
vergeten dat er ook een derde en 
vierde elftal spelen. be 
trainers/leiders hebben ook hier 
danige test moeten ondergaan 
omdat er vaak zaterdagen bij 
waren waar zij voor de aanvulling 
moesten zorgen als er hogerop te 
weinig spelers voor handen waren,  

heren dank voor jul  lie  inzet wat 
met veel overgave gepaard ging. 
Ons dames elftal is op het 
moment van schrijven nog hevig 
verwikkeld in de strijd om het 
kampioenschap en alleen alles zelf 
nog winnen kan voor dit 
kampioenschap zorgen omdat men 
dan niet van "de ander 
"afhankelijk is, suc6. 

Bij de jeugdelftallen is er nog 
volop strijd en zullen we een 
ieder op de hoogte brengen in een 
laatste nog uit te brengen 
clubblad. 

Zoals een ieder heeft kunnen zien 
is op het sportpark een groep 
vrijwilligers bezig die er voor 
zorgen dat er op woensdag, en 
waar nodig andere dagen,  Giles  
tot in de puntjes verzorgt blijft. 
Als we allemaal ook eens achter 
ons kijken en rommel meenemen 
die "een ander "vergeet komt het 
vast allemaal goed. 

Als vrijwilliger mocht ik de eer 
ondergaan dat ik de vrijdag 27 
april ben gedecoreerd als lid in de 
orde van  Oran  je Nassau. Ik noem 
het een eer, vooral omdat er 
mensen zijn geweest die deze 
decoratie voor mij hebben 
aangevraagd. Kijkend naar onze 
voetbal vereniging DWP wil ik 
mijn onderscheiding graag 
opdragen aan alle vrijwilligers bij 
DWP want ik weet dat jul  lie  
allemaal een onderscheiding 
verdienen, ik dank jullie allen uit 
de grond van mijn hart!!!! 

met vriendelijke groeten, 
voorzitter  vv  DWP 
Anne Knol. 
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Sportcomplex 

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 

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

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

Anne Knol (voorzitter@vvdwp.n1) 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Jan Knijpstra (secretaris@vvdwp.n1) 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
Gerrit Aalbers (penningmeester@vvdwp.n1) 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Hei j 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Minne Modderman 
(wedstrijdsecretariaat@vvdwp.nl) 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 
Tjibbe Bos 
MJ Hogeboomstr 2, 8464  NN  Sintjohannesga 

Geert Dijkstra 
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 

Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Contactpersoon barvrijwilligers 
Mariejette Bijker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464  PH  Sintjohannesga 
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Consul 
Atze Pieter van Stralen 55.12.76 
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55.17.88 
55.17.85 

55.20.78 
06-51.75.04.99 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.14.46 

06-48.70.08.21 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

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  

D.W.P. 1  

Ruime overwinning be Wite  Peal  

In de laatste wedstrijd van dit 
seizoen neemt DWP het op tegen 
hekkensluiter Espel. Voor beide 
ploegen staat er niets meer op 
het spel deze middag. be 
thuisclub eindigt in de 
middenmoot en de gasten zijn al 
gedegradeerd, zodat beide 
elftallen frank en vrij kunnen 
spelen. be eerste mogelijkheid 
deze middag is voor Espel, 
wanneer Hans Langendijk op de 
rand van het strafschopgebied in 
balbezit komt. Zijn schot wordt 
geblokt door een verdediger van 
be Wite  Peal.  

Hierna is het DWP die het 
initiatief naar zich toetrekt en 
binnen een kwartier driemaal 
weet te scoren. 

Eerst is het Anton Holtrop, die 
na een voorzet van  Age  Ellert van 
der Velde weet te scoren. Even 
later slalomt Martin Sietzema 
door de verdediging van Espel en 
zijn 

voorzet wordt door  Age  Ellert 
van der Velde binnengekopt. Bij 
een volgende aanval komt de bal 
bij Joran Veenstra. Zijn schot 
vanaf rechts belandt op de lat, 
maar de weer in het veld 
terugkerende bal wordt daarna 
ingekopt door Jelle Hoekstra. 
Hierna proberen de gasten iets 
terug te doen, maar het blijft in 
de eerste helft bij een poging van  
Marti  jn Maas en Rudy van 
Steenbergen. Beide spelers 
stuiten echter op DWP doelman 
Jan Dik Piersma. 

Ook aan de andere kant ontstaan 
nog kansen. Zo voorkomt doelman 
Anne Dijkstra vlak voor rust dat  
Age  Ellert van der Velde kan 
scoren. Ook na de rust krijgt de 
thuisclub nog vele kansen de 
stand uit te breiden. Uiteindelijk 
maken  Age  Ellert van der Velde 
en Joran Veenstra beide nog een 
doelpunt, nadat eerst Richard 
Ruijter koppende uit een corner 
de stand op 3-1 heeft gebracht. 
En zo behaalt be Wite  Peal  in zijn 
laatste wedstrijd van het seizoen 
een eenvoudige 5-1 overwinning. 

@Eelke Westra 

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

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 

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 

Gefeliciteerd met jullie jubileum Op naar de 50 jaar! 

e 

• 
' • 

mitrefuvf4  
tineke. 40 jaar 

10-3-19 /2-10-3-2012  

• 

• " • 

Codperatiefonds RABOBANK 
Heerenveen keert opnieuw uit 

Afgelopen maandag 2 april 
ontvingen Anne (voorzitter) en 
Jan (secretaris) 
vertegenwoordigend D.W.P. een 
donatie van € 7.500,-- uit het 
fonds tijdens een feestelijke 
uitreiking bij de Rabobank in 
Heerenveen. Dit voor de 
renovatie van de kleedboxen. Het 
Cooperatief onds van Rabobank 
Heerenveen-Gorredijk is er voor 
lokale maatschappelijke 
initiatieven die de leefbaarheid in 
de omgeving vergroten. 

We bedanken de Rabobank van 
harte want dit is weer een 
verdere aanzet om een vervolg te 
geven van onze le fase. 

RUILBEURS 
be ruilbeurs op maandag 18 juni 
a.s. be eerste groep de E-tjes 
van 16.00 uur tot 16.30 en dan de 
F-jes van 16.45 tot 17.15 en dan 
de D's van 17.30 tot 18.00 uur. 
bus ook de spelers van dl van het 
volgende seizoen moeten het 
tenue bij mij komen halen (shirt 
en broekje) want deze hebben 
volgend jaar geen kleding meer 
met een sponsor naam er op. 

Groet Jitske. 

Rabobank 

Zoals bij iedereen bekend is de 
eerste renovatie van de 
kleedboxen nu gereed en zijn de 
boxen 1 en 2 nu geheel 
vernieuwd. 

Totale kosten hiervan waren ruim 
€ 17.000,-- welke dor de 
vereniging in zijn geheel is 

opgehoest. Juist toen het laatste 
kwastje verf was gestreken hield 
de boiler het voor gezien. En ja, 
niet kunnen douchen voor 
sporters is natuurlijk niet zo 
handig.Vandaar is er besloten, 
ondanks de zeer hoge kosten € 
11.000,-- deze toch aan te 
schaffen. Zoals iedereen kan 
begrijpen is inmiddels ons 
banksaldo - € 0,00. 

ilitr)fitg• 

• 
• 

nre 
•• 

• 
• • ,:• 

graag  frodigen 	 re 

inet on. It  vieren  op 17 mad 

Cafe v/if zuvag  te st  jofinnuesga 
viir 20.00-22.30 

Stichting Westermeer 
Bij de Stichting Westermeer is 
ook een aanvraag gedaan alsmede 
de situatie van de boiler 
uitgelegd. Van deze Stichting 
kregen we de toezegging van € 
9.000 mits het project natuurlijk 
wordt uitgevoerd. Zodoende 
moeten we binnenkort de 2 fase 
starten om ook de boxen 3 en 4 
alsmede de scheidsrechtersbox 
op te knappen. 

Kampweg  9, 8463 VD Rotsterhaule 
Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie 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 

Redactie clubblad 

  

Advertenties clubblad 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

55.19.89 

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

Actiecomité 
Secretaris Hotze Adema 

be Grie 17, 8464 PA Sint.johannesqa  
85.20.49 

06-52.41.53.95 
Informatie sponsoring 

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. 	€ 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 	 - 	€ 2,50 per kwartaal 
Donateurs 
Club van 100 

Bankrelaties 
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 
Informatie nieuwe leden 

€ 10,00 per jaar 
€ 15,00 per jaar 
€ 45,00 per jaar 

v.v. D.W.P:  
Actiecomité  
It Wite Pealtsje 

41.29.08  
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Zeer geslaagde Poiesz-actie 
be Jeugdsponsoractie die de 

afgelopen periode bij Poiesz 
Oudehaske is gehouden heeft 
DWP in totaal 911 euro 
opgeleverd! Geweldig! DWP wil 
daarom Poiesz Supermarkten en 
ook alle ouders, supporters en 
andere Poiesz-klanten die ons 
hierbij geholpen hebben, van 
harte bedanken! 

't Wereldje ...... ....... 

Wat betreft het 1' en het 2 is 
de competitie al voorbij, de 
overige teams moeten nog enkele 
wedstrijden spelen. 

Vele bloemen werden er al 
uitgedeeld door Sjoerd bij het 1' 
en we hebben nog enkele 
(jeugd)kampioenen in pette. Volg 
hiervoor de website van DWP. 

Als website redactie wilden we 
Renata nu al bedanken voor de 
vele honderden foto's die ze dit 
seizoen heeft gemaakt. Met de 
komst van het nieuwe toestel 
deden ook de filmpjes hun 
intrede wat onze website 
natuurlijk weer deed stijgen qua 
bezoekersaantal. Aan Svend de 
moeilijke taak hier altijd weer 
een selectie uit te maken, bat 
verdiend natuurlijk een bloemetje 
welke werd uitgereikt door 
Jochum. 

Op de foto 	Tineke Schutten, 
Anoushka BijIsma-Adema (Poiesz 
Oudehaske, zus van ons eigen Hotze), 
Marian Lage veen, Alie Wuring (Poiesz 
Oudehaske) en Monique Akkerman.  

It  Klimmerblé'd en be Trieme 
winnaar schoolvoetbal 
be jongens van  It  Klimmerblgd 
uit Sint Nicolaasga speelden 3 
wedstrijden gelijk en wonnen 3 
wedstrijden zodat zij met 12 
punten nummmer 2  It  Haskerfjild 
met 11 punten net voor bleven. be 
meisjes speelden in poulevorm in 
de finalewedstrijd won be Trieme 
met 3-0 van de meisjes van  It  
Haskerfjild. be  prijsuitreiking 
werd gedaan door wethouder Bé 
de Winter. Al met al weer een 
zeer geslaagde voetbalmiddag 
waar dit keer voor het eerste be 
Trieme en ook be Schakel aan 
mee deden. 

Technisch  
il •5k 

K lussenbedrijf 

J.Keizer 

Binnendijk 47 
8461LG Rottum 
Tel. 0513-623910 

Sanitair-Timmerwerk-Elektro- Gas 
Dakgoten-Water 

1 	.- 
Altijd het 

idles  

Uw Gemaks 

VERSMARKT 

verste, dicht bij 

Verswinkel 

Jelle 
ROTSTERHAULE 

Tel. 0513-551707 

Versmarkt 
u in de 

aan 

de Jong 

buurt. 

huis 

. mopENI.) 

Meerweg 
Rohel 
14 0513 

TUINCENTRUM 

www.tuincentrum-dekonimill  

. MA DO 
VRIJ 
ZAT 

3 

- 55 13 31 

• 

DE 
8,30-18,00 
8.30-21,00 
8,30-17,0 	.AA  

win 

o in 

KONING 
01»iitkitY4r 

Illyn beppe blinwt  it  sizzen: 	t_ 1.4  'kw\  -7,...‹.- 	. ,..,.. :, 	-044," 	r. 
dit is  it  lekkerste Fryske 	,‘ : 	tt„,,,,r.,:ii..... 

• 

roggebrea  four  ntyn kjizzen. 	,Ï 	ro 
Al  stint  191211! 	,, 	ts. 0,  

IT  0513-551208 	
0 yANDIJK 
'.1 	0,:elit.Koo 

BOUWBEDRIJF 
H. VAN 

onze uitdaging. 
uw; 

bouwmaterialen 

• Onderhoud 
• Verbouw 
• Nieuwbouw 
• Renovatie 
• Levering 

E. infoO,bouwbedrijfvanzwo1.n1 

ZWOL lig 

Sydtakke 1 
-11"\Tel. (0513) 

ORHU , 41, is r 	• • 

E s VA NI A 
Rottum 

63 14 29 	Mobiel 0653 15 92 08 

Uw wens is 
Wij verzorgen 

Streek 141 
8463NG Rotsterhaule 
T. 06-13756150 
F. 0513-435157 

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

Financiering mogelijk 
www.bouwbedrijrvanzwol.n1 

Brocante meubels & woondecoraties 

4 

,•, 

Kijk voor openingstijden www.hetgewei.n1 
Karnpweg 5,8463  VD  Rotsterhaule Tel. 06- 27335607 

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

Saka 

A 

,  

et stinne, mar gauw hinne! 
Salon  It  Onlán 	 T. 	0513 - 55 17 11 
Kerkhoflaan 20 
8464 VL Sinttohannesga 	

M. 06 - 10 10 50 25 
E. 	r.vanderstouvée@uwnet.n1 

* ,1 	;  

›- 
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J. V'elc111r.avve-g 12, 3513CH Ouixisterhaule 
telefoon: OC-1-21840131 	• A. de long  

IDEE. andorlic)ted! cenl 

ERKEND AARD- EN PROPAANGAS INSTALLATEUR 

a fenaeWoo,r  Idoonl 

Tel. (0513) - 84 06 74 
Fax, (0513) -8411 84  

Glazenwassen 
Streeploos reinigen van glas en kozijn. Eenmalig of 
op contractsbasis voor particulier en bedrijf 

Dakgoot en platdak schoonmaken 
Inspecteren en schoonmaken van dakgoten en 
plaIdak ter preventie van wateroverlast. 

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

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

itivw.mulder-schoonmaakali 

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

B. van Hes 
Metselwerken 

       

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
tel.o51 3551749 
mob.o6i 5438112 

               

               

               

               

               

               

               

               

Uit de oude doos van Klaas van den Berg 

Vooraan staat Jelle de Vries,Marco v/d Wal,  Harm  v/d Wal, Johan v/d Wal,Homme 
Dijkstra,Webe Roelof Lage veen, Niek v/d Wal en Richard Hoeksma 

Senioren 

Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

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

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.12.55 

55.19.89  
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AUTOSERVICE 

Jeliner Brouwer  
APK. Reparatie 

Onderhoud • Aircoservice 

• 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 2991F 0513 653 162 

Meerweg 34,8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 13 4 I , 

gc. 

CAMPING 
TiEUKEMEER 

01 /4VIL.JoEi
v 

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

www.ambachtelijkkwaliteitsijs.n1 
Info©ambachtelijkkwaliteitsijs.n1 

De Boer 
Hogedijk 184 
8463 NN Rotsterhoule 
Tel. 0513 552234 
Fax. 0513 552124  

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

- Computer problemen 
- Hardware 
- Software 

Internet 
Telefonie 

Bedrijfsnetwerken - 
Wie ben ik? 

1 
	

2 
	

3 
	

4 
	

5  
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De Kuinder 843 Heerenveen • Tel 0513 - 633444 • autoservicejeimerbrouwer.n1 

vvorden,Steenwijk is een goed 
voetballende ploeg en fysiek ook 
sterk,dus het wordt zeker geen 
gemakkelijke middag dat blijkt 
ook zo,want onze meiden moeten 
tot tweemaal toe uit achterstand 
terug komen.Wat de uitslag 
betreft mag je zeggen dat beide 
ploegen recht hadden op één 
punt.wat het wedstrijd beeld van 
de tweede helft betreft hadden 
wij zeker kansen op de volle 
winst,maar ja je kan niet alles 
hebben,door dit gelijke spel komt 
de concurentie wel wat dichterbij 
maar blijven wij nog steeds 
koploper met 18 pnt ui 8 
vvedstrijden,met nog 2 
wedstrijden te gaan komt de titel 
nu wel heel dicht in de buurt. 

Eerst volgende wedstrijd: 
Zaterdag 19 mei 12 DWP DA1 - 
Emmeloord  SC  bAl 14.30 u 

de Trainer&Elftalleiders. 
DWP Dames 1.  

KONINGINNEDAG 2012 

Op de maandag in de meivakantie 
was er een toernooi op het DWP 
terrein. Er waren heel wat teams 
aanwezig die dag, wat enorm veel 
mensen op de been brengt. 

Zowel voor de kinderen als voor 
de ouders en  pekes  s en beppe' s 
een zeer geslaagde dag, omdat 
het prachtig weer was!! Ondanks 
de vele opgaven waren er ook veel 
teams die zich afgemeld hadden, 
dus het schema is verschillende 
keren aangepast om toch de wel 
aanwezige teams een goede partij 
te laten voetballen!! En laat ik er 
getuige van geweest zijn dat hier 
enorm veel tijd en denkwerk in 
gaat zitten, en een telefoontje 
om af te bellen of zelfs sms'en is 
in 1 minuut gedaan l!  

Er zijn dus ook bij DWP zelf veel 
afzeggingen gedaan waardoor er 
maar 1 team van de d-pupillen kon 
worden gevormd, van de dl 14 
man en 2 dames sterk, waarvan 3 
zich voor de tijd hebben  

afgemeld en op de dag zelf er 
maar 6 op het veld staan. Ik weet 
het is vakantie, het was mooi 
weer maar toch een hele 
teleurstelling voor de 
organisatoren, leiders en zeker 
de teamgenoten die er wel zijn!!!! 

Het is ver van tevoren al gemeld, 
dus er kon genoeg geregeld 
worden om de vakantieplannen 
wat aan te passen , hebben we 
zelf ook gedaan, dus wel te doen!! 
Maar ondanks alles toch een hele 
gezellige en drukke dag gehad, en 
met een goed gevoel op vakantie 
gegaan!! 

Bedankt organisatie, alle dames 
die achter de bar stonden, en 
achter de ranja niet te vergeten, 
en zeer zeker alle 
scheidsrechters , leiders, 
vrijwilligers en supporters!!!!! 

Anja DWP bi 



Nog een laatste bericht, be oud 
ijzer aktie was een groot succes 
en word daarom verlengd met 
nog 2 weken!!! 

speel je nog met 10 speelsters,op 
dat moment was de score 1 -
2,maar met vrouwe fortuna en de 
getoonde inzet lukte het ons om 
ook in deze wedstrijd de 3 pnt. 
mee naar huis te nemen. 

7 Apr 12 : Emmeloord DA1 - 
DWP DA1 4 - 5  

Dit was in alle opzichten een 
knotsgekke wedstr. het spel was 
de le helft niet goed,het was 
meer ren je rot voetbal,maar 
desalnietemin gingen wij met een 
1 - 4 ruststand aan de thee,na 
wat uitleg en wat omzettingen 
gingen we de 2e helft in met de 
opdracht de score uit te breiden 
maar dat pakte even anders uit 
eerst kwam E'oord terug naar 2 - 
4 ,maar daarmee was de pech 
voor ons nog niet voorbij,want 
daarna viel onze keepster Lucie 
uit met een blessure die zich vrij 
ernstig liet aanzien,mede door te 
weinig wissels waren wij 
genootzaakt een speelster in het 
doel te zetten en met 10 spelers 
de wedstr. voort te 
zetten,ondanks deze tegenvaller 
wisten wij gelijk te scoren en de 
stand op 2 - 5 te brengen,gelopen 
koers zou men zeggen,maar niets 
bleek minder waar de druk van 
onze tegenstander nam toe ,wat 
ook resulteerde in een 3e 
tegengoal,maar nog is alles niet 
gezegd over deze wedstr.,want 5 
min voor tijd viel onze 
voorstopster Selma uit en was de 
stand inmiddels 4 - 5 
geworden.Door de mouwen op te 
stropen en met een grote 
teamspirit werd deze uitslag door 
9 speelsters alsnog over de meet 
getrokken. 

14 Apr 12 : 1)WP DA 1 - 
Rouveen SC DA2 5 - 6  

Deze wedstrijd is er één om snel 
te vergeten,onze speelsters 
bleken in deze partij allemaal een 
off day te hebben de spirit was er 
niet en wij bleken allemaal het 
voetballen te zijn verleerd zo 
leek het wel met een ruststand 
van 1 - 4 geef je geen cent meer 
voor een goede afloop ,als je dan 
de tweede helft met 4 - 2 weet 
te winnen dan verlies je deze 
wedstrijd met 5 - 6,maar heb je 
er wel een dubbel gevoel bi j,want 
achteraf was dit verlies totaal 
niet nodig geweest en had je 
wederom een belager in de 
competitie op achterstand 
gezet.We blijven ondanks dit 
verlies wel koploper,maar de 
concurentie blijft goed volgen,dus 
zullen we er wel van doordrongen 
moeten zijn dat opperste 
concentratie noodzaak 
blij ft.Moet nog wel even bij 
vermeld worden dat wij een 
speelster als keepster hadden. 

21 Apr 12: DWP DA1 - Flevo 
Boys DA2 	3 - 0  

Na het debacle van vorige week 
wacht ons nu een tegenstander 
waar tegen wij wat goed te maken 
hebben.De eerste 
competitiewedstr. gaven wij in de 
eerste 20 min. weg,dat was iets 
wat ons nu niet overkomen 
zou,door nu wel vanaf het begin 
er bovenop te zitten,de reden van 
velheid had ook te maken met 
onze keepster Tieneke zei speeld 
normaal in MC1, maar is 
momenteel de vervangster van 
Lucie.Tieneke was niet helemaal 
vrij van zenuwen voor de  

wedstrijd vandaar dat we vanaf 
het beginsignaal de tegenstander 
zo vermogelijk van onze goal weg 
wilden houden,daar zijn we de 
gehele wedstr.redelijk goed in 
geslaagd,zowel verdedigend als 
aanvallend bleven de linies kort op 
elkaar en dat was iets waar onze 
tegenstander noal wat moeite 
mee had.Op de einduitslag ( 3 -
0)viel dan ook niets af te dingen. 

26 Apr 12 : VWC ()Ai - DWP 
DA1 1 - 8  

Deze midweekse wedstrijd is en 
zal misschien wel tot de beste 
wedstrijd van het seizoen gaan 
behoren,in deze partij klopte 
werkelijk alles en werd alles wat 
wij op trainen oefen in de 
wedstrijd ook toe gepast en dan 
zie je dat je ,je tegenstander 
zelfs na één helft al finaal naar 
de kl... kunt spelen,ze wisten niet 
waar ze voor het eerst of laatst 
moesten wezen ,onze meiden 
stuurden hun van het kastje naar 
de muur,wat daarom ook in een 
grote score uitmonde.Met 1 - 8 
mocht VWC nog het meest 
gelukkig wezen ,want gezien de 
kansen die wij hebben laten liggen 
had het zelfs een uitslag met 
dubbele cijfers kunnen zijn.Door 
deze overwinning blijven wij 
koploper met 15 pnt uit 7 
wedstri jden. 

12 Mei 12 : DWP DA1 - 
Steenwijk DA1 2 - 2 

Na twee voetballoze weekeinden 
was het vandaag de beurt aan 
Steenwijk om te trachten ons 
van de titel af te houden,de heen 
wedstrijd had al uitgewezen dat 
het geen walk over zou  

VAN HET JEUGDBESTUUR 

Waar we bijna de 
jeugdcompetitie afronden , 
kunnen we met dit schrijven 
meerdere jeugdteams feliciteren 
met hun kampioenschap, wat voor 
sommigen een hele prestatie is, 
gefeliciteerd!!! 

Bij deze willen we alle leiders en 
trainers bedanken voor hun inzet, 
waar we merken dat hun bezieling 
en beleving echt zit in het 
voetbal van de jeugd. 

MC elftal 
Dit jaar voor het eerst een MC 
elftal. Voor het eerst op het 
grote veld. We zijn begonnen met 
17 meiden, maar al voordat de 
eerste helft van het seizoen 
voorbij was, waren we nog maar 
met 14 meiden over. Van deze 14 
meiden waren er 5 die dit seizoen 
voor het eerst gingen voetballen. 
Iedereen moest een plekje vinden 
waar zij zich het beste kon laten 
zien. Voor de leiders een hele 
puzzel. Maar nu we naar het einde 
van het seizoen lopen, lijkt het 
erop dat de meesten ongeveer 
wel weten wat ze het leukste 
vinden. 
Het begin van het seizoen was 
erg onrustig, ergernissen en 
kleine ruzies over en weer. 
Gelukkig lijkt dat nu allemaal 
opgelost na een paar pittige 
gesprekken met de leiders en/of 
bestuur. Iedereen kon zijn 
mening geven en vertellen wat 
haar stoorde. Hierdoor is er rust 
in de ploeg gekomen en konden de 
meiden zich concentreren op  

Ook zien we het DWP 
familiegevoel naar boven komen, 
oa het uitlenen van elkaars 
spelers is een goed voorbeeld, en 
dat er ouders en vrijwilligers zijn 
die opgestaan zijn om de jeugd 2 
x in de week te laten trainen, 
waardoor sommige teams 
misschien worden beloond door 
een kampioenschap! 

Anno heeft ook de nieuwe indeling 
weer klaar, wat neerkomt op veel 
nieuwe jeugdteams in het nieuwe 
seizoen. 

datgene waar ze eigenlijk voor 
kwamen: voetballen. 
Veel hebben we niet gewonnen 
maar als je kijkt naar het verloop 
van de competitie zie je een 
stijgende lijn in het spel. Er 
werden verschillende wedstrijden 
nipt verloren, terwijl we wel de 
betere ploeg waren. Maar dat 
hoort er ook bij. En in een eerste 
seizoen mag je wel hopen, maar 
niet verwachten dat je als eerste 
eindigt. 

Als leiders moeten we de meiden 
wel een compliment geven over de 
positieve instelling, waarmee ze 
elke wedstrijd weer beginnen. 
Ook de trainingsopkomst is heel 
goed. Het trainen zelf kan wel 
een stuk serieuzer en fanatieker. 
Maar misschien  goat  dat ook nog 
komen (we blijven hopen). Voor de 
trainers zijn ook wel de 
complimenten op hun plaats. 14 
meiden van 12 -16 jaar iets 
proberen bij te brengen is beslist 
niet de gemakkelijkste taak die  

Er is de vorige keer voor +/-
300,- euro bij elkaar verzameld 
wat natuurlijk prima is voor ons 
club!!! 
be container staat weer bij de 
manege, en mocht u geen vervoer 
hebben kunt u bellen met 
Tjibbe Bos ----06-51209334 

je als vrijwilliger op je neemt. Jan 
en Alex bedankt voor jullie inzet. 
Hoe het volgend jaar allemaal 
komt, weten we nog niet. 9 van de 
14 meiden worden 16 en mogen 
niet meer in de C"s spelen. 1 
speelster houdt ermee op en 1 
speelster gaat naar het gemengde 
voetbal. Misschien kan er een B 
elftal gevormd worden, maar dan 
moeten er wel genoeg spelers 
zijn. Zoals het nu lijkt blijven er 
12 speelsters over en dat zijn er 
te weinig om een competitie mee 
in te gaan. Dus als je dit leest en 
je denkt, dat lijkt me wel wat 
,meld je dan aan als lid. Want het 
zou zonde zijn dat een ploegje 
wat nu wat begint te draaien, 
alweer zou moeten stoppen bij 
gebrek aan speelsters. Meiden , 
mochten jullie volgend jaar 
doorgaan, dan alvast at heel veel 
succes. 

Greta  
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Voor eieren 
en 

kipproducten 

Th.Visser 
J.,Veldstraweg 19 

Ouwsterhaule 
Tel 0513-551369 

of 
Kadijk 12 

Rotsterhaule 
Tel 0513-551732 

www.eierhandelvisser.n1 

Uitvaartvereniging 
"Sintjohannesga en omstreken" 

Aangesloten bij de 
"Federatie van Uitvaartverenigingen in 

Friesland" 

Uw vereniging voor een betaalbare en naar 
uw wens verzorgde uitvaart 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 
met de voorzitter: Dhr 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  

SchtionheicIssalon 

Peter, 

,,liyymboid.“rerhhifrro 

Thuis uiterlijke zorg 
1 	on 	 ,ládres wear 

• Gelaatsbehanclelingen 

• Lichaamsbehandeltngen 

• Massages 

• Cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging 

• Make-up 

Webec 	t n 

  

- 	int 	mc93 

   

      

 

info@petrabijlerml 

www.petrabijker.n1 

 

     

Strook 162,8463 NG Reisterhale 
Tel 0513  -  55 1024 Mcb, 06 2303 42 59 

     

Na een kortstondige 
winter,werden in feb.de  
trainingen voor de dames weer 
hervat,ondanks de slechte 
gesteldheid van het trainingsveld 
kon er toch wat arbeid worden 
verricht.Na een verloren 
oefenwedstrijd tegen de dames 
van Balk (6 - 1 )wachtte ons op 12 
Mrt de eerste competitiewedstr. 
tegen Flevo Boys DA2 in 
Ei oord.Deze wedstr.moesten wij 
de punten aan de tegenstander 
laten (3 - 0 ),wat niet helemaal 
vreemd was,de oorzaak hiervan 
was zeker de belabberde 
voorbereiding maar ook dat wij 
met een vrij jong team aan 
sommige dingen nog moeten 
wennen en dan denk ik met name 
aan een nieuwe trainer met 

Voor vandaag stond de wedst. 
tegen 5teenwi jk op het 
progamma,na wat naderhand zou 
blijken een goed spelende en 
fysiek sterk tegenstander,in een 
gelijk opgaande wedsti jd wisten 
wij toch op voorsprong te 
komen,maar konden niet 
voorkomen dat zij voor het rust 
signaal de stand weer gelijk 
trokken.In de tweede helft een 
zelfde spelbeeld twee gelijk 
opgaande ploegen die mekaar 
geen meter vrijheid gaven,dat 
had tot gevolg dat er op een 
gegeven ogenblik toch speelsters 
met pijntjes kwamen en de 
wissels gebruikt moesten 
worden.En wat gebeurd er dan als 
je geen wissels meer 
hebt,juist,dan valt er toch nog 
een speelster geblesseerd uit en 

zodat de rust werd bereikt met 
deze stand. Ook in de tweede 
helft konden we geen vuist meer 
maken vooral ook omdat de 
tegenstander veel feller werd en 
er soms ook wat harde charges 
werden in gezet ,niet dat het 
direct gemeen was of zo maar wel 
op het rand je van kunnen als u 
begrijpt wat ik bedoel .Gorredi jk 
mocht zelfs nog tegen scoren 
door een simpele vrije trap die er 
zomaar invloog ,na wat 
opbouwende kritiek van de  !eiders  
pakten we het toch weer goed op 
en kon Henk de 4-1 aantekenen 
wat tevens de eindstand was ,de 
overige doelpunten kwamen op 
naam van Erwin , Dennis en Henk. 
Nu na 7 wedstrijden staan we 
eerste met 21 punten 48 
doelpunten voor en 6 doelpunten 
tegen , Aengwirden heeft een 
wedstrijd minder (er loopt nog 
een tuchtzaak door een gestaakte 
wedstrijd tegen hun) en heeft 15 
punten 36 doelpunten voor en 12 
doelpunten tegen , zodat we met 
nog drie wedstrijden te gaan 
weer een hele goede kans maken 
om voor de zevende keer 
kampioen te worden. ik heb 
alleen de doelpuntenmakers maar 
genoemd ,maar de verdedigers 
5ipke Hoekstra ,wessel Krikke , 
Richard Akkerman , Guus de 
Klei jne en de middenvelders  Evan  
ten Hoeve , Hidde Korteweg en 
Wietze Rinse Venema hebben 
gezien de tegendoelpunten 
natuurlijk ook hun paadje 
schoongeveegd en wat dacht u 
van onze sluitpost Michel de 
Vries. Al met al een ontzettend 
op elkaar ingespeeld team waar 
wij als  !eiders  ( Herman en Bram) 
ontzettend trots op zijn . rest 
mij nog 1 persoon even te noemen  

en dat is Gjalt Jager die voor ons andere ideëen en andere 
de foto,s en verslagen maakt en 	opvattingen. 
zorgt dat dit op de site is te zien. 
( zie teams / junioren / dwp Cl / 17 Mrt 12 : DWP DA1 - VWC 
foto,s / verslagen / stand / alle 	DA 1 3 - 1 
uitslagen ) ook is hij 
plaatsvervanger als 1 van de 	Na een week van hard trainen,met 
leiders niet kan. Mochten we deze een zeer hoge opkomst stond de 
competitie als kampioen afsluiten wedstr. tegen VWC op het 
dan zullen de jongens op de 	progamma. 
familliedag worden gehuldigd 	Na een wat rommelige le 
door het jeugdbestuur. be 	helft,volgde een 2e helft met 
overige wedstrijden van onze Cl 	meer voetbal en bij vlagen goed 
zijn op zat.12 mei thuis tegen 	combinatievoetbal wat 
Drachter-boys zat.19 mei uit 	uiteindelijk resulteerde in een 3 - 
tegen Aengwirden en zaterdag 26 1 overwinning,wat in mijn optiek 
mei thuis tegen L5C 1890 ,dus 	zeer terecht was.Ook in deze 
mocht u eens een wedstrijd willen wedstrijd viel er aan de sti jdlust 
zien van onze c-junioren kom dan van ons team niks af te dingen en 
gerust eens langs 	 niet te vergeten de goede 

teamgeest die er in dit team 
Elftalleiders Cl 	Herman Roffel heerst. 
en Bram Linders 

24 Mrt 12 : Steenwijk DA1 
Het wel en wee van DWP DA1, 1)WP DA1 1 - 2 
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Reklamebord sponsoren 
Gebo BV  -  Rotsterhaule Attent Bertus van Zwol - Rotsterhaule Garage Akkerman - Sintjohannesga 
Bouwbedrijf H. Veenstra - Oudehaske Technisch bedrijf W. MINNESMA BV - Oudehaske  Cafe  van der 
Zwaag - Sintjohannesga 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.nlautofersekeringen - Sneek Drukkerij Hofstee - Oudehaske Garage JAGER - 
Sintjohannesga W.K. Koekfabriek - Heerenveen Voegbedrijf Ten BOOM - Ouwsterni jega  Ass.  Kantoor 
FERWERDA - Joure Brinksma 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 8t van der Ven BV - Ouwsternijega Tuincentrum de Koning - Rohel 
autoservice Jelmer Brouwer - Heerenveen Voegbedrijf G de Jong - Rotsterhaule aardappelhandel L 
Huttinga - H.J Sloothaak voegbedrijf Sintjohannesga 

Balsponsors 2011/2012 

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  Nan  - Joure 
Hiemstra  by  - Heerenveen 

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

Kapsalon Trijnie - Ouwsterhaule/Joure 
Boss Classics Mini specialist - Sintjohannesga 

Restaurant Koningshof - Heerenveen 
Jelles Gemakswinkel - Rotsterhaule 

Aannemersbedrijf A Fekken - Scharsterburg 
Auto Joure  XL-  Joure 

Klus en Demontage bedrijf Friso Bos Rotsterhaule 
B. van Hes Metselwerken- Rotsterhaule 
Paviljoen Camping Tjeukemeer -  Rohe!  
Slump (St Bos Woninginrichting - brachtstercompagnie 
Gerrit de Jong - Oudehaske 
A. de Graaf hekwerk, montage, service - Sintjohannesga 

Hotze Adema transport - Sintjohannesga 
Wietze Zwart - Sintjohannesga 

Dikkerboom Milieuadvies - Sintjohannesga 
GLAS Sport,Joure 

Huisartsenpraktijk J. Zwartsenburg - Rotsterhaule 

Interesse voor sponsoring bel: Jan Venema, 0513-551989 

Anja Boender Sport massage - Rotsterhaule 
Motorhuis Esyanct - Rottum 
DBVH Pallets - Heerenveen 

Kuyt vind ik geweldig hard 
werkend en niet zeuren. 

Wat zou je bij DWP nog eens 
veranderd willen zien. 
Dat er een technische commissie 
komt met verstand van voetbal 
die het clubbelang behartigd die 
een le ,2e, 3' elftal maken en na 
de oorbereiding evalueren wie 
waar komt te spelen en zo DWP 
naar een hoger plan brengen. Wel 
moeten ze goed met mensen om 
kunnen gaan om de neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. 

Na het behalen van het 
najaarskampioenschap is de Cl 
van dwp nu ook bijna 
voorjaarskampioen. Op het 
moment van uitkomen van het 
clubblad het witte pealtsje 
kunnen de C-junioren van dwp het 
kampioeschap al binnen hebben 
gehaald. 

Door goed voetbal en veel inzet 
werd de competitie nogal vrij 
gemakkelijk gewonnen en was er 
alleen bij Aengwirden Cl thuis 
nog wat tegenstand geweest. be 
C,s waren ingedeeld in de 4' 
klasse wat achteraf dus wel wat 
hoger had gemogen ook gezien de 
uitslag van een oefenwedstrijd 
tegen 2 klasser Akkrum Cl (2-2). 
Door de leiders is inmiddels 
aangegeven dat dit voor volgend 
seizoen noodzakelijk is voor dit 
team om het voetbal in ieder 
geval boeiend te houden. 
Het team begon een 
thuiswedstrijd tegen  vv  
Heerenveen C5 en won deze  

Welke droom zou je nog willen 
realiseren. 
Ik slaap slecht dus droom ik niet 
veel maar wat ik nog weleens zou 
willen is over winteren in een 
warm land heb veel last van mijn 
bonken met het koude weer maar 
kan nog niet bij het voetbal weg 
dus word het eerst nog niks. Dan 
moet je alleen komt uit de andere 
kant van de kamer moet 
mijnkinderen kunnen zien 

Wedstrijd nummer twee was in en 
tegen  vv  Gorredijk en werd ook 
vrij gemakkelijk gewonnen met 1-
10. Doelpunten van o.a. Henk, 
Joost, Erwin en Wietse Rinze 
Venema en Brando Linders. 
Daarna werd er gevoetbalt in en 
tegen drachter-boy,s ,deze 
wedstrijd werd pas in de tweede 
helft beslist (ruststand 1-1 ) door 
Erwin en  Wilco  en Joost 
eindstand 2-5 .daarna werd er 
gespeeld tegen onze naaste 
concurent Aengwirden Cl ,dit 
betrof een thuiswedstrijd en 
werd de spannenste wedstrijd tot 
nu toe ook weer met een gelijke 
stand in de rust (0-0) maar met 
een paar fraaie doelpunten van 
Erwin , Joost en Brando en een 
tegentreffer van Aengwirden 
werd het toch 3-1 voor onze 
boy,s. 

Is er verder nog iets wat je 
kwijt wilt. 
bat als ik doorga met het 
trainerschap (hangt van het 4' 
elftal af of het blijft of niet) 
hoop ik op een goede 
samenwerking met de nieuwe 
trainers van het eerste en 
tweede en vierde elftal en alleen 
dan kan het een mooi seizoen 
worden. 

Hierna moesten we op bezoek bij 
de hekkensluiter L5C 1890 uit 
Sneek,  Wilco  Jager hadden we 
deze morgen even uitgeleend aan 
de B1 en na de wedstrijd werd 
ook Henk Heide nog uitgeleend 
aan de Al,maar wat de wedstrijd 
betreft wonnen we deze ook zeer 
gemakkelijk met 1-9 met 
doelpunten van o.a. Erwin, Henk, 
Brando ,Joost en Dennis v/d Wal . 
we waren nu op de helft van de 
competitie en stonden aan kop 
met 5 gespeeld 15punten 36 
doelpunten voor en 5 doelpunten 
Tegen dus begonnen we de zesde 
wedstrijd weer tegen  vv  
Heerenveen maar nu betrof het 
een uitwedstrijd en weer wonnen 
we gemakkelijk met 0-8 met 
doelpunten van  Wilco  ,Henk 
,Erwin ,Joost , Brando en Bernard 
Holtrop . de zevende wedstrijd 
wat tevens de laatste van dit 
overzicht word werd gespeeld 
tegen  vv  Gorredijk en betrof een 
thuiswedstrijd , na een 
gemakkelijk begin waar we binnen 
twintig minuten met 3-0 voor 
kwamen namen de boy,s het wat 
te gemakkelijk op en verzuimden 
om de voorsprong uit te bouwen 

NAJAARSKAMPIOEN Cl OOK wedstrijd met maar liefst 9-0 
BIJNA VOORJAARSKAMPIOEN door goed combinatie voetbal en 

prachtige goals van Henk Heida - 
Joost Rolling - Erwin Roffel en  
Wilco  Jager. 
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Streek 198 I  Rotsterhaule I T: 0513.551216 I www,kerstma•heida,n1 

Een supermarkt met een 
uitgebreid assortiment 

kruidenierswaren en rijk 
gesorteerde versafdelingen. 

Het juiste adres voor: 

• VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

• BROOD VAN DE WARME BAKKER 

• SNIJVERSE VLEESWAREN EN KAAS 

• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 

• DAGVERSE ZUIVELPRODUCTEN 

• DAGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

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

Tel. 0513 551494 - Fax. 0513 552011 

Want kwaliteit 
loont altijd! 

• 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 www.wminnesma.n1 
Technisch bedrijf W. Minnesma 

Appelhof 

8465 RX Oudehaske 

T.:0513 67 73 70 

F.:0513 67 78 04 

E.: info@wminnesma.ni  

votrinstallateurs 

KRAAK 
Installatietechniek 

-ketelvervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

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

Voor al uw installatie werkzaamheden: 

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! 

MEI IK JO WAT FREEGJE 

Even voorstellen!! 
Hallo ik ben Klaas Snijder 
geboren in Rottum aan de badweg 
in 1951, ben getrouwd met 
Neeltje Wierda al 37 jaar lang en 
hebben 3 dochters de jongens 
kwamen er vanzelf bij. Hebben 
ook 7 kleinkinderen 5 jongens en 
2 meiden. 

Hoe lang wonen jullie al samen 
in Sintjohannesga. 
Wij wonen al weer 11 jaar op de 
Hogedijk daarvoor 22jaar in 
Delfstrahuizen en begonnen aan 
de  Mari  jkeweg in Sintjohannesga. 

Wat voor werk doe je. 
Medewerker in de agrarische 
sector het is eigenlijk voor de 
hobby maar 's morgens ben ik 
altijd op het bedrijf van mijn 
schoonzoon en 's middags tijd 
voor andere klusjes. Ben 22 jaar 
veehouder geweest en daarvoor 
vier en een half jaar koster bij 
de Nederland hervormde kerk in 
Sintjohannesga. 

Wat is je grootste passie. 
Met de kleinkinderen het natuur 
gebied het Skar in elke keer als 
ze komen vragen ze of ze de bos 
in kunnen, ze leren namen van de 
vogels en planten al kennen dat is 
geweldig.  boar  kun je van 
genieten nu ze nog klein zijn over 
een paar jaar hebben ze 
misschien een hele andere 
interesse. 

Waar kun je het meest van 
genieten. 
Samen met Neeltje weg op de 
boot fietsen mee en zien wel waar 
we uitkomen, je ziet de wereld  

van een andere kant dan je 
gewend bent. Het voordeel van de 
boot is je hebt alles bij je en als 
het niet bevalt vaar je gewoon 
ergens anders heen je hoeft niks 
af te breken en weer op te 
zetten. 

Wat is je grootste ergernis. 
Ik ben niet zo moeilijk dus erger 
Ik mij niet zo snel ergens aan 
(klein lachje uit de andere kant 
van de kamer), maar als er iets 
afgesproken is en het word niet 
nagekomen kan ik me daar 
mateloos aan ergeren. 

Met wie zou je wel een dag 
willen ruilen. 
Mag graag zeilen dus zou ik 
weleens met een skatsjeskipper 
willen ruilen lijkt mij machtig om 
zo"n groot schip te sturen maar 
weet niet of hij met mij wil ruilen. 

Waar mogen ze je midden in de 
nacht voor wakker maken. 
Ik slaap slecht maar als het moet 
dan maar voor een frikadel 
speciaal, nam ik vroeger mee voor 
de vrouw wanneer het trainen wat 
laat was afgelopen. 

Wat mis je in Sintjohannesga. 
Een mooie sportaccommodatie en 
missen een goed training en 
wedstrijd veld bij DWP. 

Welke sport beoefen je of heb 
je beoefend. 
In mijn jonge jaren was ik actief 
in voetbal en marathon schaatsen 
tot mijn vrouw mij voor de keuze 
heeft gesteld of voetbal of 
schaatsen het is voetbal 
geworden heb 4 jaar in het le van 
Delfstrahuizen gespeeld en 9 jaar 
in het 1' van DWP. be mooiste 
tijd was in het 35+ elftal met 
veel oud le elf tal spelers zijn we 
vele malen kampioen geworden. 
Ben 4 jaar trainer geweest van 
het 3 elftal van Delfstrahuizen 
en drie jaar bij de dames van 
DWP was vlak na de oprichting 
van het dames elftal. Nu nog 
trainer/leider van het 3' van 
DWP 

Wat is je favoriete club en 
speler. 
Mijn favoriete club is DWP ook 
Heerenveen is een leuk club je 
hoor. Mijn favoriete speler zijn 
Robben en van Persie , ook Dirk 
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Wieke Heeringa en Hette Knoops 
zagen op 14 april DWP verliezen 
van  Arum.  

Zaterdag 24 maart waren de 
tweeling Pieter en Marc 
Modderman aan de beurt tijdens 
de wedstrijd tegen Creil. 

Ook dit seizoen weer vele nieuwe 
jeugdleden die allemaal op 
termijn pupil van de week mogen 
zijn bij D.W.P. 1. Hieronder de 
derde serie van dit seizoen. 

Op 10 maart 2012 bij de 
wedstrijd DWP tegen bESZ 
waren Anouk en Rianne Akkerman 
aan de beurt. 

Pupil van de week....  

Een spannende wedstrijd 21 april 
was er tegen be Walde, hierbij 
aanwezig Niels Schippers en  Rick  
de Jong. 

Zaterdag 28 april ,iets later dan 
gepland, de inhaalwedstrijd tegen 
Rood Geel.  Bryan  Schippers en 
Andries Otten toen min de beurt. 

Een hele rij van 13 
thuiswedstrijden. In de laatste 
wedstrijd was Gerco Schutten 
aan de beurt. Hij zag een 5-1 
winst tegen Espel, hoewel hij toe 
liever de 2 helft bij zuster 
Tineke aanwezig was, zij was de 
keepster bij de dames.  

dote  do f. 	 de  wile peal  
f 	p 	CLUB van 100 

blit'd, 
'Pjamo 	WP  , 

grodwiTZei- 	vrienden van D.W.P. 	Rotsterhaule 	. 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure Bauke  Alger°  
Voegbedrijf Visser - Joure Jan (St Anneke Lageveen 

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

Hendrik & Afina (3( Sophie Remmelt Modderman 
Herman 8( Gientje Sjirk (St Jessica 

Voegbedrijf B. van Stralen  Durk  (St Jolt Jager 
René Krikke René Hulzebos 

Peter Hulzebos Piersma - van der Ven 
Modderman koek 8( banket André Foppes 
Voegbedrijf H.J. Sloothaak Jan Ype (S( Anno Holtrop 

Henk (St Lucie van Hes Anne el Grietje Knol 
Johan Kok Wietze Toering 

Atze Pieter van Stralen Van der Vlugt (8( Willems - Joure 
Drive In Lightningbolt Eelco (4( Marco Visser 

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

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

Sjoerd (St Roei ie van der Molen 
Informatie Club van 100 - 

Minne Modderman tel. 
55.17.64 
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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  

--"1"1"111==11 
Scoor een unieke voetbal bij de 
Rabo sc Heerenveen Rekening. 

S 

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 
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Pijnlijke momenten waren er ook ! Tenminste ik kan 
het me voorstellen dat dit niet een van je favoriete 
posities is. 

En om nu zo een bal aan te 
nemen...ik weet het niet.. lijkt me 
niet fijn 

Al is het niet altijd je eigen schuld ! 
Want de bal spelen is niet echt wat 
deze verdedigers doen. 



Woonwensen worden 
werkelijkheid! 

meubelen 

slaapkamers 

vloerbedekking 

raamdecoratie 

Als je het dan toeval vind dat een vogel 
precies de lijn volgt als er een wedstrijd is 

Denk je daar weer anders over als de 
week erna een kat dezelfde route volgt 

Maar dan verbaast het je weer dat sommige 
grensrechters de lijn wel eens kwijt zijn 

4*  
Maar dan is er altijd weer die multifunctionele 
voorzitter die weer het goede voorbeeld geeft 

Voor een 
dynamisch 
dagje uit! 

b 
"IFJOUWER USTERPLEATS" 

dti 

Malsdoolhof, Waterfiets- en Kanoverhuur. 
Theeschenkerij, Greldegolf,  etc.  

Voor zowel gezIns. als groepsuitjes. 

:• 

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

Awe 
Frtes 
VecHweideviees 

En als we het dan toch over 
multifunctionele personen hebben. 
Daar is ie weer "de Knijp" vorige 
keer als scheidsrechter nu als 
ballenjongen. 

Geruchten gaan dat, de eerst 
volgende thuiswedstrijd komend 
seizoen, Jan "de pupil van de week 
word"...we wachten af 

ele 
/..e0e vootter \Nii 

 -Lich  da n nog  \Nei  eens 

verschuiien achter een kleirOnd 

Slump LI OM 
14,40/~ei-t~ kovp-,4e#t, z4frer1y,c,,te4,4 

Folgersterloane 56 - Drachtstercompagnie - Tel.:(o512) 340440 - www.stumpenbos.nt 

www.aktiviteitenboerderipi 

timg,a 
met do dleren en - 
0ffig4vIngt Zij merIton 

hot 	u PY00 	
tjeg.:0,Per 	

' 

" 	5 

..eed- 	eit, 
purr ijestietewi  www.friesveenwei e  

Garagebedrijf 

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. 
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Maar deze imitatie van een zeehond, toppie hoor! 

Er zijn spelers die de tong dan eens 
uitsteken 

Anderen trekken een gezicht waar 
Mister  Bean  rijk mee is geworden 

Weer anderen maken voetbal tot een waar ballet 

4111 . 
I  10 Sfeermakers 	in uw huis! 	11= 

I= 
G e 	CL> 

1!1) 
Streek 180 	8463  NH 	Rotsterhaule 	tel. 0513-551310 	info@gebo-wonen.n1 

IIP 
lb  

Wiege i  

/99  tellaPP e  IS  

Z:: 
Onderhoud, verbouw KOR 	

IN, , 
NVOB Timmer- en aannemersbedrijf 

Binnendijk 25 	8461 LE Rottum 	tel. 0513 621173 	www.kortbouw.n1 

- Irigir̀ \. 	k 

. _ 	. 	. 

ohja 
i. 	1 

ledere 
snel 
de 

afspraak: 

, 
A I n r, . 

maand een leuke actie! 	Neem 	Ig 	.: 
een kijkje op mijn website voor 

	

_ 	• 
nieuwste 	actie! 	www.kapsalonanja.n1 	 .. „ 

, 	' 

0513-551704 

j ..,..., 
L.,. 

. 

, 	1 

.. 
, 
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