
voetbal 
vereniging 

opgericht 
19 juni 1947 	rotsterhaule 

Je zult er  maw  
spelen... 

Met een poepgrijper en een papiertje pakt u een drol op, zonder hem 
aan Ie raken. En u deponeert hem in één van de afvalbakken voor 

hondepoep die  ii  tegenkomt, of thuis in de container. Do's een kleine 
moeite, die anderen veel ergernis en viezigheid bespaart. 

Vriendelijk dank namens alle mensen die wandelen, werken en spelen 
op plaatsen woof u de hond uitlaat.. 

Hondepoep bederft het plezier van anderen. Ruim het op.! 
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IIRTE  LOTERIJ 
organisatie: Aktiekomitg 
van september t/m oktober a.s. 

Omdat een aanvoerdersband in Duitsland kennelijk niet voldoende 
onderscheidend werkt, hebben ze er voor alle duidelijkheid maar 

*SpielfUhrer op gescreend. 

Gek hè, home-referee klinkt !arm zo partijdig niet als thuisfluiter 

mdat hij elk jaar opnieuw zegt dat dit zijn laatste seizoen wordt, loopt 
e veteraan weer in een vaal broekje en een vlekkerig shirtje en vindt 
hij het zonde om voor die paar wedstrijdjes een nieuw tenue aan te 

schaffen 

Als je in een lager elftal speelt kun je volstaan met 1 paar gewone 
voetbalschoenen per twee seizoenen. Schoenen met hoge noppen 

kopen heeft geen zin, want als het veld ook maar enigszins vochtig is, 
wordt het afgekeurd 
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Kon je vroeger rrie stalen neuzen ongelimiteerd je gang gaan, 

tegenwoordig levert 
	

punter je een 
	door dat  \feel 

 te soepele leer 

minstens een paarse teen op die een voile week pijn doe 



UIT DE PERS 
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Sportvrienden, 
Aan het einde van zo'n slopende 
voetbalseizoen krijgen jullie voordat 
straks de vakanties eenmaal beginnen 
nog 1 keer  -It  Wite Pealtsje-  door 
de bus, met bol vol informatie. 
Gooi het niet gelijk weg maarjoLr-alert— 

(hoeft niet meer aan het einde van het seizoen) lees het eens rustig 
door. 
Noteer alvast de komende trainingstijden en data. 
Het seizoen is ten einde voor het ene team wat meer sucéesvol dan de 
ander, maar toch is geprobeert om uit elke wedstrijd weer het maximale 
te halen. Je kan niet altijd winnen. 
Toch waren er enkele kampioenen die ik hierbij wil noemen: 
in de najaarskomptitie werden de D1 pupillen kampioen, onze F pupillen 
werden na de winterperiode steeds sterker ook zij hadden een echte 
kampioensreceptie. Dan niet meá bier en champagne maar wel met fris en 
natuurlijk patat en ijsco's. 
Zelfs kregen ze nog een echte D.W.P.-kampioensdiploma. 
Deze diploma's waren er ook voor onze veteranen, 2 stuks zelfs werden 
uitgereikt op de bootreis op de friese meren. 
Kampioen in de kompetitie, daarna zelfs afdelingskampioen zaterdag 
van Friesland een prestatie van een zeer hoog gehalte. 
Om het algemene kampioenschap moesten ze echter hun meerdere erkennen 
aan Rood Geel uit Leeuwarden (meer hierover op de speciale 35+ pagina). 
Ook een speciale pagina waarboven staat - UIT DE PERS- , bij het woordje 
- pers-  krijgen diverse personen binnen de vereniging toch een lichte 
rilling over zich heen. 
Na de gestaakte beslissingswedstrijd tegen W.P B. storte de provinciale 
pers zich bovenop ons, D.W.P. werd de maandags erop gelijk al als 
schuldige aangewezen. 
De artikels van de 2 -Sneker - -journalsiten in het F.D. en L.C. ademt een 
en al anti-DWP gevoelensuit. 
Opgemerkt 	hog  dat de Leeuwarder Courant zelfs niet eens aanwezig 
was bij deze wedstrijd. 
Toch waren de kreten: voetbaloorlog, stormram e.d. opgenomen in het 
verslag. Verwondert is men dan ook nog dat wij ze na de verloren wed-
strijd tegen W.P.B. niet te woord wildeoistaan. 
Elk woord wordt (kan) immers tegen je gebruikt worden. 
Voor de toekomst hopen we toch op een betere verhouding met de pers te 
komen, door al dit soort verhalen wordt de voetbalvereniging danig 
onderuit gehaald. 
Wat de journalisten zich waarschijnlijk niet beseffen dat het niet 
alleen ons le elftal is die alles over zich heen krijgt, tot en met de 
F pupillen worden we uitgemaakt als: - schoppers -  de - woeste ploeg-  e.d. 
Van die naam moeten we toch eens af""'  
Toch zien wij de toekomst fleurig tegemoet, achterom kijken heeft weinig 
zin meer, .volgend seizoen gaan we met de nieuwe hoofdtrainer Loet Boot 
weer vele punten binnenhalen. 

Tot slot wenst het bestuur iedereen een fijne, droge en hete vakantie 
toe, denkt om de buikjes en train zo nu en dan de kilootjes er maar 
even af. 
(vooral de 35+ heb ik gehoord krijgen een speciaal trainingsschema mee). 

Namens het hoofdbestuur, 

Jan Knijpstra 



MEDEDELINGEN 

Indeling senioren-spelers seizoen 93/94. 

Johan Poepjes 
Herman Roffel 
Roel Roffel 
Jan Sloothaak 
Klaas Snijder 
Sjoerd Steensma 
Wietze Toering 
Jacco Veenstra 
Rudie Vis 
Menno Visser 
Henk de Vries 
Johannes de Vries 
Tjitze v/d Wal 

27. 
28 

29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37: 
38.  
39.  

Vrijdag 28 mei 1993  

(zie 

Selektie: 

ingesloten 	trainingsschema) 
1. Anne 	Bijker 17. Jappie van Hes 33. 
2. IJpe 	Bijker 18. Egbert van Hes 34. 
3. Jan 	Meine Bijker 19. Klaas Huisman 35. 
4 Johan 	Bijker 20. Klaas Huisman 36. 
5. Bern° de Boer 21.  Durk  Jager 37. 
G. Geert Bos 22. Jolt Jager 38.  
7. Tjibbe Bos 23. Piet Jager 39. 
8. Auke Bosma 24. Klaas Jansen 40. 
9. Teake Bruinsma 25. Henk de Jong 41. 
10. Jan 	Dijkstra 26. IJke de Jong 42. 
11. Jan Drenth 27.  Rene  de Jong 43. 
12.  Ralf  Eppinga 28. Wijnand Kleistra 44. 
13. Klaes Gerbrandy 29. Siebolt Krikke 45. 
14. Anne Haven 30. Theo de Leeuw 46. 
15. Tjalling de Heer 31. Mindert Mulder 47. 
16. Henk van Hes 32. Hans Piek 48. 

Overige spelers:  

1. Klaas v/d Berg 14.  Durk  Jansen 
2. Roel 	Bijker 15. Klaas Jansen Jim. 
3. Anne Diever 16. Pieter K de Jong 
4. Sietze Drenth 17. Thíjmen Kamphuis 
5. Douwe Dijkstra 18. Jan Knijpstra 
6. Sjirk Elzinga 19. Wiepie Krist 
7. IJsbrand de Haan 20. Jan Lageveen 
8. Andries Heida 21. Albert Lepstra 
9. Joke van Hes 22. Anne Lieuwes 
10. Wim de Heij 23. Minne Modderman 
11. Albert Huisman 24. Wim v/d 	Molen' 
12. Peter Hulzebos 25. Henk Mulder 
13. Anske de Jager 26. Martin Nutterts 

Auke Jan Snijder 
Wiepie van Stralen 
Jan Vaartjes 
Klaas Veenma 
Harry van der Velde 
Durk  Vis 
Jurrit Visser 
Marco Visser 
Jan de Vries 
Johannes de Vries 
Anne van der Werf 
Chris de Wolf 
Fokke Woudstra 
Marten Woudstra 
IJpe van der Zijpp 
Bertus van Zwol 

(Over Ingesonden stukken kan 
niet worden geoorrerpoodeeTd_ Ze 
kannen ook niet warden terugge-
waden. Anonieme imendingen of 
rtnk.keti 'ceder duidelijk adres 
van de inzeoder ~den niet to 
behandeling genomen. De redectie 
behoudt  rich  altijd bet redrt voor 
de stukken in te korten. De maxi-
male lengte is als regel 100 woor-
den. Red_  LC.)  

etb.aloorlog? 	- C. 

Afgelopen maandag werd in de  
LC  verslag gedaan van de voetbal-
wedstrijd Waterpoort Boys  (WPM-
De Wite  Peal  (DWP), de beslissen-
de nacompetitiewedstrijd in de 
vierde klas A van het KNVB 
zaterdg amateurvoetbal. Waar 
Omrop Frysllen in haar live-ver-
slag aangaf dat er geen sprake was 
van een harde wedstrijd, niets er in 
de eerste helft op wees dat het duel 
uit de hand zou lopen en dat er 
geen schuldigen konden worden 
aangewezen, concludeert de  LC  
aan de hand van de verschillende 
commentaren moeiteloos dat DWP 
als hoofdschuldige mag worden 
aangewezen. 

Het hele artikel ademt één en al 
anti-DWP gevoelens en indruk-
ken uit zonder dat het gebaseerd is 
op aanwijsbare feiten_ Met name 
onze spits, Anne Haven, wordt vol-
komen ten onrechte afgeschilderd 
als een bloeddorstig monster. Bij 
de beenbreuk van tweede keeper 
De Jong heeft ons inziens ook de 
wijze van invallen de blessure 
doen ontstaan. Het lijkt mij moei-
lijk en gevaarlijk om als keeper, 
normaal spelend op veteranenni-
veau zonder warming-up vanaf de 
tribune direct binnen een minuut 
alert te reageren (uit te lopenp 

n gevaarlijke dieptepass. Een 
.eci. in de wedstrijd zittende koe-

,er had minder kans deze overi-
gens trieste blessure op te lopen. 
De rode kaart die Haven na een 
bedenktijd van maar liefst tien 
minuten hiervoor moest incasse-
ren is onder druk van alle opwel-
lende emoties tot stand gekomen 
en niet op grond van een door de 
scheidsrechter direct geconsta-
teerde overtreding. Dat de emoties 
bij sommige  WPB-spelers zo hoog 
oplaaiden is begrijpelijk omdat het 
ook nog eens de vader van een der 
spelers was die de beenbreuk 
opliep. Dat echter een gedeelte van 
het  WPB-publiek zich al  veinal  de 
eerste helft bedreigend uitliet 
richting DWP-spelers en -begelei-
ding blijft voor ons onbegrijpelijk. 
Als je als tegenpartij in afwachting 
van een veilige aftocht niet eens 
onbedreigd in de kleedkamer 
kunt verblijven is dat een schok- 

- 

INGEZONDEN 
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VV  D.W.P. zwaar 
teleurgesteld door 
beslissing raad 

ROTSTERHAULE - Het bestuur 
van V.V. ..De Witte real-  Is zwaar 
teleurgeesteld door de beslissing van 
de gemeente om het sportcomplex 
..De Grie-  vanwege bezuinigingen 
niet uit te breiden. Het eerste ver-
zoek tot uitbreiding ging tien jaar 
geleden de deur uit op 19 december 
1988. De reaktie van Burgemeester 
en Wethouders was destijds: aan-
brengen van verlichting op het B-
veld, uitbreiding van het oomplex 
opnemen lade meerjarenplanning  
In de voorjaarsnota 1987 (toen 
past!) kwam de post verlichting 2e 
veld weer terug in de realisatie van 
1993. Waarde postuitbreiding com-
plea is gebleven tot op hed en onbe-
kend.  

Jouster Courant 
5  mei  1993 

Geén uitbreiding 
sportvelden DWP 

JOURE - De gemeenteraad heeft 
woensdag beslist dat er voorlopig 
geen uitbreiding komt van de sport-
velden van voetbalvereniging DWP 
te Sintjohannesga. Het plan werd 
vanwege de bezuinigingen ge-
schrapt. waardoor 1 25.000.- kan 
worden bespaard. Slechts negen 
van de negentien raadsleden steun-
den het ongenoegen van de voetbal-
vereniging. Om vaker op het tweede 
wedstrijdveld te kunnen spelen is 
wel verlichting en extra drainage 
toegezegd. 

kende ervaring. Het enige aan-
onshore felt  dat DWP valt te ver-
wijten is de blessure van eerste 
keeper Pasveer. Voor het overige 
achten wij noch spelers, noch 
begeleiding schuldig aan het 
opzettelijk veroorzaken van de 
ontstane blessures. Ook het staken 
van de wedstrijd is niet tot stand 
gekomen door wangedrag van spe-
len, begeleiding en publiek van 
DWP. 
Heerenveen 	B. de Vries. 

Spelers en begeleiding 
le elftal DWP. 

In de voorjaarsnota van 1990 
stond het aanbrengen van verlich-
ting, ultvoering in 1994. In de voor-
jaarsnota van 1991 stond het aan-
brengen van verlichting, uitvoering 
in 1994. In de voorjaarsnota van 
1992 stond uitbreiding van het com-
plex, uitvoering in 1994. Op 4 maart 
1991 vond wederom een gesprek  
plaits  met het bestuur van D.W.P. 
en de gemeente. D.W.P. koos voor 
uitbreidisag van het complex. De ge-
meente kwam met een tegenvoor-
stel om het B-veld te gebruiken  ale  
trainingsveld. De reaktie van het 
bestuur van D.W.P. luidde dat dat 
onmogelijk was. 

Op 28 november 1991 bezocht een 
delegatie van de gemeente het be-
stuurvan D.W.P. Eendringend ver-
zoek van D.W.P. volgde om nog-
maals een oplossing te zoeken. 0p3 
juli 1992 zondD.W.P. een brief naar 
de gemeente met de vraag waarom 
alles zo lang moest duren. De reak-
tie van de gemeente volgde op 9 de-
cember 1992. Besloten werd dat 
voor de uitbreiding van het complex 
een bedrag van tweehonderddertig-
duizend gulden werd uitgetrokken. 
Het voornoemde werd wederom met 
de gemeente doorgenomen. 

De uitbreiding zal worden ultge-
voerd in 1994 en D.W.P. hoefde ver-
der niets meert. ondernemen. Het 
bestuur en de 200 leden waren blij 
met deze beslissing. Akties warden 
optouwgezetvoordenieuwelichtin-
stallatie. Als klap op de vuurpijl 
werd voorzitter Rudy Via eind maart 
telefonisch op de hoogte gebracht 
van de op stapel staande bezuinin-
gen waardoor uitbreiding van de 
baan is. 

De gemeente stelt voor om op het 
B-veld een lichtinstallatie te plaat-
sen en dit  terrain  te gebruiken als 
trainingsveld. Volgens het D.W.P. 
bestuur hebben de mensen die dit 
besluiten totaal geen inzicht in wat 
er gebeurt met een veld waar door de 
week tweehonderd mensen op trai-
nen en waar zaterdags dan ook nog 
eens 2 a 3 wedstrijden op gespeeld 
moeten worden. Een treurige zaak 
voor een bloeiende vereniging als 
D.W.P. met zijn prachtige jeugdaf-
deling. Het bestuur verkeert dan 
ook in de wetenschap dat men door 
deze bestuurlijke blunder straks te-
rug bij af is, namelijk één speelveld 
voor twaalf elftallen. 

Bestuur  VV D.W.P. 

Wat zeg je. ga  je nu nog twee weken met vakantie? Nou. dan kan je je 
vaste plaats wel vergeten.' 

De nieuwe trainer: 'Het spreekt vanzelf dat iedereen bij mij een eerlijke 
kans krijgt. Maar het liefst zou ik een mengeling zien van routine en 

jeugdig enthousiasme.' 
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VANUIT HET 

JEUGD 
BESTUUR 

Unibind' 
bindt beteri. 

Heerenveen, 10 mei 1993  

Ref. 	: TW/rkm 93127 
Betreft 	: finale aktie "Maak de kooi mooi".  

Geachte heer Knijpstra, 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de finale van de aktie "Maak de 
kooi mooi". 

In eerste instantie zou de finale plaatsvinden tijdens de wedstrijd tegen Haarlem, 
maar in verband met een aantal risicowedstrijden hebben we groepen moeten 
verplaatsen naar clf7e wedstrijd op 16 mei. 
De finale en prijsuitreiking zal nu plaatsvinden op 17 juli a.s. om 19.30 uur. Er 
wordt dan een wedstrijd gespeeld tegen Volendam in het  Abe  Lenstra stadion te 
Heerenveen. 

Wij hopen dat alle deelnemers gehoor geven aan deze uitnodiging, zodat ca. 
2.500 kinderen op de tribunes zullen plaatsnemen en er een schitterende happe-
ning van maken De prijzen worden uitgereikt door een bekende NederlandPr en 
wij zorgen voor een aanvullend programma voor de kinderen. 
U ontvangt hierover nog nadere informatie. 

Met vriendelijke groet, 

S.C. Heerenveen 

Tj. Wallendal 
(commercieel manager) 
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Aan het einde van het seizoen een 
een berichtje van het jeugdbestuur. 
Zoals iedereen bijna al weet werkt 
D.W.P. sedert enkele jaren net een 
jeugdplan. 
In eerste instantie opgezet door het 
jeugdbestuur in nauwe samenwerking met 
onze hoofdtrainer  Bonne  de Vries. 
Het belangtijkste doel van dit jeugd- 

plan is om te komen tot vaste patronen/werkwijzen binnen de jeugd. 
Goede vaste afspraken, richtlijnen e.d. 
Deze winter is er al een ouderavond gehouden waarin precies is uitgelegd 
waarom zo'n jeugdplan belangrijk is voor een vereniging. 
Vast en zeker zullen wij hierop nogmaals terugkomen. 
Om in het kort het afgelpen seizoen door te nemen is zeer moeilijk. 
Voor elke leeftijdsgroep konden we een of meerdere elftallen/teams 
inschrijven voor de kompetitie. 
(vele dorpsverenigingen lukt dit niet). 
Ook ieder elftal kon worden voorzien van een tweetal leiders. 
Volgens het jeugdplan was er iedere maand een bespreking waarin alles 
werd doorgenomen. 
Ook de jeugdtrainers (Willem, Auke Jan, Henk en Johannes) draaiden 
wekelijks hun vaste maandelijkse trainingen af. 
Hoewel het sportieve succes, vergeleken met vorig seizoen (winnen van 
de Frieslandcup) wat uitbleef (alleen D1 en Fl werden kampioen) hebben 
wij als jeugdbestuur de moed nog niet opgegeven. 
Alle elftallen deden aan het einde van het seizoen nee aan diverse 
toernooien, dit met veel succes getuige de vele bekers in de kantine. 
Een teken dat we op de goede weg zijn. 
Resultaat is natuurlijk mooi, maar staat niet voorop spelvreugde en 
dan vooral bij de jongste jeugd is het belangrijkste. 
Volgend seizoen gaan we weer gewoon door en we verwachten dan ook 
ieder jeugdlid uitgerust en bruingebrand terug op de sportvelden. 

Toch zijn er nog een paar opmerkingen. 
Voor het komende seizoen zoeken we nog enkele jeugdleiders en voor de 
C junioren nog een trainer. 
Om alle trainingen door Willem en Auke Jan te laten verrichtten is wat 
teveel van het goede. 
Misschien dat kost en inwoning een mogelijke oplossing is, doch dit 
kunnen we Matsje en Christina ook niet aandoen. 
Belangstellenden neem even kontakt op: 
(het initiatief behoeft toch niet altijd van onze kant te komen???) 
jeugdvoorzitter 	: Sietze Piersma tel. 51287 
jeugdsecretaris 	: Jan Dijkstra 	tel. 51053 

Maar zelf voetballen is nog veel mooier 
Wij hebben in diverse teams nog plaats voor 
enkele jeugdspelers. Heb je een vriend die 
wel zou willen voetballen, neem hem eens 
mee naar een training. Hebben ze belang bij 
het D.W.P.-clubblad laten ze dan even een 
telefoontje plegen met de redaktie. Wil men, 
eerst wat meer informatie over de jeugd-
afdeling bel dan één van de volgende nummers: 
Jeugdsercretaris : Jan Dijkstra tel. 51053 
Secretaris 	: Jan Knijpstra tel. 52007 



Jeugd 
Selektie 

4e en 35+ 

4.15 - 5.15 
5.15 - 6.15 
6.30 - 7.30 
7.30 - 8.30 

4.15 - 5.15 
6.00 - 7.00 
7.00 - 8.15 
8.15 - 9.30 

4.00 - 4.45 
4.45 - 5.45 
4.45 - 5.45 
6.00 - 7.00 
7.00 - 8.00 
7.30 - 9.30 

D1 
D2 
81 
Al  

pupillen 
pupillen 
junioren 
junioren 

El pupillen 
Cl junioren 
A selektie 
B selektie 

Fl pupillen 
D1 pupillen 
D2 pupillen 
81 junioren 
Al junioren 
35+ en 4e 

Tot slot nog een kleine prijsvraag 

Wie herkent hem??? 

Dit onder het motto 

Na gedane arbeid is het goed rusten!!! 

Trainingstijden v.v D.W.P. apizoon 1993/1994. 
MEDEDELINGEN 

 

maandags 

dinsdags 

woensdags 

donderdags : 

trainer: 
Willem van der Wal 
Willem van der Wal 
Auke Jan Snijder 
Auke Jan Snijder 

Willem van der Wal 
vacature! wie? 

Loet Boot 
Loet Boot 

Willem van der Wal 
Willem van der Wal 
Willem van der Wal 
Auke Jan Snijder 
Auke Jan Snijder 
Sietze Drenth 

6.00 - 7.00 	Cl junioren 	vacature! wie? 

	

7.00 - 8.15 	A selektie 	Loet Boot 

	

8.15 - 9.30 	B selektie 
	

Loet Boot 

Aanvang trainingen: 
In week 33, dus le training is 16 augustus a.s. 
Vanaf maandag 3 augustus a.s. 
(zie overzicht elders in dit informatieblad). 
Vanaf week 33, dus woensdag 18 augustus as. 

Dit seizoen nemen we afscheid als hoofdtrainer van  Bonne  de Vries 
uit Heerenveen. 
Het onderstaande plaatje samen wekelijks met leider 
Herman de Heij in de  due-out, een vertrouwd beeld de 
afgelopen 3 seizoenen, zullen we missen.  
Bonne  bedankt, vanaf deze zijde, voor het vele werk dat je 

voor onze vereniging hebt 
gedaan. 
Ook het opzetten van een 
jeugdplan is goed bij ons 
aangeslagen, hiervan 
hopen we nog jaren plezier 
van te hebben. 
Als coardinator.van dit 
jeugdplan blijfienog bij 
D.W.P. betrokken. 
Nogmaals bedankt en het 
ga je goed. 

Start competitie is op 4 september 1993. 

*************************************** Ook sponsor Roel Bijker willen we via dit 
informatieblad hartelijk dank zeggen 
voor de sponsoring van het jeugd-
toernooi op Koninginnedag, alweer voor 
de 8e keer hielden de A-junioren van 
ons dit gebruikelijke toernooi. 
Alles verliep zoals altijd zeer sportief 
en ordelijk met zeer goed weer. 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
jeugdvoorzitter 
jeugdsecretaris 
hoofdtrainer 
trainer 
jeugdtrainers 

keeperstrainer 
(jeugd) 

: Rudie Vis 
: Jan Knijpstra 
: Jan de Vries 
: Sietze Piersma 
: Jan Dijkstra 
: Loet Boot 
: Sietze Drenth 
: Willem van der Wal 

Auke Jan Snijder 
: Jan ten Hoeve 

Maar zelf voetballen is nog veel mooier

Wij hebben in diverse teams nog plaats voor 
enkele jeugdspelers. Heb je een vriend die 
wel zou willen voetballen, neem hem eens 
mee naar een training. Hebben ze belang bij 
het D.W.P.-clubblad laten ze dan even een 
telefoontje plegen met de redaktie. Wil men,____ 
eerst wat meer informatie over de jeugd-
afdeling bel dan één van de volgende nummers: 
Jeugdzercretaris : Jan Dijkstra tel. 51053 
Secretaris 	: Jan Knijpetra tel. 52007 

05137 - 52222 
05137 - 52007 
05137 - 51689 
05137 - 51122 
05137 - 51053 
05150 - 23413 
05137 - 51562 
05137 - 51889 
05137 - 51718 
05137 - 51452  



VOETBALVERENIGING Fffi rla w,,p,,,,  ROTSTERHAULE 

Opgericht 19 juni 1947 A junioren 

leiders: 
1. Auke Jan Snijder 
2. Brugt de  With  

voor het seizoen 

B junioren 

leiders: 
Andries Hoeksma 
Willem v/d Wal  

1993/1994. 

C junioren 

leiders: 
Wim v/d Molen 
Jan ten Hoeve 

Indeling jeugdteams 

Reynold  Aalbers 
Remco Akkerman 
Siard Bruinsma 
Ricardo Dalstra k 
Wiebe van Es 
Arjen Gaal  
Rene  Krikke 
Klaas Luinenburg 
Jan Schokker 
Bernardus v Stralen 
Piet van der Wal 
Anne Wierda 
Niels IJntema 

Jelle  de Vries 
Rene de Vries 
Harm van der  Wal  
Marco van der  Wal  
Rene van der Woude 

Egon Bakker 
Richard Hoeksma k 
Eric Jager 
Piet Koopmans 
Wiebe R Lageveen 
Hotse Piersma 
Volken Sloothaak 

D2 pupillen El pupillen 

leiders: 
Gauke Brouwer 
Sietse Piersma 

leiders: 
Jitske Mulder 
Gerrit Dijkstra 

Geert Brouwer 
Johannes Dijkstra  
Rene  Hulzebos 
Marco Krist 
Egbert Mulder 
Jelmer Roffel 
Sjoerd D Seffinga 
Iwan Sloothaak  
Elmer  Venema 

Kees Brouwer 
Robert Dijkstra 
Leo Gatsonides  
Vijay  Haringsma 
Jan IJpe Holtrop 
Gerard Kerkstra 
Thomas v/d Meulen 
Sake Mulder 
Pier Piersma 
Johannes van Stralen 
Harry Tuinier 

Beste Ouders, 

De kinderen van de DWP hebben veel plezier in hun sport. 
De ouders genieten, wanneer de kinderen genieten. 
De DWP is een bloeiende vereniging. 
De DWP heeft het druk. 

Het bestuur van de DWP net als onderafdeling het JEUGDBESTUUR 

doet en beroep op U. 

Wij zoeken, in het belang van de sport mensen die de jeugd willèn 
begeleiden als: 

Leiders, wat inhoud dat je als coach optreed en de kinderen begeleid 
naar wedstrijden meestal op zaterdag. 
De functie ga je aan voor twee jaar en er wordt een cursus 
georganiseerd "omgaan net de jeugd". 

Wist U dat er regelmatig kampioenschappen bij de jeugd van DWP 
worden gewonnen? 

Help ons de organisatie van DWP versterken. 
Bel mij op voor inlichtingen en/of aanmeldingen 

S. Piersma (voorzitter jeugdvoetbal DWP) 
tel. 05137-51122 

of meld je aan bij het secretariaat J. Dijkstra 
tel. 05137-51053 

1. Jelmer v/d Knoop 
2. Sicco Lageveen 
3. Remmelt Modderman 
4. Luc Pen 
5. Hendrikus Schokker 
S.  Harm  Jan Sloothaak 
7. Jogchem Sloothaak 
8. Hendrik H. v Stralen 
9. Wiebren van Stralen 
10. Marco Vaartjes 
11. Geert de Vries 
12. Gerard de Vries 
13. Roel Wietsma k 
14. Jan de  With  

D1 pupillen 

leiders: 
1. IJpe Bijker 
2. vacature ?? 

1. Durk  Bloemhof 
2. Pieter Brouwer 
3. Remco ten Hoeve 
4. Hendrik de Jong 
5. Johan Kok 
S. Sjoerd Koopmans 
7. Arjen Krist 
8. Jan Dik Piersma 
9. Lammert J. Vogel 
10. Auke de Vries 
11. Bennie  v/d Wal 
12. Niek v/d Wal k 
13. Bodisco Woudstra 

Fl pupillen 

leiders 
1. Ellie Sloothaak 
2. Anneke Boukes 

D.W.P. is voor en van ons allen. 
1. Marcel Boukes 
2. Stefan Dijkstra 
3. Anno Holtrop 
4. Burghard Kombrink 
5. Erik  Steffens  

6. Hendrik v/d Wal 
7. Pieter v/d Wal 
8. Jannes Zwart 
9. Roel Mulder 
10. Martijn Hoeksma 
11. Hilbrand Woudstra 



41 XLASSS A  CS PT V T KNVB-NOORD ZAT. 
RES. 3E KLASSE A 

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

222, 11 
22 27 
22 24 

2 
24  

222 22 
22 22 
22 21 
22 18 
22 15 
22 15 
22 12 

56-
49-
36-
52-
40-
38-
39-
32-
30-
31-
27- 
27- 

25 
34 
31 
39 
35 
31 
44 
42 
40 
38 
42 
56  

Afgelopen 	donderdagsvond 
weed het 35-plus  *Mel can  DWP 
File, Kampioen van de tamed/Kg. 
afdelingnaeen 2.3 overairinningop 
de tee en  can  Suamoer. Om 
rover tc komen prigen er vele leed• 
strijden ean vooraf deeempeti-
tic werd een spannende strijd gele-
verd tuivien naaste eoneturent 
iteerenvectise Roy., welke echter 
tweemeal werd vertlag-en. De 
ploeg kende een reer goede start  
cooed 	terstop weed er geen 
wedstrijd verloren De ..ourijes-
van DWP  nicest.,  waarschijnlijk 
na de winter nog teat op gang ko 
Tr11. .0111t er "v-eden gelijk twee 
wed st rud e n ve rlo re n. tegen GA  VC  

Otideliaske 
Patinio werd de  dread  weer  epee  

pakt en kon het kit mpioemwhap in 
Mot  It  les worden binnerigehaald 

wedstrnden werden 29 
r 	,haalc1.40d0e1pte0Len.er• 

den er in tot.) gmicoord en 19 deal-
punten kreeg DWP 35. tegen 

Het  'revolt;  van dit kampioen-
schap wan dat DWP 35• de innjd 
moest aanbinden tegen de 35. v. 
Noonlbergurn. Sc BceiikumenSoea. 
meer. dit learen de kampioenen  slide  
andere drie klassen De eerste wed-
strijd tegen Noordbergum eindigde 
in een 33 gelukspel Er had  iota  
meerin gezeters.doch de ripetersigen 
gen tevreden  near  huts met dit ene 
mnn 

De tweede wedstnjd om bet  cater  
dagkamptoensehap werd  chute  ge  
spend  tegen het technisch  seer  be-
gaafde Sc Berlikum Alhoewel dit  
can Kite  drie de tegenstanders toch 
de beste mae.  steed  de wedstrijd met 
5-0 gewonnen Een uitstekend  nit  
gangspunt dus ons het kampieen-
tithes hinneo to halen 

Zodoende re Me eeD bijna  woken'.  

ge selectie afgelopen donderdag 
avond. vol  geode  moed, af naar Sua 
meer om tegen de 35. van de gelijk 
namigevereniging indudorptespe 
len 	Niet ongelukkig  Ii  wam men 
door de laag staande  son  Kan twee 
doelpunten om ook twee eadeamje, 
wegtegeven Een wedetrud van een 
Leer laag niveau. omdat DWP niet 
was ingesteld op de vele harde  char  
goit die tegen hen eerden gepleegd 
Ook de 35. van DWP  tun  geen he  
verdicts.  maaedttgong&llrpoekeotr 
buiten Mina mt  Lan  het einde van 
de leedetnyl bleef het 22. doch en 
kele minuten voor tijd scoorde  
..good old  •• ICIaaa Snuder ram derde 
goal in deze eredetrud no werd het 
karat:in:coachap veilig gesteld 

Op neutraal terrein cal DWP  bin  
nankon  women  aantreden tegen de 
kampioen  can  bet condairmetbal. 
ditom het Algeheelgarnpmensehap  
can  Fnesland Senioren ns. 

„Oudjes"DWP Fries JC 2„ 
Kampioen zaterdagafdeling 

DWP 35-plus reserve 
kampioen Friesland 

Op het .portcomplex  Mil  
0 .A.V.0 teOrou weed bet algeh.1 
karnploensehap van Friesland ge. 	 Na de gebruikeluke wanatng up 
speold voor de 35.  tear..  De km°. 	 beguil  UM  19 00 uur de eredetnid  on  
pioen van de zaterclag D.W.P. 35. 	 der leiding  can  scheidsrechter A 
nment het opnemen tags. de kern- 	 can  der  Endo  De eerste  minutes 
Moen  Van de zondag. Rood Goal  Mt 	 vraren rat aftastend doch  Ow  r 
Leeuwarden Enkel• spionnen 	 cuntroleerde de  eruditely!  Mis•  
can  D.W.P. hadden hun komende 	 achten teat vertekenend  miter  na 
tegenstander bekeken en Intren 	 oen snelle uitbraak vs.n de rechter. 
thuisgekomen met de mededede- 	 spits van Rood Ceel nam dese de  MU 
ling  dat Rood Geel een  seer  goede 	 in  eon  keer op zim Slot en knalde 
terhnische ploeg Is met enkele 	 hem previen in de bovenhork Kre  
mirth- sprier" Tech  wel  Cell  il4,95. 	 Or Ja. Kt.um.trn muur d"arom de 
Arnow:win tg veer de konteorte 	 1..il .i. Iner de g.uii weglmlee. au 41e 
,eeelntrijd vertrokken de +wriere 	 ve 	ti-retelling  dat In, namit was 
vroegtijdig vanaf sport park ..de 
Graf--  te Sintjohnnesgs 

Kampioensgalerij 

DWP 35+ kampioen van de klasse 
is ook algemeen kampioen gewor• 
den Om het kampioenschap is ge-
speeld tegen Berlikum. Noordber• 
gum en Suameer Alsnog wordt ge-
speeld om het provinciaal kam• 
pioenschap tegen of MKV 35 + of 
Rood Geel 35+ Eén van de tegen-
standers uit de zondag 35 plussers 

Willem Schotanus 

gegaan.  coals  zo velen dachten 
Doch de stand was 1 0 in het  wear  
deel van Rood Ceel DWP ging 
eehter  good  door en maakte cuiecrst 
enkele prima kansen te hebben ge 
had I I Een goede 'morsel  can  Jo 
Mini., de Vnes sent  dour  Klasa  
Sunder  goed ingekopt De wedstrijd 
te.geheet weer open en er ontstond 
een sporueve strijd Orrf wle et met 
de beker 11.1AX huis  too  gaan 

Rood  Gael  had  cock  wel meer  tech 
conch  vermogen in de ploeg Omdat 
het met nauerketing draaide en veel  
aimed,  kwam het na een half uur  
spate° tech  op 2 1 Een diepe bat 
saarbij de  Ill  W P keeper even ten, 
felde, weed genadeloos afgeatraft 

een tiehicterende lob ln dezelfde 
minuut was de wedatrijd elgenhjk al 
gesperld nadat Ruud t:Celli t maik  
ii•  Vuor de rum kW... nieu IlOg op 4 
I el. 	W I. 	toe.. Al lever! 
kracht verspeeld  eta  nog terug te 
kom.  Fleet  dat ze echt van de mat 
werden gespeeld, maar  ethic  sec 

omatonden rf  
nicer  tic (Wredr  brill Wooers;  gelijk 
opgaande helft itdeee  plume  kreeg 
diverse kansen  'ratite !dater  1..r1 
werden benut Aan het etude van 
dere epurtieve wedstrijd onder de 

uitstekende leiding  can  ecbettle 
rechter  candor  Ende tweed bet tut 
eindelijk 7.1 voor Rood  Gael  35. uit 
Leeuerardeo en daarmee  ward  deze 
ploeg de terecht am.,a.r  can  deze 
finalewedmrud 

VO.r de 35. van D W P beteken 
de dit een ntoote afsluiting van een 
unstekend seszoen. (ten kamptoen  
aches  in de koropettue en een  toter  
dagkampmenschap. terecht eeil 
prestatie om trots op te IUD 

De pnjeuttreikuigwerd .de wed 
strud gehouden in de kantoor  dour  

voorratter van de SV B en te 
v.o speler van de 35. van D W P . 
al  trine  Modderman U  it  LIK3 speech 
bleek dat hij  one  bekenden had bij 
Rood (Joel  due  achteraf aerd er al 
verkondigd dat hij de wedatrijd be 
ter met had k..innen meeeprlen 
Nat-instal  veel babbelend en  pattern  
intdriend was liti die •vund 	el', 

mommetuen wat teveel met run  
epee.  bezigen met geeoneentreerd 
op het voetbal  Dock  bu voetbal op d  it  
mveau moet dit kunnen .het -Tor 
tier beng  rim  is titer het belangruk  
ate  De Uitrelaing ring In KO Ont  
!pall fir II  efeer aaarbij Rood  Gee]  de 
•issethekeroutving en verderbeide 
teams de kampioenamedaales in 
ontvasigst konden nemen 

10 17 
10 12 
10 12 
10 11 
9 5 
9 1 

25- 8 
24- 15 
17- 20 
17- 10 
11- 20 
8- 29  

18 29 
18 26 
18 25 
18 23 
18 19 
18 18 
18 15 
18 12 
18 6 
18 4 

49- 13 
72- 34 
65- 31 
47- 37 
38- 34 
43- 54 
45- 63 
39- 52 
35- 56 
29- 88  

TOTAAL STAND 
65 51 	V 

1 W.W.S. 
2 AKKRUM 
3 DE BLESSE 
4 UDIROS 
5 MILDAM 

* 6 D.W.P.  

Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 

ZATERDAG 0-PUPILLEN (05) 
KLAS 463 

ZATERDAG F-PUP ILLEN (07) 
KLAS 620 

. 1 D.W.P. 	 Fl 
2 E.B.C. 	 51 
3 OUDEHASKE 
	Fl 

4 RENADO 
	 Fl 

5 W.W.I. 	 Fl 
6 DELFSTRAHUIZEN Fl  

EINDSTANDEN seizoen 1992/1993 

✓ORKInt 	 22 24 47- 22 
Q.V.C. 	 22 28 46- 25 
uATCRPOORT SOTS 	22 28 45- 32 
0.1.0. 	 22 23 38- 35 
ZWAACIMSTICISOS 	22 23 21- 24 
BOLIWARDIA 	 22 24 58- 37 
BALK 	 22 20 33- 30 
SUAT 	 22 111 20- 33 
°VOLGA V. 	 22 141 34- 50 
DO SAWS 	 22 10 21- 38 
P.C. WOLVICOA 	 22 14 25- 34  
SPORTCLUB  JOURE 	22 16 31- 52 

STAND BIJGEWERKT T/M 	02 06 91 

ZATERDAG SENIOREN 	 TOTAAL STAND 
RES. 2E KLASSE 9 (011) 	GS PT 	V 	T 

1 HUL I ER 	 2 	22 33 86- 27 
2 WORKUM 	 3 	22 27 51- 45 
3 S.C. FRANEKER 	2 	22 27 60- 57 
4 SCHARNEGOUTUM 	2 	22 26 58- 50 
5 LEEUW.ZWALUWEN 5 	22 25 61- 48 
6 C.S.L. 	 3 	22 23 37- 36 
7 NOLAND 	2 	22 19 28- 42 
8 ROOD GEEL 	2 	22 18 56- 62 
9 O.N.S. 	 5 	22 18 47- 60 

10 FOARUT 	 2 	22 17 50- 49 
.11 D.W.P. 	 3 	22 16 33- 64 

12 F.C. WOLVEGA 	4 	22 15 26- 53 

ZATERDAG A-JUNIOREN (02) 	TOTAAL STAND 
2E KLASSE A (104) 	GS PT 	V 	T 

1 OEVERZWALUWEN 	Al 	10 13 37- 24 
2 SLEAT 	 Al 	10 11 34- 22 
3 DELFSTRAHUIZEN Al 	9 10 19- 21 
4 READ SWART 	Al 	10 10 30- 26 
5 T.O.P.'63 	Al 	9 7 18- 21 

. 6 D.W.P. 	 Al 	10 7 15- 39 

ZATERDAG B-JUNIOREN (03) 	TOTAAL STAND 
3E KLASSE J (217) 	 GS PT 	V 	T 

1 READ SWART 	81 	10 17 39- 15 
* 2 D.W.P. 	 81 	10 15 28- 13 

3 LANGEZWAAG 	81 	10 8 21- 23 
4 WISPOLIA 	81 	10 7 23- 28 
5 F.C. WOLVEGA 	82 	10 7 15- 33 
6 HEERENVEENSE BO 82 	10 6 23- 37  

I LEEUW.ZWALUWEN 3 
2 O.N.S. 	 3 
3 BALK 	 2 
4 OEVERZWALUWEN 	2 
5 CAMBUUR/LEEUWAR 3 

* 6 D.W.P. 	 2 
7 F.C. WOLVEGA 	2 
8 MINNERTSGA 	2 
9 C.V.V.O. 	2 

10 WYKELS HALLUM 	2 
11 O.V.C. 	 2 
12 C.S.L. 	 2 

ZATERDAG SENIOREN 	 TOTAAL STAND 
RES.4E KLASSE C (024) 	GS PT 	V 	T 

1 S.C. OURE 	6 
2 HEERENVEENSE 80 7 
3 E.B.C. 	 2 
4 LEMMER BENTEX 	2 

* 5 D.W.P. 	 4 
6 F.C. WOLVEGA 	5 

ZATERDAG SENIOREN 	 TOTAAL STAND 

	

SENIOREN 35+ZAT.(954) 	GS PT 	V 	T 

. 1 D.W.P. 	 35 
2  WATERPOORT  BOYS 35 
3 HEERENVEENSE BO 35 
4 OUDEHASKE 	35 
5 G.A.V.C. 	35 
6 C.V.V.O. 	35 
7 V.V.I. 	 35 
8 DELFSTRAHUIZEN 35 
9 1.0.5. 63 	35 

10 C.V.V.O. 	2  

ZATERDAG C-JUNIOREN (04) 
3E KLASSE D (311) 

10 12 30- 20 
10 12 17- 17 
10 11 34- 29 
10 11 19- 15 
10 9 15- 20 
10 5 10- 24  

1 NIEUWESCHOOT 
2 DE BLESSE 
3 READ SWART 
4 W.W.S. 
5 G.A.V.C. 

. 6 D.W.P. 

ZATERDAG 0-PUPILLEN (05) 	TOTAAL STAND 
KLAS 409 	 GS PT 	V 	T 

1 S.C. JOURE 	D1 	10 19 50- 7 
2 0.N.S. 	 01 	10 16 30- 17 
3 BALK 	 D1 	10 13 39- 14 
4  BLACK  BOYS 	D1 	10 8 31- 30 

. 5 D.W.P. 	 D1 	10 3 10- 49 

	

6 DELFSTRAHUIZEN D1 	10 1 13- 56 

ZATERDAG 0-PUPILLEN (06) 	TOTAAL STAND 
KLAS 516 	 GS PT 	V 	T 

1 AKKRUM 	 El 	9 18 76- 11 
2 OUDEHASKE 	El 	10 15 50- 32 
3 NIEUWESCHOOT 	El 	10 13 47- 18 
4 G.A.V.C. 	El 	10 5 22- 65 
5 O.Z.C. 	 El 	9 4 30- 55 

* 6 D.W.P. 	 El 	10 3 14- 58  

TOTAAL STAND 
135 51 	V 	T 

02 	10 18 96- 14 

02 	10 18 83- 28 
D2 	10 10 30- 51 
02 	10 6 33- 58 
02 	10 6 26- 69 
02 10 2 16-64  

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

10 16 16- 4 
10 15 15- 7 
10 10 12- 13 
10 8 8- 9 
10 7 	9- 15 
10 4 	9- 21 

SINTJOHANNESGA-ZaterdagisDWP35-pluskampioengeworden 
van hun poule. Staande van 1.n.r. Jan Knijpstra.  Durk  Gabriek (sponsor), 
Joke van Hes,RoelBijker.WiepieKrist.SietzeDrenth(trainer/leider). 
Henk de Vries (leider).  Durk  Jansen en Anske Jager. 

Gehurkt van I.n.r. WietzeToering, Henk Mulder, Anne Lieuwes, Min-
ne Modderman. Jan Lageveen,  Bennie  van Hes. Johannes de Vries en 
K  bins  tinijdry 

DWP ̀ 35-plus' 
Fries kan-lpioen Za 

ZATERDAG SENIOREN TOTAAL STAND 
SENIOREN 35.7AT.(954) 	GS PI 	v 	T 

1 D.V.P. 	 35 	18 29 49- 13 
2  WATERPOORT  BOYS 35 	18 26 77 34 
3 HEERENVEENSE BO 55 	18 25 65- 51 
4 OUDEHASKE 	55 	18 23 4 7 -  37 

5 G.A.V.C. IA 19 58 54 
6 1.v.V.O. 	55 	18 18 45- 54 
7 V.V.I. 	 35 	18 15 45- 63 
k n(IrmnAmitIrN 18 T. 	59 

9 1.0.5.'63 	55 	18 6 35- 56 
10 C.V.V.O. 2 18 4 29- 88 



Wit  

de vier 
pupillen 

van de week 
van het 

afgelopen 
seizoen 

TRAININGEN + OEFENPROGRAMMA A + B SELEKTIE SEIZOEN 93/94. 

DINSDAG 	3 AUG. TRAINEN A + B SELEKTIE. 	19.00 uur. 

DONDERDAG 5 AUG. TRAINEN A + B SELEKTIE. 	19.00 uur. 

ZATERDAG 	7 AUG. TRAINEN A + B SELEKTIE. 	14.00 uur. 

DINSDAG 	10 AUG. TRAINEN 	A + B SELEKTIE. 	19.00 1111r. 

DONDERDAG 12 AUG. TRAINEN A + B SELEKTIE. 	19.00 uur. 

ZATERDAG 	14 AUG. D.W.P. 1 	- 	L.S.C. 1890 	14.30 uur. 

DINSDAG 	17 AUG. TRAINEN A + B SELTIKTIE 	19.or lur. 

DONDERDAG 19 AUG. RENADO 1 	- D.W.P. 1 	19.00 uur. 

TRAINEN B SELEKTIE. 19.00 

ZATERDAG 21 AUG. D.W.P. 1 	- RIJPERKERK. 1 	14.30 

D.W.P. 2 	- RIJPERKERK. 2 	14.30 uur. 

MAANDAG 	23 AUG. TRAINEN A SELEKTIE (VOORBEREIDING BEKER) 	19.00 Uur. 

D.W.P. 2 	- 	DELFSTRAHUIZEN. 1 	19.00 uur. 

DINSDAG 	24 AUG. le RONDE K.A.V.B. BFKER. 	18.30 uur. 

DONDERDAG 26 AUG. TRAINEN A SELEKTIE. 	19.00 uur. 

D.W.P. 2 	- 	BLEU BOYS. 1 	19.00 uur. 

ZATERDAG 	28 AUG. " D.W.P. TOERNOOI " 	 10.00 uur. 

V.V.I. OUDEHASKE. VEENWOUDEN. VEENHUIZEN. 

ROPTA BOYS. GRIJPSKERK. OUDEGA W. D.W.P. 

MAANDAG 	30 AUG. TRAINEN'  A SELEKTIE (VOORBEREIDING BEKER) 19.00 uur. 

T.O.P. 63 1 - 	D.W.P. 2 	19.0. ur. 

DINSDAG 	31 AUG. 2e RONDE K.N.V.B. BEKER. 	18.30 uur. 

DONDERDAG 2 SEPT. TRAINEN A SELEKTIE. 	19.00 uur. 

TRAINEN B SELEKTIE. 	20.15 uur. 

ZATERDAG 4 SEPT. AANVANG COMPETITIE 	 

IEDERE DINSDAG IS ER VERZORGING VAN BLESURES E.D 

DOOR HENDRIKA 	AANVANG OM 18.15. UUR. 

TRAINERS, LEIDERS EN BESTUUR WENSEN JULLIE EEN PRETTIGE VAKANTIE TOE. 



F pupillen kampioen. 

Onder leiding van scheidsrechter Minne 
Modderman wonnen onze F pupillen de 
laatste kompetitiewedstrijd tegen 
Delfstrahuizen, en toen KAMPIOEN. 

Gefeliciteerd: 

Burghard Kombrink, Ellie Sloothaak, 

Jan Ijpe Holtrop, Sake Mulder, Jitske 

Mulder, Pieter van der Wall  Marcel 

Boukes„ Willem van der Wal en Kees 

Brouwer, Anno Holtrop, Robert Dijkstra, 

Stefan Dijkstra en Leo Gatsonides, 

GA ZO DOOR!!!! 

Speciaal voor jullie een kleurplaat 
in dit blad. 
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