
CDB,nu 
Direct 	Digitaal drukwerk 

* Direct Mail 
* Drukwerk 
* Printwerk 
* Kopieerwerk 
* Complete grafische afwerking 
* Assemblage werkzaamheden. 

CDBonu verzorgt snel en correct uw: 

LOS 
SPORT 

IEDERE )(ME SPORT! 
SPECIALIST IN VERENIGINGSARTIKELEN 

Onze inzet wordt uw succes! 
CDBonu 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. I liervoor hebben we een o.a. 
een prachtige digitale pers staan die snelheid heeft maar bovendien een geweldige kwaliteit drukwerk levert. 

We kunnen ook geheel naar uw wens pakketten samenstellen, zoals bijv. kerstpakketten en promotiepakketten. 

Compleet pakket CDB4Bnu: •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 t/rn 16.30 uur 

Streek 133 • 8463NG Rotsterhaule • 0513-551112 • info@cdb.nu  • www.cdb.nu  
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Van de redactietafel  
Inmiddels is het weer lente, ook al hebben we daar lang op moeten wachten. Nadat 
eerst de seniorenploegen alweer het veld op mochten, duurde het niet lang meer 
voordat ook de jeugdploegen het veld op mochten om weer gezellig, sportief en 
gezamenlijk een balletje te trappen. Ook zij konden weer doorgaan met hun 
favoriete hobby, waar ze in december mee waren opgehouden. 

Over ophouden gesproken, het zou goed kunnen dat het 
clubblad wat nu voor jullie ligt één van de laatste is die in 
deze vorm gaat uitkomen. De afgelopen maanden of 
misschien wel jaren is het telkens lastiger gebleken om kopij 
te verzamelen voor een clubblad. Ook zien we telkens meer 
dat de wereld om ons heen `digitaliseert' en dat de computer 
in meer en meer werkzaamheden zijn intrede doet. Zo zien 
we ook dat de nieuwsvoorziening meer en meer bij onze website komt te liggen en zelfs daar is het lastig om 
`kopij' binnen te krijgen. Desondanks hebben we de afgelopen periode vele clubbladen kunnen uitbrengen met 
daarin de nodige informatie, foto's en verslagen en natuurlijk een plaats voor de vele sponsors die onze 
vereniging ondersteunen. 

Er zijn plannen om per het volgende seizoen 2013/2014 het clubblad te vervangen door een zogenaamde 
'Presentatiegids'. In deze gids, volledig in kleur en op glad papier gedrukt, zal de meest belangrijke informatie 
over onze vereniging en haar leden worden geplaatst. Tevens zullen er aan het begin van het reguliere seizoen, 
dus aan het eind van de zomer, teamfoto's moeten worden gemaakt. Ook valt te denken aan interviews en 
dergelijke. Wat betreft de mogelijkheden voor advertenties, geeft dit weer een nieuwe dimensie voor sponsoren 
en adverteerders; immers een kleurenadvertentie toont vaak al een stuk beter dan een zwart-wit advertentie. 
Wanneer er over de presentatiegids meer informatie beschikbaar komt, zal dat door ons als redactie of wellicht 
door de sponsorcommissie aan de leden worden meegedeeld. Wordt vervolgd dus en tot die tijd krijgen we nog 
gewoon het vertrouwde  'It  Wite Pealtsje' door de bus! 

Voor nu wensen wij jullie veel leesplezier in het clubblad wat voor jullie ligt! 

De Clubblad redactie 

Aanleveren van kopij 

Kopij kan worden aangeleverd via het inmiddels bekende e-mailadres: clubblad@vvDWP.n1 

Om het voor ons overzichtelijk te houden vragen we jullie om alleen materiaal naar het bovenstaande e-
mailadres te sturen en niet persoonlijk naar redactieleden. Bij voorkeur de tekst aanleveren in een Word-
bestand. Mocht je foto's hebben, stuur deze dan los in één of meerdere e-mails mee. PDF bestanden 
kunnen we helaas niet verwerken in het clubblad. 

Spel- en gedragsregels bij de v.v. DWP 
Al meerdere malen hebben wij de gedragsregels gepubliceerd in dit clubblad en op de website 
www.vvDWP.n1 en wij zijn als jeugdcommissie en technische commissie blij dat we hierop 
positieve reacties hebben mogen ontvangen. We hebben geen andere reacties, wijzigingen of 
iets dergelijks hierop ontvangen, vandaar dat wij hieronder nog eenmaal een verkorte versie van 
deze gedragsregels opnemen. De volledige gedragsregels zijn te lezen via onze website, menu 
Algemeen> Informatie> Gedragsregels. Hiermee zijn deze gedragsregels dan, na enkele malen 
publicatie, aangenomen binnen de club en gaan wij ervan uit dat eenieder hiernaar zal 
handelen. 

Algemeen  
- Gemaakte afspraken nakomen. 
- Beslissingen van scheids-/grensrechters accepteren. 
- Sportief gedrag zowel op als buiten het veld. 
- Niet pesten, schelden, vloeken of discrimineren. 
- Luisteren en respect tonen tegenover trainers, leiders 

en andere vrijwilligers. 
- Verboden te roken in de kleedkamers, dug-out, 

besprekingsruimte, bestuurskamer en kantine. 
- Zorg er voor dat de eigendommen van  vv  DWP goed 

worden beheerd en dat het in en rondom het 
sportcomplex netjes blijft, en dat er niets vernield 
wordt in en rondom het complex. 
Plaats fietsen / brommers / scooters op de daarvoor 
bestemde plaatsen en zorg dat de ingang naar het 
complex te allen tijde vrij is voor hulpdiensten. 

- Onder 16 jaar is het verboden om alcoholische 
dranken te nuttigen op het sportcomplex. Verdovende 
middelen zijn ten strengste verboden. 
De jeugdcommissie, de technische commissie in 
overleg met de leiders/trainers van  vv  DWP bepalen 
de indelingen van de spelers t.a.v. het team. Hierbij 
heeft de jeugdcommissie het laatste woord. 

Lidmaatschap en contributie  
- Het lidmaatschap loopt van juli t/m juni 

Opzeggen (alleen schriftelijk bij het secretariaat van  vv  
DWP) voor 1 januari van het lopende seizoen 
betekent, dat er contributie betaald moet worden 
voor een half jaar. Wanneer het lidmaatschap 
opgezegd wordt na 1 januari (tot 31 mei), dan is men 
over het gehele jaar contributie verschuldigd. Het 
innen van de contributie gaat via automatische 
incasso. 

Pupillen /junioren  
- Trainen is verplicht. Bij verhindering afmelden. 
- Ruim voor aanvang van de training op het 

trainingsveld in de juiste trainingskleding klaarstaan 
(periode 1 okt tot 1 apr is trainingspak met lange 
broek verplicht; het dragen van scheenbeschermers is 
te allen tijde verplicht). 

- Spelmateriaal zoals ballen, pionnen, hesjes na afloop 
weer netjes opbergen op de juiste plaats.  

- Trainer/coördinator is 'baas' op het trainingsveld. 
- Na afloop van zowel de training als wedstrijd verplicht 

douchen. Zorg ervoor dat je shampoo, handdoek en 
schoon ondergoed bij je hebt. 

- Na afloop van de training of wedstrijd, dient de 
kleedruimte schoon te worden achtergelaten. 

- Per week worden er 2 spelers aangesteld per team, 
die moeten zorgen dat de kleedboxen netjes worden 
achtergelaten. 

- Discipline en verantwoordelijkheidsgevoel tonen. 

Ouders en familieleden  
- U bent het voorbeeld in woord en gedrag voor de 

kinderen. U bent hun grootste supporter en moedigt 
positief aan en stimuleert uw kinderen. 

- U geeft uw mening tegen de juiste personen op de 
juiste plaats. 

- U doet mee in rijschema's naar de uitwedstrijden en 
toernooien. Wanneer u niet kunt rijden zorgt u zelf 
voor vervangend vervoer. 
U heeft discipline en verantwoordelijkheids-gevoel en 
zult indien nodig daarnaar handelen. 

- U respecteert een ieder die bij de wedstrijden 
betrokken is, zowel uit als thuis. 

- U spreekt anderen aan op negatief gedrag. 
- U houdt op toerbeurt controle bij de boxen tijdens en 

direct na de training of wedstrijd, in overleg met de 
trainers/leiders van het team. 

- U bent er verantwoordelijk voor, dat niet alles op de 
schouders van de leiders en of trainers of andere 
vrijwilligers van  vv  DWP komt. 

- Alleen aanmelden als lid en betalen van contributie is 
niet voldoende. 

- U draagt  vv  DWP positief uit. 

Trainers en  !eiders/  begeleiders  
- Zorg voor een omgeving en sfeer waarin de sporter 

zich veilig voelt en kan ontplooien. 
- Trainers en leiders zijn verantwoordelijk voor het 

beschikbaar gestelde materiaal en de kleding. 
- Ontvang onze tegenstander (gast) op juiste wijze. 
- Bestraffen ongewenst gedrag op passende wijze. 

Lees de volledige versie op onze website, menu 
Algemeen> Informatie> Gedragsregels 
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Gebruik de ballenpomp graag voorzichtig! 

De afgelopen periode heeft de ballenpomp nogal wat 
te verduren gehad. Op een gegeven moment is in één 
week tijd het ventiel en/of de naald van de ballenpomp 
zelfs tweemaal kapot gegaan! 

Verschillende oorzaken: 
• Het ventiel / de naald wordt blind in de bal 

geduwd. 
• Men laat de jeugd (pupillen) zelf de bal 

oppompen. 
• Na gebruik wordt de slang niet weer 

opgehangen. 
• Men laat de slang vanaf een bepaalde hoogte 

los (vallen) waardoor deze hard op de grond 
(beton) terecht komt. 

• Te weinig controle door ouderen / leiding op 
gebruik van het materiaal. 

Hoe moet het: 
• De bal met de vulopening naar boven op de 

grond plaatsen (liefst tussen de knieën, opdat 
de bal niet kan verschuiven) en vervolgens de 
naald recht in de vulopening van de bal 
plaatsen en dan oppompen. 

• Het beste is om periodiek enige druppels olie 
in de vulopening van de bal te doen (ter 
voorkoming van uitdroging; hiermee blijven de 
ballen ook langer op druk). 

• Oppompen van de bal niet door kinderen laten 
doen maar door trainers of  !eiders.  

• Na gebruik de slang van de ballenpomp niet 
laten vallen maar weer voorzichtig ophangen. 

• Het flaconnetje met olie weer op de bovenste 
plank plaatsen. 

Fruitmand voor de jeugd 

Een jeugdspeler komt in aanmerking voor een 
fruitmand: 

- wanneer hij/zij langer dan 4 weken niet kan spelen en 
trainen 

- bij eventuele botbreuken 
- na operaties waarbij ze langere tijd niet kunnen 

spelen 

De jeugdleiders komen in aanmerking voor een 
fruitmand wanneer ze 2 maanden of langer ziek zijn. 

Jeugdleiders kunnen dit melden bij Tetje de Vries, 

tel: 0513-551071 

Familiedag D.W.P. zaterdag 1 juni 2013 
Op zaterdag 1 juni 2013 zal de jaarlijkse Familiedag weer gehouden worden voor alle mensen met een 
groenwit D.W.P.-hart. 's Ochtends zullen er activiteiten voor de jeugd zijn en 's middags zal het traditionele 
mixtoernooi voor alle senioren en de oudste junioren weer plaatsvinden. Daarnaast zal er aandacht worden 
gegeven aan afscheidnemende vrijwilligers, en ook zullen de kampioenen van 2012 in het zonnetje worden 
gezet (dit in verband met het geannuleerde Sportgala van de gemeente Skarsterlán, de 
kampioenspenningen zijn inmiddels binnen en worden op de Familiedag uitgereikt). 

Dit jaar willen we de organisatie veel breder oppakken, omdat we toch zien dat het vaak op dezelfde 
schouders terechtkomt. Daarom zijn de meest teams al gevraagd om per team 1 persoon te leveren die in 
de organisatie van de familiedag zal worden opgenomen. Dit kan een speler zijn, een leider, trainer maar 
het liefst zien wij ook ouders die hierbij een steentje bijdragen. Melden bij het bestuur. 
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G. van Dijk 
Badkamertechniek 

Skons 22 
8461LP Rottum 

T: 0513-62 58 97 

.. 	-- 
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. 

AA: 06-109 06 634 

www.badkamertechniek.n1 
info@badkamertechniek.n1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

Telefoon (0513) 432 
Mobiel 	(0651) 501 
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Tjeukemeer 1 
8502 TH Joure 
Tel: 	0513-41.84.58 / Fax: 0513-41.74.67 

peningstijden: Openingstijden: 
maandag — vrijdag: 8:00 tot 12:00 en 13:00 tot 17:00 uur 
zaterdag: 8:30 tot 12:00 uur 

hem', ech 
Installatie 	m . ntage techniek 

Henk Mulder 
Vierhuisterweg 22 
8507  CG Rohe! 	-1 	06-30 29 77 43  1 
henk.mulder@hemutech.com 	www.hemutech.com  
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Van de  
voorzitter 

Hallo clubleden en andere belangstellenden, 

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 se 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  

Scoor een unieke voetbal bij de 
Rabo sc Heerenveen Rekening. 

Lir 	)d+i 	< 

4 1 

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 

De tijd gaat zijn gang en bij het schrijven van mijn 
stukje voor ons clubblad hebben we na een weekend 
T-shirt dragen toch nog twee weken moeten 
"genieten" van enkele uitlopers van de winter. Regen, 
wind en sneeuw/vorst heeft er voor gezorgd dat er 
toch nog enkele weekend speeldagen door de KNVB 
moesten worden stil gelegd. 
We zien overigens dat verschillende teams van onze 
vereniging prima uit de winter komen en de nodige 
punten thuis houden of mee terug naar Sintjohannesga 
nemen. Ook de groei in de jeugdteams is duidelijk 
zichtbaar en waar het VTON-systeem misschien een 
aandeel heeft in deze groei, heeft ook de inspanning 
van verschillende vrijwilligers hier een aandeel in. Vele 
zaterdagen heeft men met de jeugd teams in de zaal 
kunnen spelen en dit altijd onder bezieling van 
scheidsrechter en leid(st)ers van onze vereniging. lk wil 
graag deze vrijwilligers hartelijk danken voor de 
geweldige inzet die zij toch steeds weer tonen om DWP 
voorwaarts te laten gaan, hulde! Ook op de minder 
plezierige training- middagen/avonden staan er steeds 
trainers voor de verschillende teams en het zijn niet 
altijd zomeravonden die lekker en warm zijn, als men 
regen, kou en wind trotseert. 

We zijn als bestuur bezig met het opzetten van een 
groep personen die zich bezig gaat houden met het 
uitzetten van bouw-verbouw plannen die nog steeds 
op stapel staan. Ik hoop dat we binnen afzienbare tijd 
meer duidelijkheid kunnen geven over de gang van 
zaken. 

Wel wil ik er de nadruk op leggen dat er, zoals 
sommige enthousiaste leden menen, op dit moment 
niet de liquide middelen voorhanden zijn om dit 
meteen groots aan te pakken. Met de groep mensen 
die de lijnen uit willen zetten gaan we de komende 
periode gebruiken om de plannen zo reëel mogelijk te 
gaan bekijken en zorgen dat er een bouwtekening 
komt waarbij we uitgaan van een opzet die functioneel 
is maar financieel niet de spuigaten uitloopt. 

Mochten er vragen komen ten aanzien van deze 
plannen is de groep mensen bereid om waar nodig 
tekst en uitleg aan u te geven. Wel wil ik u vragen om 
deze mensen de kans te geven de opzet zorgvuldig uit 
te kunnen werken. 

Waar het woord RESPECT steeds vaker intrede doet bij 
alle handelingen die op en/of rond de velden 
plaatsvinden ben ik blij dat we bij  vv  DWP dit respect 
tonen tegenover "de ander", wie dat ook maar mogen 
zijn. Kijkend naar het profvoetbal meen ik soms wel te 
moeten zeggen, jullie mogen/moeten wel eens een 
ander voorbeeld voor de jeugd zijn! Ik hoop dan ook 
dat alle supporters, trainers, leiders en spelers van  vv  
DWP wel een goed voorbeeld blijven in het omgaan 
met andere mensen. 

Tot slot wil ik een ieder, die op enige wijze haar/zijn 
energie steekt in het wel en wee van onze prachtige 
vereniging, danken voor de geweldige inzet. 

De woorden `samen sterk maakt lichter werk' passen 
uitstekend bij onze voetbalvereniging DWP. 

Met een sportieve groet, Anne Knol 
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Mei ik jo wat freegje 
Even 	 voorstellen!! 
Hallo, ik ben Mark Hulzebos. Ben 24 jaar jong en 
geboren 	en 	getogen 	in 	Sintjohannesga. 
Tegenwoordig trainer bij de A-junioren van  VV  DWP en 
lid van de technische commissie. 

Hoe lang woon je al in Sintjohannesga? 
ik ben geboren en getogen in Sintjohannesga. Ben 
geboren op de Hogeboomstraat. Hierna een aantal 
keren verhuisd binnen het dorp en inmiddels woon ik 
op mezelf, wederom op de Hogeboomstraat 

Wat voor werk doe je? 
Ik werk in Lelystad bij een watersport groothandel. 
Hier zit ik op de verkoop binnendienst. Wij verkopen 
alles wat op en aan een boot zit aan winkels en 
jachtbouwers. 

Wat 	is 	je 	grootste 	passie? 
Dat is dan toch voetbal. Het is en blijft een spelletje 
met veel beleving en vooral plezier. 

Waar kun je het meeste van genieten? 
ik kan erg genieten op zaterdag als we hebben 
gewonnen met de A junioren. Gelukkig staan we er 
goed voor momenteel, dus ik heb veel leuke 
zaterdagen. 

Wat is je grootste ergernis? 
lk ben zelf erg positief ingesteld, dus laat ik dan als 
grootste ergernis maar negatieve instelling noemen. 

Met wie zou je wel een dag willen ruilen. 
lk ben erg tevreden. Maar ik denk dat ik wel eens een 
dag 	met 	Mario 	Balotelli 	willen 	ruilen. 
Dan kan hij een zien hoe een normaal iemand leeft, en 
kan ik eens een dag alles doen wat ik wil haha. 

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker 
maken? 
Ik heb mijn nachtrust wel nodig. De nachten zijn soms 
al kort genoeg, dus laat mij maar lekker slapen. 

Wat mis je in Sintjohannesga? 
ik denk dat een goede sportzaal in combinatie met een 
multifunctioneel centrum wel een aanwinst zou zijn 
voor het dorp. 

Welke sport beoefen je of heb je beoefend. 

lk heb van mijn Se  tot mijn 22ste  gekeept. Van mijn 5e  
tot mijn 16e  bij DWP. Toen een uitstapje gemaakt voor 

2 jaar naar Oudehaske en toen voor de toenmalige A 
junioren terug gekomen en kampioen geworden. Ook 
heb ik van mijn 14e  tot en met mijn 17e  gekeept bij het 
Nederlands CP Jeugdteam Oranje onder 19. 
Hoogtepunt hierin was wel een trip naar Barcelona. 
Hier speelden we twee wedstrijden tegen het 
nationale team van Spanje 019 en tegen Catalonie. 
Hierdoor ben ik du ex-international, iets waar ik erg 
trots op ben. 

Wat is je favoriete club en speler? 
Uiteraard is dat  Ajax.  Ook support ik  SC  Heerenveen. 
Favoriete speler in Nederland zijn er eigenlijk 
meerdere. Kan genieten van spelers als Djuricic, 
Eriksen en  Fischer.  In het buitenland heb ik voorkeur 
voor Barcelona en vind ik Zlatan Ibrahimovic fantastich. 

Wat zou je bij DWP nog eens veranderd willen zien? 
Het zou mooi zijn als we er een paar kleedboxen bij 
zouden krijgen. Op zaterdag geeft dit nog wel eens 
problemen met het grote aantal jeugd. Ook een 
kunstgras veld zou super zijn. Ik voetbal zelf wel het 
liefst op gewoon echt gras, maar voor de trainingen is 
het wel makkelijk. Je kan met name in deze periode 
ook weer zien dat er eigenlijk competitie vervalsing 
plaats vindt. Een club met kunstgras veld kan veel 
vaker en beter trainen dan een club zonder. 

Welke droom zou je nog willen realiseren? 
De staatsloterij winnen om vervolgens een wereldreis 
te maken. 

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt? 
Wens een ieder veel plezier in het voetbal toe. 

Technisch 
K lussen bed rijf 
J. Keizer 

Binnendijk 47 
8461LG Rottum 
Tel. 0513-623910 

Sanitair-Timmerwerk-Elektro- 
Dakgoten-Water 

, 

. 

Gas 

. 	,.• . 
_ 

11 
Altijd het 

Jelles 

Uw Gemaks 

VERSMARKT 

Versmarkt 
verste, dicht bij u in de buurt. 

Verswinkel aan huis 

Jelle de Jong 
ROTSTERHAULE 

Tel. 0513-551707 

THINcENEum  
\in 	NI 	DO 8,:0.18.00 

DE  KONING  
4 4, „.... Myn beppe  Mile 	.  it  sizzen: 	.*, -,1 	 ,,,,.'''  ,<„opt.::  

dit is  it  lekkerste Fryske 	,' 0. 	,,,t,,,,,,,,za,-,:- 
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roggebrea  four  myn kjizzen, 
Al  Ant  1912! !! 

'l 	. . 	, 	. 
ZAT 	8.30-17.0 

.4 
vmw.tuincentrum.dekoning,n1 

'O513-5512O8 ï VAN DI XV  ' , Ot'um- 
Meerweg 3 

7001117 Rohe' 	 . 
TeL 0513 .55 13 31  

EL VAN 
.BOUWBEDRIUF 

ZI WO  IL  
J Adr 0 RHU 

Uw wens is onze uitdaging. 

IE S VA S' A 
Wij verzorgen uw; 

• Onderhoud 
• Verbouw 
• Nieuwbouw 

Sydtakke 1 	Rottum 

	

-It'*\Tel. (0513) 63 14 29 	Mobiel 0653 15 92 08 
0 Renovatie 
0 Levering bouwmaterialen 

Streek 141 

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

onderhoud, reparatie, verhuur (ook 25kw) F. 05 13-435 157 

Financiering mogelijk E. in1b(cb,botiwbedriifvannvol.n1 

www.bouwbedrijrvanzwol.n1 

1~1 
Brocante meubels & woondecoraties 	- - -  Eelt. Likdoorns • Kloven • Voetscrub • Nla gel problemen 
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nog één: 0-2, de bal ging vlak langs Bart. DWP koos wel 
veelvuldig voor de aanval, een doelpunt hing in de 
lucht, Jelmer maakte er 1-2 van en Akkrum verzilverde 
ook nog een mooie kans na slordig balverlies: 1-3. 

De rust zou ons goed doen; even in de warmte, een 
kopje koffie of thee/ranja van Klaas van de Berg en we 
waren herboren, DWP kwam goed uit de rust. Akkrum 
werd goed vastgezet en dit leidde in het tweede deel 
van de tweede helft tot de gelijkmaker 3-3. Jelmer had 
hiervoor al de 2-3 gemaakt met een mooi schot. 

De wedstrijd was open, weer het advies van de leiding 
dat de aanval moest worden gezocht, nu viel het onze 
kant op Meinte maakte de 4-3 en Wieke kreeg nog een 
mooie kans op de 5-3, het duurde net iets te lang. 
Maar Akkrum was verslagen, het felle jagen van DWP 
leidde alsnog tot de 5-3. 

Klasse gespeeld E3, ondanks het koude weer toch een 
leuke en weer een spannende wedstrijd. 

Aitze Hiemstra / Hendrika Vermaning Accommodatie 
Sportcomplex 

Algemeen  
e-mail  D.W.P. 
website 
Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
Technische Zaken (TC) 

Wedstrijdsecretariaat 

(apr 2013) 

Informatiepagina  
v.v. De Wite Peal 

2012-2013  

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

secretaris@vvdwp.n1 	 verenigingscode 
www.vvdwp.n1 	 KvK Leeuwarden 

55.17.88 
55.17.85 

BB-BC-25V 
40.000.531 

Anne  Knol  (voorzitter@vvdwp.n1) 
Binnendyk 6, 8461 LD Rottum 
Jan Knijpstra (secretaris@vvdwp.n1) 
Ringfeart 6, 8464 PD Sintjohannesga 
Gerrit Aalbers (penningmeester@vvdwp.n1) 
Kadijk 5, 8463 VC Rotsterhaule 
_ 

Henry van Drogen  
Hi  Textorstrj. 13, 8464 VS Sintjohannesga 
Minne Modderman (wedstrijdsecretariaat@vvdwp.n1) 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 

Jeugdzaken 	 Tjibbe Bos (jeugdcornmissie@vvdwp.n1) 
Mi Hogeboomstr 2, 8464  NN  Sintjohannesga 

Technische Commissie (TO: technische zaken senioren / jeugd 
Voorzitter 	 Sietse Drenth 

Nieuwe Weg 6, 8463  VG  Rotsterhaule 
Secretaris 	 Henry van Drogen  

Hi  Textorstrj. 13, 8464 VS Sintjohannesga 
Lid 	 Geert Dijkstra 

Groene Dijk 1, 8501  AX  Joure 
Lid 	 Mark Hulzebos 

Mi Hogeboomstr 21, 8464 NX Sintjohannesga 
Lid 	 Bernardus van Stralen 

Nieuwe Weg 49, 8463 VH Rotsterhaule 
Jeugdcommissie 	 jeugdcommissie@vvdwp.n1 
Voorzitter 	 Tjibbe Bos 

Mi Hogeboomstr 2, 8464  NN  Sintjohannesga 
Jeugdsecretaris 	 Jochum Meester 

Streek 34, 8464  NC  Sintjohannesga 
Jeugdcoördinator 	 VACATURE 
Beheer gebouwen 

Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure  

55.20.78 
06-51.75.04.99 

55.20.07 
06-53.47.85.04 

55.14.46 

55.22.05 
06-50.67.26.92 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

55.15.62 
06-44.86.93.67 

55.22.05 
06-50.67.26.92 

41.40.49 
06-57.12.80.06 

- 

06-83.97.68.97 
- 

06-10.92.84.07 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

85.27.60 
06-28.05.39.95 

_ 

06-48.70.08.21  
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.-2 
SWZ E2 - DWP El eindigde 
gespeeld hoor jongens! 

in 3-5. Allemaal goed 

Kledingbeurs jeugd 
VACATURE 	 Tijdelijk: Jan Knijpstra 	 55.20.07 

Ringfeart 6, 8464  PD  Sintjohannesga 	 06-53.47.85.04 
Contactpersoon beheer kantine / barvrijwilligers 

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

Consul  

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie 

Redactie clubblad 
Contactpersoon 

Advertenties clubblad 

Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 
secretaris@vvdwp.n1 
Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464  PD  Sintjohannesga 
clubblad@vvdwp.n1 
Jochum Meester 
Streek 34, 8464  NC  Sintjohannesga 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

55.12.76 

55.20.07 
06-53.47.85.04 

85.27.60 
06-28.05.39.95 

55.19.89  

Sponsorcommissie 
Secretaris 	 Hotze Adema 	 85.20.49 

De Grie 17, 8464 PA Sintjohannesga 	 06-52.41.53.95 
Informatie sponsoring 
Shirt- en ten uesponsoring 	 Herman de Heij 

Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 	 06-48.70.08.21 
Reclameborden 	 Wiepie Krist 	 55.19.54 

De Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 
Balsponsoring 	 Jan Venema 	 55.19.89 

Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 
Club van 100 
	

Minne Modderman 	 55.17.64 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 	 06-15.49.68.99 

Sponsorgroep DWP 
	

Anne Knol (voorzitter@vvdwp.n1) 	 55.20.78 
Binnendyk 6, 8461 LD Rottum 	 06-51.75.04.99 

Contributie 
Op de Algemene Ledenvergadering 2011 is besloten tot verhoging van de contributie per 1 januari 2012. De 
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 

	
C 145,00 per jaar 

Heren - 7x7 	 C 17,50 per kwartaal 
	

C 70,00 per jaar 
Dames senioren 	 vanaf 19 jaar e.o. 	 C 36,25 per kwartaal 

	
C 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 

Kledingtoelage 	 C 2,50 per kwartaal 
	

€10,00 per jaar 
Donateurs 
	 C 15,00 per jaar 

Club van 100 
	

€45,00 per jaar 
*1) inclusief kledingtoelage 

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) 
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DWP El SWZ E2  

Zaterdag 2 maart 2013 begon voor de pupillen de 
competitie weer. Voor de nieuwe E1 was het dit 
keer extra spannend, want het was voor hen de eerste 
wedstrijd in de eerste klas (voor de winterstop 
speelden ze 3e klas). Ook voor de leiders en de ouders 
langs de lijn was het spannend. We hadden allemaal 
geen idee hoe de jongens er voor stonden. De twee 
geplande oefenwedstrijden waren beide niet door 
gegaan. 

De wedstrijd werd in Sneek tegen SWZ E2 gespeeld en 
begon meteen met een uitstekende vrije trap van Jelle, 
het was al 0 - 1 voor DWP. Het spel ging daarna over en 
weer en beide teams hadden kansen. De ruststand 
werd 2-1 voor SWZ. 

In de rust bleek dat de jongens zelf eigenlijk nog niet 
door hadden hoe goed het eigenlijk ging. Gelukkig 
wisten de leiders ze te overtuigen met een peptalk en 
gingen ze in de tweede helft er nog eens flink tegen 
aan. En ja hoor, er werd maar liefst nog eens 4 keer 
gescoord door DWP: Minze (2x), Herman en Lucas (via 
een tegenstander). Jorn had nog een paar goede 
reddingen. 

Herman trok bij zijn doelpunt zijn shirt omhoog, en 
wat stond daar nou op zijn hemd geschreven: 
1 GOAL! 

Claudia  

DWP E3 
Zaterdag 2-3-2013 

Vandaag speelden we tegen CVVO E6, deze ploeg 
waren we voor de winterstop ook al tegen gekomen, 
we hadden toen nipt gewonnen, we waren 
gewaarschuwd. 

Op de mooie zaterdag ochtend werd afgetrapt om 
11.30 uur en liepen al snel achter de feiten aan, de 
aanvallers van de vijand waren nogal wat attenter dus 
lag het leer al gauw achter Bart, wel kregen we onze 
kansjes maar konden het net nog niet vinden. 

Na een kwartier kwamen we een beetje op stoom, 
Wieke zette goed door en zo kwam de bal bij Niels, hij 
schoot hard maar de keeper keerde de bal, Wieke 
kreeg ook nog een mooi kans na een combinatie met 
Joyce. Uiteindelijk maakte Jelmer de 2-1. 
CVVO sprong niet slordig met de kansen om en gingen 
we rusten met 3-1. 

Na de rust tapte DWP uit een ander vaatje CVVO had 
het zwaar, Jelmer maakte al snel 3-2, halverwege de 
tweede helft kregen we nog een tegen doelpunt, 
achterin zacht het er niet helemaal lekker uit 4-2, maar 
we gaven ons niet gewonnen Jelmer maakte de 4-3 na 
een mooie pass van Wieke, en Meinte ronde met zijn 
rechtervoet mooi af in het hoekje 4-4. 

Op advies van de coach trok DWP met nog meer 
spelers ten strijde, winst was het doel, dit pakte bijna 
goed uit: Jelmer schoot hard naast en Wieke zag haar 
inzet gekeerd, dat CVVO goed met haar kansen 
omsprong was een feit, 2 minuten voor het einde 
maakten ze 5-4. 

Het publiek kon het vertoonde spel wel waarderen, 
een applaus volgde, speler en leiders waren super 
tevreden, jammer van de uitslag, maar een reuze 
spannende wedstrijd met leuk voetbal. 

Aitze Hiemstra / Hendrika Vermaning 

DWP E3 
Zaterdag 9-3-2013 

Vandaag speelden we tegen Akkrum E6, deze ploeg 
hadden we nog niet eerder tegen gespeeld. Het was 
koud maar de spelers waren er goed op gekleed, de 
aftrap was om 10.30 uur. 

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

We hadden een gastspeler namelijk Jorn de Boer. Na 
de aftrap begon DWP slordig aan de wedstrijd, veel 
foute passes en een beetje laat terug komen van de 
voorhoede leidde er toe dat Akkrum al gauw een 
doelpunt had gemaakt, uit een corner maakten ze er 

Pagina: 25 



J. Valdstraweg 12, ; -]5•13CH Ouvvoterhontile 
le le foon: 0.3-2 -I SAO -131 

 

reti, de Jong I 

 

   

6,AsvelLIG MUG  IDEE  0 neterhApuel on Instaillartles  

ERKEND AARD- EN PROPAANGAS INSTALLATEUR 

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

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

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

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

1vwwinulder-schooninctakall 

E1/4Yei9ertloon 490n1 

Tel. (0.513) -840674 
Fax (0513) -8411 84  

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

B. van Hes 
Metselwerken 

       

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
tel.0513551749 
rnob.o615438112  

               

               

               

               

               

               

               

               

Th 

Mulder Schoonmaak  

Verzorging 
Dinsdag / donderdag 

Informatie nieuwe leden 
Senioren 

Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

Jan Knijpstra (secretaris) 
Ringfeart 6, 8464  PD  Sintjohannesga 
Jochum Meester (jeugdsecretaris) 
Streek 34, 8464  NC  Sintjohannesga 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

41.29.08 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

85.27.60 
06-28.05.39.95 

55.19.89  
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Sreernr a kers 

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

Onderhoud, verbouw, 
niembouw/renovaK 

NVOB 
KORT 

  

  

Timmer- en  aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8461 LE Rottum tel. 0513 621173 www.kortbouw.n1 

   

,.... , ., 	„ 1 /4  ..,-,,, 

, .ohjo  

Iedere maand een leuke actie! Neem 
snel een kijkje op mijn website voor 
de nieuwste actie! wwvit.kapsalonanja.n1 

afspraak: 0513-551704 

Beker edstrijd 
Oeverzwaluwen 
E2—D.W.P. E2 
3 april 2013 

In de beker was alleen DWP E2 nog in de race voor de 
eindstrijd in de bekercompetitie. Voor de winterstop 
heeft de vorige E2 de poules doorstaan en gingen zij 
verder naar de le bekerronde. Hierna mocht het 
vernieuwde E2 team door naar de 2e bekerronde. 
Vanwege de koude winterse weersomstandigheden 
ging deze wedstrijd op 23 maart niet door en werd 
deze verzet naar woensdagavond 3 april. 

We vertrokken met de spelers en ook met 
enthousiaste supporters om 17.30 uur vanaf Sportpark 
de Grie naar Koudum om om 18.45 uur aan te treden 
tegen Oeverzwaluwen E2. De eerste helft verliep heel 
goed. Het eerste kwartier waren we aan elkaar 
gewaagd. We speelden aanvallend, maar niet 
aanvallend genoeg want na zo'n 20 minuten spelen 
wisten de Oeverzwaluwen wel hun kansen te benutten 
en de 1-0 te scoren. Vlak voor de pauze kwam daar ook 
nog de 2-0, 
Helaas bleek deze tegenstander toch een maatje te 
groot voor ons. Ondanks de goede inzet ook in deze 2e 
helft konden we hier niet tegen op en werd de 
eindstand 8-0 en gaat Oeverzwaluwen verder in de 
beker. Ondanks het verlies hebben we heerlijk en met 
plezier gevoetbald. 

DWP Koninginnedagtoern oi 
gaat dit jaar niet door 

D.W.P. organiseerde de afgelopen jaren op 30 april 
altijd het Koninginnedagtoernooi voor E en F pupillen, 
en later ook voor D-pupillen. 

Helaas moeten we dit jaar melden dat het gezellige en 
sportieve jeugdvoetbaltoernooi helaas niet door zal 
gaan. Hier zijn meerdere redenen voor, waaronder de 
inhuldiging van Z.K.H. Willem-Alexander, andere 
festiviteiten die in onze dorpen gepland zijn en tevens 
organisatorische redenen. 

Wij zijn wel van plan om in 2014 deze traditie weer op 
te pakken en zullen de verenigingen die de afgelopen 
jaren hebben meegedaan, dan zeker weer uitnodigen. 
Wel moet er een nieuwe naam worden uitgekozen 
voor dit toernooi. Koningsdagtoernooi? Koning Willem-
Alexandertoernooi? Wie ideeën heeft mag deze altijd 
doorgeven aan de jeugdcommissie! 
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meubeten 
slaapkamers 

vloerbedekking 
raamclecoratie 

Voor  ern  

dipmmisch 
dagje uifl 

Maisrloolhof, Waterfiets- en Kanoverhuur. 
Theeschenkerij, Greirlegolf,  etc.  

- 	Voor zowel gezIns• als groepsuitjes. 

‘ 4, 

www.aktiviteitenboerderij.n1 

kw;1111 e , 
www.friegveenweidev 	 mar ijenieleiC  

boerderij 
"FlOUWERHUSTERPLEATS" 

e 
TeL /Fax 0513 551 418 - Mob. 06 303 393 6  _ 

Garagebedrijf 

BIJ KE R 
L. 
BOVAG 

Woonwensen worden 
werkelijkheid! 

SlumpIVA 
Fedgersterioane 56 - Drachtstercompagnele - "rietr,(425%) 3404410  - WWW-S1ILI ni penbos-nt 

ADMINISTRATIEKANTOORDEGLEE 
Voor al uw administraties en belastingaangiften 

BETROKKEN EN BETROUWBAAR 

Van de jeugdcommissie  
Na een lange winterstop gaan onze jeugdteams weer aantreden op de 
groene voetbalvelden. Ook in de winterstop hebben de jeugdcommissie en 
de technische commissie niet stilgezeten. 

Er is het een en ander veranderd, qua samenstelling en indelingen van 
enkele jeugdteams, er zijn nieuwe en meerdere teams bijgekomen, wij hopen aan het einde van deze 
voorjaarscompetitie dat onze teams mooi hoog eindigen of dat we ze als kampioenen mogen huldigen. Dan 
kunnen we er een fijn gevoel aan over houden aan de nieuwe weg die we ingeslagen zijn. 

Ook heeft onze jeugd 2 maal in de zaal van Sint Nyk mogen spelen waar een heuse league is afgewerkt; dat 
is goed ervaren door de vele vrijwilligers, organisatoren en begeleiders en de vele supporters, maar op een 
eerste plaats ook door de vele jeugdspelers die er veel spannende en sportieve wedstrijden hebben 
afgewerkt. Hier was ook te zien dat de trainingen en oefenwedstrijden in de zaal in Sint Jut zijn vruchten 
hebben afgeworpen. 

Nu maar hopen dat er weer mooie droge dagen komen dat we ons teams weer kunnen bewonderen, op de 
trainingen en wedstrijden maar ook rond de velden, waar we hopelijk weer vele ouders en grootouders en 
andere supporters tegen het lijf mogen lopen. 

Minne J. de Glee 

Binnendijk 15 
8461 LD Rottum  

Tel. 0513-435919 
06-13205228 

info@administratiekantoordeglee.n1 
www.administratiekantoordeglee.n1  

Namens de jeugdcommissie, 
De Jeugdvoorzitter 

U KUNT NU OOK BIJ ONS TERECHT VOOR 

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

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

merken auto's. 
4,  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. 

Co) 
Grote 7,40F 
Clubactie 
Voor voetbalvereniging DWP heeft de Grote Clubactie C 425,79 opgebracht. We willen iedereen bedanken 
die één of meerdere clubloten hebben gekocht. Bedankt 	 tot de volgende keer! 

De sponsorcommissie van DWP 

Siton Autogroep in Heerenveen heeft op dinsdag 11 december op feestelijke wijze € 96.174,27 uitgereikt 
aan clubs uit de regio in het kader van de Grote Clubactie. De deelnemende clubs kregen elk een cheque 
uitgereikt. 
De opbrengst kwam tot stand door verkoop van loten. Siton Autogroep is supporter van de Grote Clubactie. 
Ruim tachtig dealers van  Opel  in Nederland hebben de deuren opengezet voor de feestelijke afsluiting van 
de jaarlijkse actie. Henk Siemensma van Siton Autogroep "We zijn er trots op om hoofdsponsor te zijn van 
de Grote Clubactie en op die manier onze clubs verder te helpen. Door de betrokkenheid van  Opel  kan de 
Grote Clubactie nog grootser uitpakken en krijgt het verenigingsleven hier in de regio de steun die het 
verdient." 

De volgende cheques werden uitgereikt: C 473,58 Hevoc, € 425,79 Voetbalvereniging De Wite  Peal,  
C 1.601,46 Gymnastiekvereniging SHELL,C 1.248,-Voetbalvereniging Mildam, € 1.260,Voetbalvereniging 
Lemmer, C 1.305,81  VV  Aengwirden, C 1.554,33 OPM Heerenveen,C 840,-Hemriker Volleybal Club, C 718,02 
TTV Delta Impuls, C 1.411,-Kon. Gynmastiekver. Arena, € 6.895,35 Voetbalver. Heerenveense Boys, C 
442,68 STC de Kluners, 360,Toonkunstkoor Hvn, C 840,-LVVO, € 1.107,-VV  Blue Boys, C 600,-Sportver.  
Oda-Knipe  Combinatie, C 1.031,49  VV  Ods, C 780,-STD  St. Nicolaasga. Siton Autogroep gaat verder om de 
verenigingen ook in 2013 een extra zakcentje te laten verdienen. Bij elke auto die door een clublid wordt 
aangeschaft in 2013 gaat er € 100,-in de clubkas. 
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Het is weer fijn langs de lijn  

Zwaar bevochten overwinning De Wite  Peal  

Na het gelijkspel van vorige week stond deze middag 
(9 februari) de thuiswedstrijd tegen Suameer op het 
programma. Op een, ondanks de winterse 
omstandigheden, goed bespeelbaar veld behaalde 

De Wite  Peal  bleef de bovenliggende ploeg, maar 
kon voorin geen vuist maken waardoor uitgespeelde 
kansen uitbleven. Ondanks een veldoverwicht van 
de thuisclub waren het de gasten die nog voor rust 
op een 1-0 voorsprong kwamen. 
Een voorzet van Klaas Buma bereikte de vrijstaande 
Kees Paulusma en op zijn schot was doelman Jos 
Knol kansloos. Na rust probeerde DWP met een 
tomeloze inzet de gelijkmaker te maken, maar het 

De Kuinder 8a Heerenveen • Tel. 0513 633444 • autoservicejelrnerbrouwer.n1  
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Ook hét adres voor heerlijk gebak, 
cake, koek  etc...  

www.ambachtelijkkwaliteitsijs.nl  
Info@ambachtelijkkwaliteitsijs.n1 

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

Computer problemen 
Hardware 

- Software 

Internet 
Telefonie 

Bedrijfsnetwerken 

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

• Rustige familiecamping 

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

Rose Garden Heerenveen 
Schans 11a 18441 AB Heerenveen 
T0513 651 299 F 0513 653 162 

Meerweg 34, 8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (05 13) 55 13 4 I , 

kijok ‘,1 I I-10t4/  

CAMPING 
TJEUKEMEER 

AUTOSERVICE 

leliner Brouwer 
APK • Reparatie 

Onderhoud • Aircoservice 
De Wite  Peal  een 2-1 overwinning. Deze overwinning 
kwam echter pas in het laatste kwartier van de 
wedstrijd tot stand. De gasten kwamen voor rust op 
een 0-1 voorsprong en lang leek deze 0-1 stand de 
einduitslag te worden, maar De Wite  Peal  knokte 
zich met een tomeloze inzet alsnog voorbij de 
gasten. 

De Wite  Peal  was in de eerste helft de betere ploeg, 
al had het moeite met de fysiek sterke tegenstander. 
Al in de derde minuut kreeg Jelle Hoekstra de kans 
de score te openen. Een pass van Burghard 
Kombrink bracht Jelle alleen voor de Suameer 
doelman, maar zijn schot ging voorlangs het doel. 
Ook  Rene  Hulzebos kwam even later niet tot scoren, 
op een voorzet van wederom Burghard Kombrink 
kwam hij net te laat om de bal in het doel te werken. 

Na ruim twintig minuten het eerste gevaar voor het 
doel van DWP doelman Jos Knol. Een vrije trap van 
Klaas Buma verdween echter naast het doel. Even 
later raakte de uitgelopen Jos Knol een bal half, 
waardoor de Suameer spits gevaarlijk kon worden, 
maar goed optreden van Jan Ype Holtrop voorkwam 
een doelpunt. 

lukte niet de bal achter de goed keepende doelman 
van Suameer te krijgen. Kansen voor Anton Holtrop,  
Rene  Hulzebos, Burghard Kombrink en de in de 
tweede helft in het veld gekomen Remco ten Hoeve 
troffen geen doel en veel van de DWP supporters 
hielden al rekening met een nederlaag. Tot in de 
tachtigste minuut DWP een vrije trap mocht nemen. 

De vrije trap, genomen door Jos Buijs, kwam via 
Remco ten Hoeve bij  Rene  Hulzebos. In het 
strafschopgebied omspeelde hij twee tegenstanders 
en schoot vervolgens raak in de uiterste hoek en 
bracht de stand op 1-1. Hierna geloofde de thuisclub 
er weer helemaal in en met nog meer inzet ging men 
op zoek naar de winnende treffer. Vlak voor tijd nog 
een vrije trap voor de thuisclub en de voorgegeven 
bal werd van dichtbij in het doel gewerkt door Klaas 
Bos en zo bezorgde hij de thuisploeg deze middag 
alsnog een 2-1 zege. 

Verslagen D.W.P. 1, zie: www.vvdwp.n1 — 
©Eelke Westra 
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Voor eieren 
en 

kipproducten 

Si I 11.10111 1 	 f 1 

Pet4iti/viee4, 

mitrmlobeidwm..111,1eile 

Thuis in uiterlijke zorg 
Bij mij bent u a 	belaalbare adres mar 

.-te 	s  4  ehan'.e nge'l 
• Lichaamsbehandelingen 
• Massages 
• Cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging 
• Make-up 
• Webecos producten  
Informal a3ar de mo9elijkhede 1 

info@petrabijker.n1 
www.petrabijker.n1  

Streek 162. 8463 NG Restethade 
Td.0513-55 1024.M9b. 06-23034259 

Th.Visser 84 Zai 
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  
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Balsponsors 2012/2013  
Van de ontvangsten van de balsponsors wordt de ballenvoorraad van de gehele 
vereniging op peil gehouden. Van trainings- tot wedstrijdballen van senioren tot 
jeugd. Iedereen bedankt voor de spontane medewerking. 

Metselbedrijf Duan - Joure 
Hiemstra  by  - Heerenveen 

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

Anja Boender Sport massage - Rotsterhaule 
Motorhuis Esvana - Rottum 
DBVH Pallets - 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 - Rohel 
Slump 84 Bos Woninginrichting - Drachtstercompagnie 
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 

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.  — Zoete rwoude 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 — Ouwsternijega  Ass.  Kantoor FERWERDA —Joure Brinksma Schilderwerk 
en Belettering — Sint Nicolaasga De Bromfietshal — Rotsterhaule van der Wiel — Drachten Loonbedrijf Gebr. DE 
VRIES — Rotstergaast Multiservice Hans Knol — Sintjohannesga Bouw-Aannemingsbedrijf Jan de Vries — 
Sintjohannesga Installatiebedrijf H. v.d.WAL — Sintjohannesga Hemutech Installatie-en Montagetechniek — 
Rohel Eierhandel Visser — Rotsterhaule Hotze Adema Transport — Sintjohannesga  Elmer  Venema Transport — 
Sintjohannesga Friehof hoveniers — Oudehaske Houtbouw de Bevers — Oudehaske ABB — Sneek W.A. Tiezema — 
Joure De 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 - H.J Sloothaak voegbedrijf Sintjohannesga 

Bedankt! 
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• Jammer dat de Snertloop (22 december) wegens te 
weinig animo niet doorging. Het 1<laverjassen op 28 
december telde daarentegen 28 deelnemers en 
had Wiebe Lageveen als winnaar. 

• Diverse teams (kampioenen 2012) hadden we 
opgegeven voor het gemeentelijk Sportgala op 8 
maart 2013 doch deze gaat wegens te weinig 
animo 	en 	opgave 	niet 	door. 	De 
kampioenspenningen ontvangen de spelers wel, 
namelijk op onze familiedag. 

• Contact met de gemeente is er geweest over 
diverse kleine onvolkomenheden op ons complex. 
Daarnaast gaat er nog een uitgaande brief de deur 
uit om nadere uitleg situatie bij DWP. Voor 2012 
stond groot onderhoud op de begroting en door 

het verzoek kunstgrasveld is dit aangehouden. 
Vanuit de politiek is toegezegd dat dit bedrag wel 
hiervoor beschikbaar blijft. 

• De AED-herhalingstraining is op kosten van D.W.P. 
georganiseerd voor een 11-tal personen. 
Er staan inmiddels 24 gecertificeerde personen op 
de lijst. De AED is bestemd voor geheel 
Sintjohannesga en omgeving. Door de AED is de 
toegang tot het sportcomplex altijd geopend en 
kan iedereen deze AED gebruiken indien nodig. 
Meerdere gecertificeerde AED-ers kunnen zich 
aanmelden en/of ook aanmelden via Hartslag.nu. 
Als bestuur vinden wij dat ook Dorpsbelang een 
taak heeft in deze. 

• Voor de inzameling van gebruikt frituurvet zijn 
rolcontainers besteld. Iedereen kan zijn gebruikt 
frituurvet bij DWP brengen (meer info volgt nog 
zodra de container binnen is). 

eP 

CLUB van 

van 

100 

DWP vrienden 
Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 
Willem Jager Eibert Jager 
Metselbedrijf DUAN —Joure Bauke Algera 
Voegbedrijf Visser - Joure Jan & Janneke Lageveen 
Jan i Bokma Jan & Leny Knijpstra 
[elke 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 
Modderman koek & banket Piersma — van der Ven 
Voegbedrijf H.J. Sloothaak André Foppes 
Johan Kok Jan Ype & Anno Holtrop 
Atze Pieter van Stralen Anne & Grietje Knol 
Drive In Lightningbolt Wietze Toering 
Oane Wierda Van der Vlugt & Willems —Joure 
Eelco van der Heide Eelco & Marco Visser 
Gert Jaap Blok Mindert Mulder 
De Kroeg — Heerenveen Anske & Gretha de Jager 
Patrick de Jong Ype & Mariejette Bijker 
Mangal Haringsma Jan Sloothaak 
Sjoerd & Roelie van der Molen 	Voegbedrijf Volken Sloothaak 

Informatie Club van 100 
Minne Modderman tel. 551764 

Van de bestuurstafel  
Het Algemeen bestuur van D.W.P. vergadert ongeveer 
om de drie weken. Wat is er zoal besproken de laatste 
maanden? 

• Vanuit gemeentewege moeten we voldoen aan 
bepaalde eisen, er is een controle geweest op 
brandveiligheid, milieu  etc.  en ook de 
brandblussers zijn weer nagekeken. 

• De kantinebezetting op de zaterdagmiddag is 
uitgebreid ook met roulerende gastdames (Jannie, 
Alinda, Lucy, Grytsje, Marysia en Tineke). 
Misschien dat ik op moment van schrijven nog 
enkele vergeet omdat er inmiddels in bepaalde 
diensten is geruild. 

• Voor het 7x7 35+ of 45+ voetbal op de 
vrijdagavond zijn Willem de Leeuw en Tjibbe Bos 
de contactpersonen. De bedoeling is dat 
liefhebbers die graag nog even een balletje 
schoppen dit kunnen doen op de vrijdagavond van 
20:30 — tot 22:00 uur. Door de KNVB worden er 
7x7 35+ of 45+ toernooien georganiseerd. Besloten 
is hier nu nog niet aan mee te doen. Door de 
winterstop staat het trainen op de vrijdagavond op 
een laag pitje en binnenkort weer opgepakt (volg 
website en zie info elders in clubblad). 

• De Vrijwilligersavond in december was een groot 
succes. Liefst 140 vrijwilligers binnen onze 
vereniging waren aangeschreven. Met dank aan 
Anske de Jager voor wederom een voortreffelijk 
lopend warm - en koud buffet. 

• In januari moesten ook weer de jeugdteams bij de 
KNVB worden opgegeven voor inschrijving 
voorjaarsreeksen. 

• De wintermaanden werden ook benut om het 
contract met hoofdtrainer Jan Pasveer te 
verlengen. Zowel DWP als Jan zijn zeer tevreden 
over de huidige samenwerking en hebben besloten 
om het contract met nog een jaar te verlengen. 

• De Woensdagmorgenploeg heeft weer een hoop 
werk verzet, onder andere zijn zij flink aan het 
snoeien geweest waardoor het zoeken (en vinden) 
van naast-het-doel-geschoten ballen nu een stuk 
makkelijker is geworden. 

• De metalen afvalbakken van de campagne "Houdt 
Nederland schoon" zijn omgeruild voor nieuwe 
plastic bakken. 

• Vanuit de Jeugdcommissie en Technische 
Commissie zijn de gedragsregels nader uitgewerkt 
en aangevuld, te vinden op de website onder menu 
'Algemeen > Informatie'. 
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Bij ons alle topmerken onder 1 dak 

/TIGPZ 

Wijzonol 

WKARCHER 

Merstma -Xeida 
land - tuin - doe het zelf 
Streek 198 I Rotsterhaule I T: 0513.551216 I www1kerstma.heida1n1 

Hen 
allImehTeid a 'L,3 	D"' [111121B `1.1  

iniuldenlerswaren en ryti.j[k 
-.',122-serteendale versafdelingeni, 

Het juiste adres voor: 

• VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

• BROOD VAN DE WARME BAKKER 

• SNUVERSE 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 

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. 

loG KRAAK 
Installatietechniek 

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

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

Bent ti 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! 

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

Appelhof 

8465 RX Oudehaske 

valsinstallateurs 

• Vanuit het bestuur willen we graag nog een cursus 
verenigingscheidsrechter opzetten. Daarnaast 
willen we een aparte avond voor onze bestaande 
clubscheidsrechters opzetten om deze nader te 
informeren. 

• Gekeken wordt of het in principe dure 
telefoonabonnement van l<PN kan worden 
omgezet. 

• Schoolvoetbaltoernooi vastgesteld op woensdag 
10 april 2013. 
DWP Familiedag vastgesteld op 1 juni 2013. 

• 	Bouwactiviteiten. 
Als bestuur willen we toch nog een stap zetten om 
het complex aan te pakken. De laatste 2 
kleedboxen moeten nog worden gerenoveerd. 
Daarnaast constateren we al geruime tijd dat door 
de komst van het dames-, meisjesvoetbal met 
gemengde teams dat er te weinig kleedruimte is. 
Na de winterstop zijn er weer 2 teams bij gekomen 
en gaan we naar de 20 teams toe. Vanuit de 
RABOBank en Stichting Westermeer zijn er 
financiële toezeggingen om de renovatie op te 
pakken doch dan moeten we ook de nieuwbouw 
aanpakken. Al met al denken we nog C 50.000 
nodig te zijn om de verbouw door vrijwilligers 
mogelijk te maken. Zoals het nu lijkt denken we 
aan leden aan te schrijven tot een eenmalige 
bijdrage of het uitschrijven van een renteloze 
lening onder leden en donateurs. De eerste stap is 
het opzetten van een bouwcommissie. 
Belangstellenden kunnen zich, graag zo snel 
mogelijk, aanmelden bij Anne Knol. Dan wordt er 
met spoed nog gezocht om een CAD-tekenaar die 
ons complex in kaart kan brengen. 

art 
slag 
nu  
reanimeren 

1.:0513 67 73 70 

F.: 0513 67 78 04 

E.: Info@wminnesma.n1 
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Met vriendelijke groet, 
Jan Knijpstra, secretaris D.W.P. 
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Continental 7x7 35 +  voetbal 

Beste mede voetballer, 

GEZOCHT7 
VRIENDEN 
DIE EEN LEKKER POTJE WILLEN  [MLLE  

Heb je belangstelling kom eens kijken of informeer bij: 

Tjibbe Bos ( 0513-551084) of Willem de Leeuw ( 0513-551195) 

ikNcrvoor 
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Pupil van de week........ 

We zitten op het moment van schrijven op nog maar zes 
thuiswedstrijden, en nog twee wedstrijden die waren afgelast en 
nog moeten worden ingehaald (De Wálde en V&V '68). Hieronder 
de pupillen van de week van de laatste 3 wedstrijden. 

Mart de Boer en Sido Mulder zagen 
DWP op 27 oktober met 5-3 winnen 
van Workum. Zij gingen met Jan Ype 
op de foto voor, omdat deze zulke 
mooie schoenen had vertelde Mart. 

Tjalling Groen en Pelle Wijnia gingen voor 
de wedstrijd tegen Delfstra-huizen (0-1) op 
de foto met René Hulzebos. 

DWP 1 - Delfstrehuizen 1(0-1) 10 november 2012 

Het debuut tegen DESZ maakt Volken al 
zeer populair onder onze eigen jeugd 
want Aleks Seinstra en Rixt Lusink wilden 
voor de wedstrijd tegen Suameer (2-1) 
speciaal met hem op de foto. 
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Vervolg schema na de winterstop: 
datum Wedstrijd Naam spe(e)l(st)er 

8 september DWP — FC Wolvega 8-0 Marten Kruis (F2)  Maurice Hylkenna (F2) V 
22 september DWP — Heeg 0-0 Jouke Pieter Bakker (F3)  Christan de Boer (F3) V 

4 oktober DWP - DESZ 2-4 Tjardo ldzinga (El) & Nynke Venema (D2) V 
27 oktober DWP — Workum 5-3 Mart de Boer (F2) & Sido Mulder (F3) V 

10 november DWP — Delfstrahuizen 0-1 Tjalling Groen (F1) & Pelle Wijnia (F1) V 
9 februari DWP — Suameer 2-1 Aleks Seinstra (F2) & Rixt Lusink (F1) V 
2 maart DWP — Rood Geel 4-0 Esmee van der Wal & Coba Otten V 
16 maart DWP —  Arum  4-1 Thomas Bakker V 

6 april DWP — HJSC 6-1 Jennifer de Jong & Sijtje Nynke Schotsman V 
16 april DWP — V en V '68  Lute  van Slageren & Martijn Vermaning 
20 april DWP — Tollebeek Jasper Booden  Wyanne Wind 
27 april DWP — De Wálde Jarno Kroes & Gerrit Zuidema 
11 mei DWP — De Sweach Lisa Mienstra & Ilse van der Werf  

Tot ons genoegen kunnen wij jullie berichten dat het bestuur van voetbal vereniging DWP onlangs akkoord 
is gegaan met ons voorstel om een  Continental  7x7 35+ voetbal team op te richten. 
Met ingang van 15 september 2012 kan ons team dan ook gebruik maken van de faciliteiten van DWP en 
zullen de wekelijkse trainingsavonden gaan starten. Inmiddels hebben zich 18 belangstellenden aangemeld 
wat voorlopig voldoende is om te kunnen starten met ons team. 

Nog even in het kort.  
Continental  7x7 35+ voetbal is een competitie welke vorig jaar door de KNVB is opgericht met de bedoeling 
senioren langer door te laten voetballen op een minder intensief niveau dan het normale voetbal. Zo wordt 
er gespeeld op een half voetbalveld in 2 teams van 7 personen ( 6 voetballers en een keeper) en mag er 
doorlopend gewisseld worden. Omdat de inschrijfperiode bij de KNVB inmiddels verstreken is zullen wij dit 
seizoen niet in competitieverband spelen maar ons eerst beperken tot onderlinge oefenpartijtjes. 

De oefenpartijtjes vinden plaats op de vrijdagavonden van 20.30 tot 22.00 uur gedurende het competitie 
seizoen van DWP. In overleg en op aanwijs van het bestuur van DWP zullen de oefenpartijtjes plaats vinden 
op een omlijnd gedeelte van het trainingsveld tussen beide hoofdvelden in. 
Voor wat de kleding betreft kan dit seizoen volstaan worden met een eigen outfit en voetbalschoenen. 
Beenbeschermers dienen uiteraard conform de regels van de KNVB verplicht gedragen te worden. 
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