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Op 
30 en 31 december 

houdt D.W.P. 
wederom een 

"OLIEDOLLENAKTIE" 

Huis aan huis zullen de olie- 
bollen worden rondgebracht 
terwijl ze ook in de kantine 
kunnen warden opgehaald. 

HET MODERNE LEVEN 



Op 
30 en 31 december us. 

houdt 
wederom een 

"OLIEBOLLENAKTIE" 

Huis  nun  huis zullen de olie- 
bollen worden rondgebracht 
terwijl ze ook in de kuntine 
kunnen worden opgehauld. 

Hier het allereerste inforrnatieblad van het nieuwe seizoen 1993-1994. 
middels het enkele malen uitgeven per seizoen proberenwij onze leden op de 

hoogte te houden van al het reilen en zeilen wat D.W.P. betreft. 
Vorig jaar werd hier een begin meegemaakt en geschreven dat het informatie-
bled  ongeveer 4  meal  per seizoen uit zo komen, helaas door diverse errn-
standigheden liggen we nog niet op schema, hierin komt hopelijk verbetering. 

Ditmaal een informatieblad bol vol informatie, alle adressen zijn weer 
aangepast aan de huidige sistuatie, uitslagen van de verloting, jeugd-
nieuws, mededelingen, kennismaking met de nieuwe hoofdtrainer, standen  
cites  komt aan bod. Veel leesplezier. 

Op vrijdag 10 september 1993 hielden wij onze Algemene Ledenvergadering. 
De aanvang was om 20.00 uur in de kantine van D.W.P. en er waren 32 leden aanwezig. 
Rudie Vis opende de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen en enkele mededelingen. 
Zo vertelde hij dat bestuurslid Gerrit Aalbers welke een zware operatie had ondergaan afwezig was. 

me volgden de notulen en het verslag welke word voorgelezen (misschien niet geheel te horen door de 
....ere regenbuien buiten) door de secretaris Jan Knijpstra. 
Zonder verdere opmerkingen werd het verslag vastgesteld. 
Daarna was de beurt aan "vervanger-  Willem van der Wal die het jeugdverslag ten gehore bracht in een 
perfecte vertaling van Nederlands in Fries. 
Ook hierop waren geen verdere opmerkingen. 
Na het bakje koffie volgde het financiele verslag met nadere uitleg van penningmeester "Rabo" 
Jan de Vries. 
Hij beantwoorde alle vragen en iedereen was het ermee eens dat D.W.P. toch een goed "financieer 
seizoen had gedraaid. 
Ook het aktiekomite kwam dit keer voor het eerst met een financieel overzicht. 
Wiepie Krist had alles duidelijk op schrift gezet en stond open voor nadere vragen. 
Zoals uit het verslag al bleek timmert ons "Aktiekomite" behoorlijk aan de weg.  
Germ  Sloothaak en Klaas Veenma hadden plaatsgenomen in de kaskommissie en hadden alles in orde 
gevonden. 
De kaskommissie volgend jaar zijn: Klaas Veenma, IJke de Jong en als reserve Bertus van Zwol. 
De bestuursverkiezingen waren, integenstelling tot het vorige seizoen, een formaliteit, 
aftredend waren Catrinus Visser, Jan Knijpstra en Jan Haven. 
Beide eerstgenoemden waren herkiesbaar wat ook gebeurde, als opvolger van Jan Haven kwam het 
bestuur met 
"oudgediende" EeIke Westra welke zonder problemen werd gekozen. 
Uit de rondvraag kwamen nog de volgende punten: doucherij pupillen, kantine aan het einde van het 
seizoen dicht bij inhaalwedstrijden jeugd, grote loterij, schoonmaken boxen, ballen te hard, verlichting B- 
veld. 

Daarna volgde nog een bilzonder gebeurtenis. 
'o 'nne Modderman (Kerkhoflaan) kreeg als vice-voorzitter/afgevaardigde van de F.V.B. het woord, van 

rzitter Rudle Vis, en met de komst 	van een F.V.B.-bestuurslid worden er meestal dingen 
uitgedeeld en opgespeld. 
Ns bestuur hadden wij voor 2 personen uit onze vereniging een ZILVEREN KNVB. WAARDERINGS- 
SPELD aangevraagd. 
JAN HAVEN, na vete jaren trouwe dienst als leider, trainer en bestuurslid en GERRIT DIJKSTRA, welke 
exact 30 jaar jeugdleider van onze vereniging was. 
Van tevoren nogal een probleem omdat Jan Haven uitdrukkelijk had gezegd geen enkel kado of wat dan 
ook aan te nemen. 
Minne loste dit op zijn eigen manier keurig op, ook Gerrit werd met een smoesje naar de bestuursverga- 
dering geloodsd 
en ontving trots de zilveren speld. Zeer zeker een waardering waard, 30 jaar jeugdleider, jaren voor D.W.P. 
in het 
oude papier "geheisterd". (wie herinnert zich nog die overvolle kontainers met papier). 

Tot slot sloot Rudie Vis deze, niet al te lange vergadering om 9.40 uur. 



Remco ten Hoeve, winnaar hooghouden 
bal 1992-1993 
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Pieter v/d Wal Fl 

pupil van de week 

Dit seizoen vergaderde het hoofdbestuur al weer enkele keren in de nieuwe samenstelling. 
Allereerst warden de taken weer verdeelt, adios bleef bij het oude alleen Eelke Westra nam de 
taak van Jan Haven over en werd coiSrdinator van de senioren. 

Vervolgens kwamen o.a. de volgende punten ter tafel: 
• problematiek met het toegangshek. 

Zaterdags smijt iedereen zijn  frets  (of wat er op lijkt) prompverloren voor het hek neer met als 
gevolg dat alles nokvol zit. 
Er is bijna geen doorkomen meer elan, denk alleen maar eens aan noodgevallen wanneer een ziekenauto 
er door moet. 
Als proef wordt er zaterdags een ketting gespannen. 

• Groeniwitte D.W.P. is veroudert  on  danig aan slijtage onderheven, er wordt besloten een nieuwe te 
maken.  

Matti°  Jager (jullie weten wel van Willem) is al druk dwaande en binnenkort is de nieuwe vlag (3 zelfs) 
te bewonderen. 

• Maken van een nieuwe trainingsgoal zodat de jeugdgoaltjes minder worden beslast. 
• Problematiek douchekoppen wordt al sinds jaar en dag behandelt, als vereniging zijn wij afhankelijk van 
de 

gemeente. 
Inmiddels nieuwe koppen geplaatst en door de vereniging zelf zullen drukknoppen worden aangelegd. 

• Aanschaf nieuwe kalkwagen, nieuwe netten e.d. 
• Bestellen van nieuwe D.W.P. reserve-shirts voor onze jeugd. 

Vooral de B/C junioren en de D/E/F pupillen zijn nodig aan nieuwe shits toe. 
• Enkele gesprekken met de gemeente volgden over de overname kantine en aanleg 

verlichting en aanpassing drainage B-veld. 
Uit al deze gesprekken is  hat  volgende gekomen. 
Alles wat er inmiddels speelde zal in 4rern voorstel aan B&W en de read worden ingediend. 
Wij als vereniging zullen de kantine voor fl 1,— overnemen (gemeentelijk beleid dat kantine 
eigendaom zijn van de verenigingen). 
Uit deze overdracht komen nog diverse kosten zoals notariskosten, kadastraal recht e.d. dit 
bedrag kan door zelfwerkzaamheid bij het aanleggen ven de verlichting worden terugverdiend. 
De verlichting van het B-veld zal worden aangelegd door Strage Elektro uit Gorinchem, 
6 stalen masten zullen dit veld gaan verlichten om de trainingsfaciliteiten te verbeteren. 
De vereniging zelf dient alleen nog de sleuven to graven en te dichten als zelfwerkzaamheid 
om de kosten van de overname van de kantine terug te verdienen. 
Enkele maanden hierna zal aan het einde van het seizoen de drainage van het B-veld worden 
aangelegd door de Grontmij. 
Voordat de kantine wordt overgedragen zorgt de gemeente nog voor een nieuwe dakbedekking 
welke nodig aan vervanging toe is. 

ALS BESTUUR ZIJNDE HADDEN WE LIEVER GEZIEN DAT ONS COMPLEX WERD UITGEBREID. 
DIT STOND OOK AL OP DE MEERJARENPLANNING DOCH IS DOOR BEZUINIGINGEN GESCHRAPT 
MET ALS ALTERNATIEF HET AANLEGGEN VAN VERLICHTING EN DRAINAGE. (kosten gedragen door 
de gemeente). 
TOCH WILLEN WIJ IEDER LID, LEIDERS EN TRAINERS ER NU AL VOOR WAARSCHUWEN DAT NIET 
IEDEREEN ONBEPERKT OP HET B-VELD KAN TRAINEN. 
In principe traint iedereen op het trainingsveld doch wanneer de groep uitzonderlijk groot is 
of dat or sprake is van dubbele trainingstijden van groepen kan uitgeweken  near  het B-veld. 
Nadere instrukties volgen van het hoofdbestuur. 
Hier boven in het kort enkele punten  wear  wij als algemeen bestuur zoal over vergaderen. 
Zoals iedereen ziet gaat het geheel niet over voetbal, opstellingen e.d. alleen over het randgebeuren 
en andere kleine dingen. 
Zijn er problemen zitten Jullie ergens mee, schroom niet kom langs of bel ons op. 

vriendelijke groeten, 

Jan Knilpstra (secretaris) 



voorzitter 

secretaris 

penningmeester 

leden 

Ptwr; 
Rudie Vis 
J Veldstraweg 45 
Jan Knijpstra 
Ringfeart 6 
Jan de Vries 
Streek 77 
Minne Mcdderman 
Streek 54 
Gerrit Aalbers 
Kadijk 5 
Sietze Piersma 
J Veldstraweg 89 
Catrinus Visser 
Pr Marijk~g 11 
Eelke Westra 
De Boeijer 2 

Ouwsterhaule 51222 

Sintjohannesga 52007 

Sintjohannesga 51689 

Sintjohannesga 51764 

Rotsterhaule 

Ouwster-Nijega 51122 

Rotsterhaule 51778 

Jok_tre 05138-15911 

51446 

a- 
DWP - Rijperkerk 

.Balk - VVI 	 
'SDS - QVC 	 
Sleat - De Wilde  
Waterpoort Boys - Oudega W. 
Bolswardia - WykeLsMallum 	 

0-0 
0-3 
3-1 
3-2 
1-0 
3-3 

Derby VVI - DWP werd 
matig en doelpuntloos 

In seircen '89,90 won WI  [hula  
(wel met 5-1) Va. buur DWP. Ook 
de  hat.*  waken kon VVI het not 
van de tegenstander baton bollen. 
Dat kon van  OW?  nog niot paeird 
worden. Zulks tegenstanders zijn 
altijd gevaarlijk en moeten  nine 
wooden °adorer>,  a,  Die gedachte 
was er  echoer  bij VVI raker niet. 
Men wilde de prestatiocurvo van 
de Lastste  woken  reker handha-
van, 121.3.1X de gaacen wilden ook 
punter,  

Vane/  de aftrap toog DWP  rich-
tong VVI-goalio Pieter Sijboarna, 
daarin zat geen gevaar. De waste 
hoekechoppen van VVI leverden 
ook geen  'tweet  op. La de ee minuut 
oen oogacrelende VV1 °prat via Ri-
chard Porten, Jappto Wijtala ata 
Henk de Boer. De hookachop bloei 
onbenut. Voor bet Z4 weinige Pu-
bliek bij  dare  derby was het  venial  
voetbal op het middenveld. Do eind-
peas  van VVI om echt gevaarlijk te 
worden, bleef uhterwoge. De licht-
gewichten va. de thuisclub kregen 
weinig ruimte van de veel  Comer,'  
DWP•aoliterhoodespelers. Mae. 
111,,e  an  kopte name.. DWP een 

voorrat van Harry v. 0. Veld. nee., 
die  good ward  afgestopt door  Dean  
Bemplonius. Pieter 	moon  
nog  eons  redden op  eon  kral van/an 
Dijketra. VVI bet  Lida indict  fase wat 
aftroeven in de duels, maar echte 
kansen versa or Wet.  Eon  oombina-
tie in de SOe minuut van Richard  
Porter.  mot Henk de Boer, maar 
goalie W  Lebrun  van Stral  on  reagter-
de uiterst  anent.  Zodoende we» do 
0-0 bij de thee ook welte rechrvaardi-
P. Na de thee had de thuisclub de 
wind welmee,  maw  het mooiere 
voetbal Bet  Lich  daze middag niet  
idea  Belde ploegen zoroegden erg 
hard voor de punten. Van do VVI 
garna,,,-",br leek DWP t. kunnen  
profilers. mass  da gasten-voor-
waartean lagen  good  aan banden 
bij do VVI vardodigars. In de 254 
minuut teel een doelpunt voor 
DWP door Ane Haven,  row  die 
atendbuitenspol,dua *en urethra 
afkeuring door arbiter A. Lap uit 
Oude  Ley,  die pen Icind had aan 
daze  meager.  derby. 

Walla v. d. Goot ontanapte in de 
80e tainuut op rechts en  diem'  voor- 

zet behuadde bijna door  eon  DWP'er 
in eigon doel. Bernard de Glee kwam 
beedoa.roaaGoaeoo,D&toout0000l 
voor Mn der beide ploegen gear.d 
zijn in  doze  derby. Hard zwoegen en 
beiden elk  ea  la punt pakk en . was het 
hooget haalhare. 

Volgende week weer oen derby op 
de rob Sleet - VVI. aanvang 14.30 
uur. We rekenen op erg  tool (chain.  
)publiek. 
Ultalage. VVI • DWP 	Rijper. 
kerk Wyckele/Hallu.m 2-2, Dude-
ga.W. -  Bloat  2-2;  WPB-  Bolewardia 
1-0, C1VC  -Italic  0.1: De Wilde • SDS 
3-3. 
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Shahanggir en De Vries niet te stuiten 
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ADRESSENLIJST SEIZOEN 1993/1994 

wedstrijdsecr./ 
scheidsr.begel. * Minne Modderman 

jeugdbestuur 
Streek 54 	 Sintjohannesqa 

* Sietze Piersma 	(voorzitter) 
51.764 

J Veldstraweg 89 	CkAwster-Nijega 51122 
* Anneke Sloothaak-Visser 	(secretaris) 

H J Groenstraat 12 	Sintjohannesga 51964 
* Willem van der Wal 

consul  

51889 Le-L.hhout 13 	 Rottum 

* Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9 	 Rotsterhaule 51276 

clubgebouw : * sportpark "de Brie" 
de Brie 30 	 Sintjohannesga 51788 

voorzitter 
Aktiekomite v.v._D,W,P, 

* Peter Hulzebos 

secretaris 
MJ Hogeboomstraat 3 	Sintjohannesga 

* Klaas van de Berg 
51167 

penningmeester 
de Brie 27 	 Sintjohannesga 

* Wiepie Krist 
51060 

leden 
de Brie 5 	 Sintjohannesga 

* Tineke van Hes 
51954 

Nieuwweg 48 	 Rotsterhaulp 51.749 
* Aaltje Schokker 

Streek 7 	 Sintjohannesqa 51986 
* Wietze  Germ  de jong 

Pr Marijk~g 	 Rotsterhaule 51557 

* v.v. 
Bankrekeninonr.  . :1307 . 07 . 590 . 

* aktiekomite 
Bankrekeningnr. 3307.07.590. 
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19-12 
11- 9 
10- 7 
13- 8 
19-12 
15-13 
8-9 

16-18 
12-12 
11-14 
7-16 
8-19 

DWP -'?.ijperkerk 0-0 
De mooiste kans kwam in dit doel-
puntloos treffen op naam van 
Anne Haven, die in de eerste mi-
nuut na rust, alleen voor de Rijper-
kerk-doelman verscheen. Hij faal-
de echter jammerlijk, waardoor 
DWP nog steeds wacht op de eer-
ste overwinning dit seizoen. 

bankrel.ixtips 



leiders:  

le elftal $ Hersan de HeiJ 

Jutte 99 Heerenveen 05130-27657 

t Jan Haven (grensrechter) 

Molenstelle 11 Sintjohannesga 51831 

2e elftal $ Egbert Jager 

Kattebos 95 Heerenveen 05130-20102 

3e elftal I Jan Sloothaak 

Lycklesastraat 4 Joure 05138-17135 

4e elftal $ Sjerk Elzinga 

Vogelzangweg 2 Rottus 05130-25503 

35+ elftal $ Henk de Vries 

K v Heerensstraat 18 Heerenveen 05130-20936 

$ Klaas Snijder 

Marwei 126 Delfstrahuizen 05144-1856 

jeugdleiders:  

A junioren : I Brugt de  With  

Binnendyk 28 

$ Auke Jan Snijder 

Streek 96 

B junioren : $ Andries Hoekssa 

Binnendyk 5 

2 Mille' van der Wal 

Heechhout 13 

C junioren : Wie van der Molen 

de 6rie 31 

Jan ten Hoeve 

Ringfeart 18 

D1 pupillen : $ IJpe Bijker 

M.J. Hogebooastr 23 

Wietze Zwart 

Streek 81 

52 pupillen : $ 6auke Brouwer 

HJ Broenstraat 6 

$ Alie Krist-Snijder 

De Brie 5 

E pupillen $ Gerrit Dijkstra 

Streek 79 

$ Jitske Mulder 

M J Hogebooastraat 4 

F 1 pupillen $ Ellie Sloothaak 

Molenstelle 15 

$ Anneke Boukes 

Streek 55 

F 2 pupillen $ Sjoerd Haringssa 

Sisensstelle 3 

$ Rienk Visser 

Skans 4 

trainers:  

: t Loet Boot 

Meliere 6 

: $ Sietze Drenth 

Nieuweweg 6 

Rottua 51600 

Sintjohannesga 51718 

Rottue 52065 

Rottus 51889 

Sintjohannesga 51846 

Sintjohannesga 51452 

Sintjohannesga 52141 

Sintjohannesga 52019 

Sintjohannesga 51500 

Sintjohannesga 51954 

Sintjohannesga 51636 

Sintjohannesga 

Sintjohannesga 51667 

Sintjohannesga , 51603 

Sintjohannesga 51620 

Rottue 51028 

Sneek 05150-23413 

Rotsterhaule 51562  

selektie 

4e en 35+ 

Wedstrijdverslag van D.W.P. Al tegen C.V.V.O. A2 (13 november) 

Om klokslag elf uur begon C.V.V.O. tegen ons voor de (stevige) wind een behoorlijk offensief, wat al 
snel een 0-1 achterstand opleverde. 
Na enige tijd herstelden wij de schade door de gelijkmaker te scoren. Mede door pressie van de 
tegenstander en organisatorische fouten in onze verdediging kwamen we met de rust 1-2 achter. 
Na enige bemoedigende woorden in de rust van Auke Jan starten wij met een offensief wat al snel 
resulteerde in de gelijkmaker. 
Na 10 minuten werd er gewisseld, Jan de  With  eruit (blessure) en Hrm Jan (welke inmiddels bij 
D.W.P. was gearriveerd) erin. 
Na veel kansen bouwden we uit naar 4-2. 
Door een blunder onzerzijds werd het 4-3, de tegenstander rook een punt en kreeg deze eindstand 
rl _4 

jemene situatie Al. 
vVe hebben dit najaarsblok een redelijk resultaat behaald. 
In onze poule zaten Read  Swart  Al, C.V.V.O. A2, Heerenveen A2 en Wolvega A2. 
Alleen Read  Swart  was voor ons een te grote klus mede misschien ook door het grote aantal 
dispensatie spelers welke in die groep zaten. 
Van Heerenveen hebben we 2 keer gewonnen, C.V.V.O. uit 3-13 winst en thuis 4-4, Wotvega thuis 
gewonnen met 6-3 uit verlies 5-4, Read  Swart  
zowel thuis als ultverloren met 3-6 en 8-3. 
khlj zijn op de tweede  pleats  geeindigd met 41 goals voor en 32 tegen. 
Wanneer wij erin slagen in 1994 konstanter te spelen moet er een nog veel beter resultaat in zitten. 

Brugt 
P.S. Op jouw verzoek hebben we geprobeert de schrijffouten eruit te 
halen. 

BESTEL NU DE D.W.P. PARAPLU. 
Onlangs hadden we verschillende zaterdagen met veel regen, toen hoorde ik verschillende 
opmerkingen over paraplu's. 
Vele andere verenigingen hadden paraplu's in clubkleuren. 
Zodoende kwam het idee bij mij op om een D.W.P.-paraplu (met logo/embleem, zie achterkant blad) 
te ontwerpen en te bestellen. 
Bij de eerste inschrijving had men de keuze uit 2 soorten paraplu's 
(groot en klein), omdat er te weinig belangstelling was voor het grote model is alleen het model  

OVAL  besteld. 
zijn nog een 15 stuks paraplu's over, dus degene die nog belangstelling heeft moet erbij wezen. 

GA MET DE TIJD MEE EN BESTEL DEZE UNIEKE D.W.P.-PARAPLU. 
Kwaliteit paraplu's, 100% nylonbespanning, stevig metalen frame,  Wide  beschermdoppen, houten 
handgreep en kIttbandsluiting. 
De  Royal  D.W.P. paraplu heeft een doorsnede van 102 cm en een lengte van 86 cm, groen/Wft met 
logo. 
BESTEL NU EEN BETAAL BIJ AFLEVERING (mooi Sinterklaaskado) 



vrijwilligers:  

$ Hare Sloothaak  

NJ  Hogebooestraat 10 

$ Tineke van Hes 

Nieuweweg 48 

$ Jan en Anneke Lageveen  

NJ  6roenstraat 30 

$ Atze Pieter van Stralen 

Kampweg 9 

$ Aaltje Schokker 

Streek 7 

$ Hennie Keulen 

Streek 26 

$ Tinek9 van Hes 

Nieuweweg 48 

Tetje de Vries  

NJ  Hogebooestraat 5 

t  Durk  Jansen 

Pier Panderstraat 24 

Rotsterhaule 51562 

Sintjohannesga 51718 

Sintjohannesga 51718 

Sintjohannesga 51936 

Rottue 51889 

Sintjohannesga 51452 

Sintjohannesga 51658 

Sintjohannesga 51749 

Sintjohannesga 51779 

Rotsterhaule 51276 

Sintjohannesga 51986 

Sintjohannesga 51373 

Rotsterhaule 51749 

Sintjohannesga 51071 

Joure 05138-15608 

jeuqdtrainers:  

algemeen 

coordinator $ Sietze Drenth 

Nieuweweg 6 

A junioren $ Auke Jan Snijder 

Streek 96 

B junioren $ Auke Jan Snijder 

Streek 96 

C junioren $ Henk van Hes 

Pr Marijkeweg 10 

D,E en F pupillen : ! Willen van der Wal 

Heechhout 13 

keeperstrainer : $ Jan ten Hoeve 

Ringfeart 18 

iedere dinsdags 

vanaf 19.30 uur 

terreinknecht 

kledingbeurs 

kantine 

verzorginq:  

$ Hendrika Noppert-Bangea 

Roazebosk 22 Scharsterbrug 05138-12908 

De voetbalwedstrijd D.W.P. Cl - V.V.I. Cl 

Het is zaterdagmorgen 23 oktober en we moesten om kwart over negen bij het voetbalveld zijn. 
Toen we allemaal op het terrein waren moesten we ons omideden en de warming-up doen. 
Daar kwamen de spelers van V.V.!. ook al aan zetten. 
De wedstrijd zou om kwart voor tien beginnen, dus ze waren nog wel op tijd. Toen hebben zij zich 
omgekleed en ook de warming-up gedaan. 
Toen iedereen Mar was met de warming-up kwam de scheidsrechter het veld oplopen en begon 
met de wedstrijd. 
Voordat de wedstrijd was begonnen was Jolt Jager komen filmen met de camerea. De wedstrijd 
begon en D.W.P. had de aftrap en begon met aanvallen, door een doorbraak van Jelle de Vries 
maar hij speelde de bal wat tever voor zich uit en belande bij de keeper in de handen. 
In het begin was de wedstrijd wel wat rommelig maar de beide ploegen kregen hun beste kansen. 
De tweede kans belande door Piet Koopmans in het zijnet. 
We zijn nu In de 18e mlnuut en Erik Jager begaat een doorbraak en scoort D.W.P. - V.V.I. 1-0. 
Toen kreeg V.V.I. ook een kans maar ze wisten hem er niet in te krijgen, de eerste helft is nu 
afgelopen en we staan met 1-0 voor. 
We kregen In de pauze een bakje thee en toen we de thee ophadden moesten we stil zijn want dan 
gingen Jan ten Hoeve en Henk(ie) van Hes wat tegen ons zeggen. 
Toen we gepraat hadden kwam de scheidsrechter of we weer konden beginnen. Toen zei Jan: "Er 
tegenaan" en dat deden we toen ook. 
De tweede helft begint V.V.I. met de aftrap en we begonnen weer te voetballen, V.V.I. was veel 
sterker dan in de eerste helft maar we gaven de moed niet op. 
Volken zei zullen we even "switchen" jawel zei Jelle de Vries, dus stond ik nu in de spits en Volken 
rechtsvoor. 
Toen kreeg Jelle de Vries een kans om te scoren maar de stand D.W.P. tegen V.V.I. bleef 1-0. 
Zo ging het een hele tijd, dan kreeg D.W.P. weer een kans dan V.V.I. weer. Maar plotseling in de 
47e minuut breekt Piet Koopmans door de verdediging heen maar wordt in het strafschopgebied 
onderuitgehaald, maar is toch nog in staat te scoren. 
Zo was de wedstrijd beslist en is de stand D.W.P. - V.V.I. 2-0, de wedstrijd was nu afgelopen en Jolt 
Jager heeft mij toen even op de camera gezet 
Toen hebben we ons allemaal gedouched en aangekleed en zijn we naar huis gegaan. 

groetjes van Jelle de Vries 
23 oktober 1993 

D.W.P. El - Langweer El 

De wedstrijd begon om 9.45 uur, en begon slecht na 20 minuten spelen stond het 2-0 voor de 
gasten. 
Maar na de rust werd er nog gelijk gespeeld 2-2 door doelpunten van Pier Piersma en Jan 'Joe 
Holtrop. 
De wedstrijd stond onder goede leiding van Klaas van de Berg, de E's 
speelden een prima tweede helft met inzet 

Gerrit Dijkstra 



VERENIGINGSNIEUWS 

TREKKINGSLIJST VERLOTING V.V. D.W.P. 
op zaterdag 13 november 1993  

phis: 	beschikbaar gesteld door: 	 lotnr.: 	gewonnen door 
MMMMMMMMM 

le 	Racefiets 	 3903 	W& A Vliet 113 
BATAVUS, Heerenveen 

2e 	Fietsdrager 
AKKERMAN RIJWIELEN, Rotsterhauie 

3e 	Levensmiddelpakket 
MEERMARKT VAN ZWOL. Rotsterhaule 

4e 	Mistlampenset 
GARAGEBEDRIJF BIJKER, Rotsterhaule 

Se 	Waardebon fl 75,-
SPORTHUIS GLAS, Joure 

6e 	Waardebon fl. 76.-
SPORTHUIS GLAS, Joure 

7e 	Waardebon fl. 75,- 
DE KONING TUINCENTRUM.  Rohe!  

8e 	Walkman 
TIJMSTRA, Joure/Heerenveen 

9e 	Schrijfset 
DRUKKERIJ HOFSTEE. Oudehaske 

10e Zakiamp 
K.DE VRIES RIJWIELHANDEL, Heerenveen 

11e 	Videoband 

12e Videoband 

13e Videoband 

14e 	Expresso-set  

Heerenveen 

0973 	Klaas Huisman 
Haskerhome 

3167 	 Peter Huizebos 
Sintjohannesga 

0561 	Jan Eppinga 
Willemsoord 

1810 	Th. Muurfing 
Bantega 

2039 	R. Wierda 
Heerenveen 

1507 	J. Mulder Streek 
Sintjohannesga 

3247 	Unto  
Lemmer 

1955 	Rudie Vis 
Ouwsterhauk 

0162 	H. van der Wal 
Rottum 

2988 	W. Nutterts 
Heerenveen 

3201 

0487 	S. Fabriek 
Wolvega 

4957 	A. IJbema Spegel 
Joure 

Jan Sloothaak 
Joure 

=============== = ============================================================ 

Bovenstaande de trekkingslijst van de verloting t.b.v. v.v. D.W.P. welke is georganiseert 
door het Aktiokomite. 
Het Aktiekomito wil hierbij iedereen bedanken voor hun inbreng, zowel door het kopen 
als verkopen van de loten. 
Ieder seniorenlid heeft tenminste 1 lotenboekje aan de man gebracht. grote Masse. 
Ook de bedrijven die de prijzen geheel gratis beschikbaar stelden natuurlijk een hole grote 
pluim, in  eon  woord: BEDANKT11111 

overzicht trainingen: 
pupillen Wilem van der Wal 
D2 pupillen Wilem van der Wal 
B1 junioren Auke Jan Snijer 
Al junioren Auke Jan Snljder 
pupillen Wilem van der Wal 
k.trainIng D1, D2, El Jan ten Hoeve 
Cl junioren Henk van Hes 

keeperstraining senioren 

maandags 
5.15 - 6.15 
6.30 - 7.30 
7.30 - 8.30 

dinsdags : 4.15 - 5.15 
6.00 - 7.30 
6.00 - 7.00 

4.15 5.15 	D1 - 

El 

Allereerst is er voor de nieuwkomers tijdens dit seizoen weer een compleet overzicht van de 
trainingen binnen onze vereniging. 
Zoals iedereen kan zien is van maandag tot en met donderdag iedere dag ons trainingsveld bezet. 
Vaak is or ook nog sprake van een overlapping, wat inhoudt dat enkele teams dubbel gebruik 
moeten maken van het veld. 
De uitbreiding door een lichtinstallatie op het B-veld is dan ook van harte welkom, hierover nadere 
informatie in het blad. 

7.00- 8.15 
8.15- 9.30 

woensdags 	: 4.00 - 4.45 

A selektie 	Loet Boot 
B selektie 	Loet Boot 

Fl pupillen 	WIlem van der Wal 
4.45 - 5.45 D1 pupillen WIlem van der Wal 
4.45 - 5.45 D2 pupillen WIlem van der Wal 
6.00 - 7.30 k.training Al, B1, Cl Jan ten Hoeve 
6.00 - 7.00 B1 junioren Auke Jan Snijder 
7.00 - 8.00 Al junioren Auke Jan Snijder 
7.30 - 9.30  4e en 35+ Sietze Drenth 

donderdags 	6.30 - 7.30 	Cl junioren Henk van Hes 

	

7.00 - 8.15 	B selektie Loet Boot 

	

8.15 - 9.30 	A selektie Loet Boot 

Tijdens de wintermaanden gaat de jongere jeugd trainen in de gymzaal, nadere informatie hierover 
is te verkrijgen bij Wllem van der Wei. 

VV1ST U DAT 	  

* JURRIT VISSER, door de A selektie, tijdens de wedstrijd D.W.P. 2 tegen C.V.V.O. 2 is gekozen tot 
pupil van de week??? 

* Jurrit hierover zeer verrast was en blij met de plastic bal met  handle  keningen. 
* Bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal altijd een PUPIL VAN DE WEEK is??? 
* dit de volgende spelers waren: Marcel Boukes, Pieter van der Wal en 	Reynold  Aalbers. 
* deze pupil een mooie leren bal met handtekeningen van de eerste elftal 

spelers mee naar huis krijgt en op de foto komt met zijn favoriete speler?? 
* ANNEKE SLOOTHAAK-VISSER de nieuwe (jeugd)secretaresse is?????? 
* elke maandagavond op ons complex de J.V.S.L.-kursus wordt gehouden???? 
* J.V.S.L. staat voor Jeugdvoetbalspelleider???? 
* naast 4 leden van Oudehaske hier ook 12 D.W.P.-leden aan meedoen????? 
* iedereen gerust eens op de maandagavond mag komen kijken???? 
*zetfs onze vrouwelijke leidsters de voetbalschoenen aantrekken??? 



AANTAL GESTAAKTE WEDSTRIJDEN: 
lataal 	 79(114) 
waarvan bij veldvoetbal: 	 67(103) 
waarvan bij zaalvoetbal: 	 12 ( 11) 
Bij het veldvoetbal werden door de 
Tuchtkommissie behandeld: 	39 ( 43) 

één vereniging schuld: 
beide verenigingen schuld: 
geen schuld: 
door het bestuur 

33 ( 36) 
3( 5) 
3( 2) 

28 ( 60)  

: Loet Boot 
26 december 1948 
: Meliere 6 

: Sneek 
gehuwd 
: huisman 

: U.L.O. 
oefenmeester  II  (t/m 2e klas KNVB) 
mag een ander over oordelen 

Sneek Hovls; s.c. Cambuur, Drachten; O.N.S. en Harlingen. 
:  Black  Boys; R.E.S.; W.Z.S. en C.V.V.O. 

In 1970 met Sneek kampioen van Nederland geworden bij de amateurs. 
V, radio en kranten Iedereen was aanwezig, een geweldige jongensdroom. 

D.W.P. B1 tegen Detfstrahuizen B1 (6 november) 

Zaterdag j.l. stond de wedstrijd tegen Delfstrahutzen op het programma, de uitwedstrijd verloren we 
met 0-3. 
Daarom hadden we de tactiek wat aagepast tot nu toe speelden we meestal 4-3-3, vandaag wilden 
we wat aanvallender spelen, daarom kozen we voor een 3-4-3 opstelling. 
Onder leiding van scheidsrechter Johan Bijker begon de wedstrijd exact om 11.00 uur. 
We begonnen goed, met leuke aanvallen waaruit een paar leuke kansjes kwamen, Bernardus had 
pech met een schot op de lat. 
Het publiek langs de lijn ging er eens goed voor staan, ondanks de kou waren er toch nog een 
aantal ouders. 
Het is eigenlijk te weinig want de jongens zijn erg leuk met hun sport bezig. 
Onze jongens trokken zich van de kou niks aan en gingen dapper ten aanval. 
Na ongeveer 30 minunten spelen scoorden ze na een prachtige aanval waarbij de bal over 
verschillende schijven liep. 
Bernardus kon de bal in de goal schieten, ze gingen goed door en Jochum wist 5 minunten voor de 
pauze ook zijn doelpunt te scoren. 
Dus gingen we rusten met een voorsprong van 2-0. 
Na een heerlijk kopje thee, begonnen ze aan de tweede helft IMebe was de speler die erin was 
gekomen voor  Harm-Jan, die moest de middags met de Ajunioren spelen. 
In de tweede heft begon de tegenstander erg aan te dringen waardoor onze verdedigers onder druk 
kwamen. 
Maar met hulp van onze keeper Ricardo hielden we stand maar toch konden we niet voorkomen dat 
Delfstrahuizen toch eenmaal scoorde. 
Zodoende werd de einduitslag een keurig 2-1 overwinning voor D.W.P. 
Rest ons nog te vermelden dat de wedstrijd goed werd geleid door Johan Bijker. 

De tevreden  !eiders  van D.W.P. b1 

Hieronder enkele lijstjes met cijfers gehaald uit het jaarverslag 1992/1993 van de K.N.V.B. 
afdeling Friesland (F.V.B.) 

Van opvalt en zeker een vermelding waard is dat onze vereninging met nog 6 andere 
veldvoetbalverenigingen geen enkele uitsluiting van spelers kende. JONGENS GROTE 
KLASSE, GA ZO DOOR. 

AANTAL NIET GESPEELDE WEDSTRIJDEN: 
141,11 689(634) 
waarvan straf bij zaalvoetbal: 37 ( 	47) 
waarvan straf bij veldvoetbal: 135 ( 74) 
waarvan geen straf: 17 (109) 
waarvan laagste elftal/zevental: 500 (404) 

De tussen haakjes vermeide cijfers 
zijn de cijfers van seizoen 1991/1992. 	ONDERZOEK ONGERECHTIGDE SPELER(S): 

lataal 23 ( 22) 
waarvan bij veldvoetbal: 
waarvan inderdaad sprake was van 

ongerechtigde speler(s): 

19 ( 

11 	( 

19) 

11) 
waarvan te laat werd ingediend 1(  1) 
waarvan bij zaalvoetbal: 
waarvan inderdaad sprake was van 
ongerechtigde speler(s): 

4( 

2(  

3) 

1)  

OVERZICHT VERENIGINGEN DIE IN 
1992/1993 GEEN UITSLUITINGEN VAN 
SPELERS KENDEN: 

Bij het Zaalvoetbal werden: 	 totaal 	 16( 22) 
door de Tuchtkommissie behandeld: 10 ( 9) 	veldvoetbalvereniging: D.T.D.; D.W.P.; 
één vereniging schuld: 	 8 ( 8) 	Langweer; Minnertsga; Oeverzwaluwen; 
beide verenigingen schuld: 	1 ( 0) 	Rijperkerk; Trynwálden. 
geen schuld: 	 1 ( 1) 	zaalvoetbalvereniging: 't Aansteekhuis; C.H.Z ; 
door het bestuur 	 2 ( 2) 	Exstador; De Herauten; Semua; Spikerboor'87; 

TOSS.; Zonnehoekbuurt; Z.V.L.. 

( Trainer van de maand., 
naam 
geboortedatum 
adres 
woonplaats 
burgerlijke staat 
beroep 
opleiding 
trainersopleiding 	: 
voetbalcapaciteit 
zelf gevoetbald bij 	: 
eerder trainer bij 
mooiste herinnering 
(voetbalgebied) 

slechtse herinnering 
(voetbalgebied) 	: ik denk de gestaakte wedstrijden en de oorzaken hiervan. 
rookt? 
	

Ja 
drinkt? 
	

Ja 
wat? 
	 : Bier en af en toe een mix. 

voorbereiding 
van de training 	: Hangt af van de resultaten van je elftal. 

Bij D.W_P. nu sfeertrainen en veel konditioneel werk met en zonder bal. 
ideale 
trainingsopbouw 	: Een rustige in de voorbereiding. 

Je hebt 7 weken stilgestaan en je moet veel met de bal werken. 
favoriete 
trainingsvorm 	Partij-spel, hier zit sites in wat een wedstrijd benadert, kun je goed coachen. 
beste elftal  
Ned.  betaald voetbal:  AJAX  Ilitill  (Attentie Feyenoord-fans uit de selektie). 

Opmerking redaktie: in de wandelgangen wordt al gesproken dat dit een van 
de eerste vragen is die het DWP-bestuur stelt aan een nieuwe solliciterende trainer). 

beste speler(s) 	: Bergkamp en Wouters 
beste keeper(s) 	: ? 
werd Feyenoord terecht 
kampioen? 	: Ja, als je de meeste punten haalt ben je de beste. 
trainersidool 	: Leo Beenhakker 
verdere  hobbles 	: volleybal en zeilen 
favoriete - 
* muziek 	 alles wat gezellig Is. 
* literatuur 	: oorlogsboeken 
* films 	 : oorlogsfilms 
* kranten/tijdschriften : Leemi2s,earder Courant en Voetbal International 
* gerechten 	 : stampotten en chinees 
* radioprogramma's 	: sportprogramma's 
* t.v. programma's 	: sport en Nova 
* voetbalkommentatoren: Vroeger Dick van Rijn (wat een stem) en Theo Koomen. 

Nu geen enkele (eenheidsworsten) 
merk auto 	 : Ford  

ideaal bij D.W.P. 	 handhaven 

Tuchtkommissie 



fl 12,50 

fl 8,50 

fl 6,00 

fl 5,00 

per maand 

per  nand  

per maand 

per maand 

eerste indruk van D.W.P.: een gezellige club 

tot op heden 
resultaten le elftal 	

: Door allerlei oorzaken (schorsingen en blessures) te matig. 
(wat ook blijkt uit de stand van de ranglijst) 	• 
Ik heb echter alle vertrouwen in de toekomst. 

wat ik verder nog kwijt wil: Wanneer iedereen zich zo inzet als mijn leider Herman de Heij 
kan er wat moois ontstaan bij D.W.P. Trainersbezoek B-selektie moet beter. 
Dat Jan Haven goed op Hendrik en mij past, klasse Jan. 

Zo, door het beantwoorden van deze korte vragen weet iedereen een beetje wat voor hoofdtrai- 
ner D.W.P. dit seizoen binnen heeft gehaald. 
Een trainer met een brok ervaring zowel uit zijn eigen voetbalcarriere als uit zijn trainersloopbaa 
bij de diverse verenigingen. 
Namens de redaktie danken wij Loet voor dit intervieuw en wensen hem heel veel succes en 
punten toe het komende seizoen. 	

redaktie. 

SHIRTSPONSONS SEIZOEN 1993/1994  

le elftal t KERSTMA - HEIDA Rotsterhaule 

Voor al uw landbouwmaterialen 

2e elftal A VOEGBEDRIJF S.V.S. Heerenveen/Scharsterbrug 

Voor al uw voegmerk 

3e elftal 1 G.E.B.O. Rotsterhaule 

Allen bekend, van bankstel tot ondergoed. 

4e elftal 8 KLAAS VIJN Sintjohannesga 

Groente- en fruithandel 

35+ elftal 8 FABRIEK Sintjohannesga 

Voor al uw bouwmaterialen 

BESCHIKBAAR GESTELDE WEDSTRIJDBALLEN le ELFTAL SEIZOEN 1993/1994   

t SLAGERIJ WIM DE HEIJ OVERDIEP HERENMODE 

BOLSWARD HEERENVEEN 

 

I AKKERMAN RIJWIELEN 

ROTSTERHAULE 

MEERMARKT VAN ZWOL 

ROTSTERHAULE 

 

Het gaat goed met het jeugdvoetbal van D.W.P., het afgelopen seizoen is voor de C junioren 
zeer succesvol verlopen, zij werden namelijk kampioen. 	Gefeliciteerd jongens. 

Voetballen is een teamsport 
We leren er samenwerken. 
We leren er incasseren. 
We leren er omgaan met onze emoties. 
Kameraadschap en vriendschap 
En nog vee! meer. 

Voor het organiseren van de diverse onderdelen van de sport wordt veel werk gedaan door 
vrijwilligers. 
Allemaal mensen die de voetbalsport een warm hart toedragen. 
Maar het zijn ook mensen die er plezier in hebben met de jeugd om te gaan. 
Ze tijdens hun bevorderingen van F pupillen naar A junioren zien groeien. 
Hun spel te zien ontwikkelen. 

Daar zijn de leiders. 
De meest belangrijke personen voor elk ploegje. 
Elke zaterdag gaan de  !eiders  met hun voetballers erop uit 
Het zij thuis of uit, de leider is er altijd bij en staat de kinderen met raad en daad bij. 
Helpt ze als ze zich zeer doen. 
Lacht met ze als ze winnen. 
Schelt met ze mee, als ze verliezen. 

Dan zijn er de trainers. 
Voor het ontwikkelen van de voetbalsport, onmisbare figuren. 
Ontwikkelen van trainingsschema's. 
Bedenken wie waar moet staan tijdens de wedstrijd. 
De jongens helpen hun frustraties te overwinnen als het een keer niet wil. „,- 

Degene die een wedstrijdbal beschikbaar wil stellen voor een thuiswedstrijd van ons eerste elftal kan voor 

nadere inlichtingen kontakt opnemen met: 

JAN DE VRIES (penningmeester) tel. 51689 

OVERZICHT KONTRIBUTIE SEIZOEN 1993/1994. 

SENIOREN 

A, B en C JUNIOREN 

D en E PUPILLEN 

PUPILLEN 

Vele andere verenigingen stellen het als een verplichting dat de leden hun kontributie automatisch betalen. 

Zover willen wij als bestuur niet gaan, toch zien wij graag dat men overgaat tot deze vors van betalen, 

Het scheelt onze penningmeester maandelijks enorm veel werk en zelf hoef je er ook niet weer bij na te denken 

of het wel is betaald, 

Inmiddels zijn onze leden die nog niet via deze vorm betalen door de penningmeester benadert. 

Natuurlijk blijven er altijd enkele leden over die liever om wat voor reden kontant willen betalen, 

geef dit dan even persoonlijk door aan de penningmeester. (Jan de Vries tel 51689 thuis en 51644 werk). 

Geachte ouders 1111111111  

  

ZOU U ZO VRIENDELIJK WILLEN ZIJN OM BIJ U THUIS DE KASEN EVEN NA TE KIJKEN OF ER OOK KLEDING E.D. MIST. 

DE LAATSTE  TWO  BLIJVEN ER NOG VEEL KLEREN HANGEN IN DE KLEEDKAMERS OF KANTINE. 

WILT U HET DAN ZATERDAGS OPHALEN, OOK DINSDAGMORGEN TUSSEN 8.30 EN 10.30 UUR IS ER ALTIJD IEMAND, 

DE DAMES VAN DE SCHOONMAAK. 

Namens het bestuur bij voorbaat dank. 

111111111,1M 



D.W.P. F2 - Sport Vereent F1 (0 - 3) 

Op zaterdag 6 november om kwart voor tien gaan we direct in de aanval onder leiding van 
scheidsrechter Joke van Hes en proberen Sport Vereent op een achterstand te zetten. 
Bijna geheel de eerste helft speelt zich af voor het doel van de tegenstander, de bal wil er maar niet 
met ons meewerken, dan vliegt hij weer tegen de paal, dan weer rakelings links en rechts van het 
doel. 
De keeper van D.W.P. heeft de gehele eerste helft bijna niets te doen, maar dat zal de tweede helft 
wel  enders  worden. 
Bij de rust is het 0-0. 
Hoewel het nogal iris weer bulten is smaakt de limonade de spelertjes prima. 
We starten de tweede helft en gaan er vanuit dat de bal er nu eindelijk eens in het doel van de 
tegenstander vilegt. 
We zijn weer steeds in de aanval maar het gaat net als bij de grote voetballers, het gebeurd vaak 
anders dan het zou moeten gaan. 
Sport Vereent doet 5 keer een uitval met hun allen en daar hadden we niet meer op gerekend. 
Van de 5 uitvallen schieten ze er drie van in de goal, wat een pech. 
Ondanks een prima wedstrijd van D.W.P. F2 verliezen we met 0-3. 
Jammer de volgende keer wat meer geluk en dan winnen we weer. 

D.W.P. 

D.W.P. is een leuke vereniging. 
Je traint er twee keer in de week en eens per week heb je een voetbalwedstrijd. 
Als we aan het trainen zijn moet je van alles doen, bijvoorbeeld tussen pionnetjes door met de bal. 
We doen wedstrijdjes wie het snelste met de bal op een bepaald stuk heen en weer kan komen. 
We werken af op doel en je moet schijnbewegingen leren. 
Als je op de training komt ga je eerst een rondje indraven met de bal, dan ga je rekken en strekken. 
Dan mag je de bal uit het ballenhok halen en de bal hooghouden. 
De trainer gaat daarna oefeningen met iedereen doen, bijvoorbeeld recht naar elkaar overtrappen, de 
bat recht voor je uit koppen. 
We gaan aan het eind van de training ook altijd een wedstrijdje doen, dan wordt ons team in tweeen 
verdeelt en dan gaan we tegen elkaar voetballen. 
Als we na de training gaan douchen hebben we altijd veel lol. 

Bodisco Woudstra. D1 team  

Langweer F1 - D.W.P. fl 

Na eerst een kop koffie in de D.W.P.-kantine gedronken te hebben vertrokken wij met vertraging om 
half tien naar Langweer waar wij om tien uur moesten spelen. 
In de eerste helft waren ze aardig aan elkaar gewaagd, met een 0-0 stand begonnen we na de rust 
met frisse moed. 
Na een paar gemiste kansen kwam de tegenpartij met een voltreffer. 
Eindstand dus 0-1, toen nog even penattyschieten, douchen en weer richting huis. 

Groetjes Ellie en Anneke (leidsters Fl)  

(vervolg) 
Vele uren worden er besteed op het voetbalveld. 
En praktisch geheel belangeloos. 

Beste leiders en beste trainers, toen Tineke mij vroeg om een stukje te schrijven voor het D.W.P. 
krantje als voorzitter van het jeugdvoetbal, kwam bovenstaande in mij op. 

Voor de toekomsfhoop ik dat we met elkaar door kunnen gaan. 
En dat de Jeugd van D.W.P. nog vele successen op haar naam mag schrijven. 
lk weet dat het aan jullie niet zal liggen. 

Sietse Piersma 

Hier een berichtje van het aktiekomite. 
Wat doet het aktiekomite zoal?? 

Het organiseren van aides zoals: de koekakties In april. 
Momenteel zijn we bezig met het organiseren van een verloting ten bate van de verlichtingsin- 
stallatie op het voetbalveld. 
Ook zorgt het aktiekomite dat er sponsors komen voor de reldameborden. 
Als er een van de jeugdleden voor lagere tijd ziek is, wordt die verrast met een fruitmand. 
Als er voor de jeugd ballen nodig zijn, worden die ook door ons verzorgd. 
Ook dragen we bij met een spelmiddag voor de jeugd, voor zaalvoetbaltoernooien. 

Dus u ziet dat er nogal wat wordt ondernomen door het Aktiekomite. 
We het aktiekomite door sponsoring wil ondersteunen, kan zich melden bij: 

Wepie Krist 	penningmeester; 
Klaas van de Berg 	secretaris; 
Peter Hulsebos 	voorzitter; 
Wetze  Germ  de Jong 	lid; 
Aaltje Schokker 	lid; 
Tineke van Hes 	lid; 

Wij hopen dat we jullie wat nader hebben ingelicht wat het aktiekomite zoal inhoudt. 

namens het aktiekomite  

Oa A  

NADERE INFORMATIE VOOR DE JEUGDLEDEN EN OUDERS. 

Doordat onze jeugdsecretaris JAN DIJKSTRA is begonnen aan een kursus en hem dit waarschijnlijk 
veel tijd gaat kosten 
is het secretariaat van de jeugd overgenomen door: Anneke Sloothaak-Visser 

H J Groenstraat 12 Sintjohannesga tel. 51964 I!!! 



KNVB-NOORD ZAT. 
4E KLASSE A 

1"S.D.S. 
2 BOLSWARDIA 

TOTAAL 
GS PT 

9 	12 
9 	11 

STAND 
V 	T 

14- 12 
19- 13 

3 RIJPERKERK 9 11 12- 9 
4  VV  BALK 9 11 12- 10 
5 WATERPOORT BOYS 9 10 16- 13 
6 DE WALDE 9 9 22- 15 
7 WYKELS HALLUM 9 9 16- 13 
8 V.V.I. 9 8 18- 21 
9 OUDEGA-W 9 8 13- 16 

10 O.V.C. 9 7 12- 13 
11 SLEAT 9 7 12- 20 

*12 D.W.P. 9 5 8- 19 

ZATERDAG SENIOREN' 
RES. 	3E KLASSE A 	(014) 

TOTAAL 
GS PT 

STAND 
V 	T 

1 HEERENV. BOYS 5 9 15 34- 11 
2 S.C. 	JOURE 4 9 13 36- 22 
3 0.V.C. 3 10 13 32- 18 
4 F.C. 	WOLVEGA 3 9 12 41- 24 
5 O.N.S. 6 10 11 36- 26 
6 DEVERZWALUWEI:4 4 9 8 19- 37 
7 OUDEGA-W 3 10 8 18- 26 
8 OUDEHASKE 2 10 8 24- 36 59 D.W.P. 3 9 7 20- 18 

10 V.V.I. 3 9 7 34- 46 
11 DELFSTRAHUIZEN 3 8 6 13- 26 
12 T.O.P.'63 2  10 4 18- 35  

ZATERDAG A-JUNIOREN (02) 
2E KLASSE E (109) 

1 READ SWART 	Al 
* 2 D.W.P. 	 Al 

3 F.C. WOLVEGA 	A2 
4 HEERENVEEN 	A2 
5 C.V.V.O. 	A2 

ZATERDAG B-JUNIOREN 
3E KLASSE E 	(210) 

(03) TOTAAL 
6S PT 

STAND 
V 	T 

1 	T.O.P.'63 B;1 8 	14 48- 12 
2 	V.O.G. 81 8 	13 39- 16 

* 	3 	D.W.P. 81 8 	7 16- 	28 
4 DELFSTRAHUIZEN B1 7 	3 11- 	30 
5 	V.V.I. 81 7 	1 14- 42  

ZATERDAG 0-PUPILLEN (05) TOTAAL STAND 
KLAS 410 GS PT V 	T 

1 	C.V.V.O. D1 10 20 73- 	3 
. 	2 	D.W.P. D1 10 	12 57- 26 

3 RENADO D1 10 	11 30- 	31 
4 	AENGWIRDEN D1 10 	11 29- 33 
5 	H.J.S.C. D1 10 	5 19- 	55 
6 	v.V.I. D1 10 	1 9- 69 

ZATERDAG SENIOREN 
RES.4E KLASSE L (033) 	GS PT 	V 	T 

* 	D 
5 AKKRUM 

1 T.P.
P. 

6 E.B.C.  

1 HEERENV.BOYS 
2 V.O.G. 

2 	8 5 16- 24 

3 	9 9 13- 15 

3 	8 0 4- 42  

4 	8 7 14- 18 

7 	916 45- 9 
2 	10 15 29- 13 

ZATERDAG SENIOREN 
SENIOREN 35+ZAT.(954) 

1 F.C. WOLVEGA 
2 S.C. JOURE 
3 DELFSTRAHUIZEN 
4 HEERENV.BOYS 

* 5 D.W.P. 
6 C.V.V.O. 
7 OUDEHASKE 
8 C.V.V.O. 
9 G.A.V.C. 

10 V.V.I. 

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
2 
35 
35  

10 19 
9 16 

10 15 
10 12 
8 11 

10 7 
9 6 
9 4 

10 3 
9 1  

45-
49-
35-
26-
25-
19-
12-
14-
14- 
11- 

9 
7 

10 
29 

7 
38 
23 
43 
36 
48  

ZATERDAG C-JUNIOREN (04) 	TOTAAL STAND 
30 KLASSE E (310) 	 GS PT 	v 	T 

* 1 D.W.P. 
2 LEMMER BENTEX 
3 RENADO 
4 V.V.I. 
5 F.F.S. 
6 V.O.G. 

ZATERDAG 0-PUPILLEN (05) 	TOTAAL STAND 
KLAS 457 	 GS PT V T 

1 F.C. WOLVEGA 
2 F.C. WOLVEGA 
3 LANGWEER 

. 4 D.W.P. 
5 OUDEHASKE 
6 RENADO 

TOTAAL STAND 

02 	10 20 108- 6 
D3 	10 14 52- 32 
D1 	10 12 43- 46 
02 	10 8 27- 47 
03 	10 6 35- 70 
D2 	10 0 13- 77  

ZATERDAG E-PUPILLEN 
KLAS 522 

V.V.I. 
2 RENADO 
3 HEEG 

* 4 D.W.P. 
5 LANGWEER 
6 BLAUWHUIS 

(06) 	TOTAAL STAND 
GS PT 	V T 

El 
El 
El 
El 
El 
El 

10 20 
10 16 
9 7 
9 7 

10 4 
10 4 

84-
69-
27-
15-
14- 
9- 

7 
19 
31 
46 
58 
57 

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

8 16 
8 9 
8 6 
7 4 
7 3  

61- 12 
41- 32 
16- 40 
19- 31 
20- 42  

KNVB-NOORD ZAT. 
RES. 3E KLASSE A 

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

1 WORKUm 
2 F.C. WOLVEGA 
3 MINNERTSGA 
4 OEVERZWALUWEN 
5 CAMBUUR/LEEUWAR 
6 DRACHTSTER BOYS 
7 C.V.V.O. 

* 8 D.W.P. 
9  VV  BALK 

10 IJ.V.C. 
11 BLAUW WIT 34 
12 O.N.S. 

2 	10 16 26- 7 
2 	10 15 21- 12 
2 	10 14 21- 15 
2 	912 25- 8 
3 	10 11 22- 21 
4 	9 10 19- 26 
2 	10 10 25- 17 
2 	10 8 15- 20 
2 	10 7 16- 20 
2 	10 6 11- 20 
4 	10 5 16- 28 
3 	10 4 10- 33 

Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 
Cl 

10 
10 
10 
10 

9 
9 

19 
15 
11 

a 
5 
0  

53- 11 
39- 16 
23- 27 
20- 17 
14- 43 
8- 43 

19 
17 
11 

58- 
64- 
10- 
11- 
10- 
6- 

6 
6 
1 

6 
4 

25 
36 
38 
50  

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
9 

10 
9 

10 
10 

16 
15 
11 

7 
5 
4 

44- 12 
60- 23 
22- 20 
9- 20 

16- 58 
13- 31 

1 V.V.I. 	 Fl 
2 AENGWIRDEN 	Fl 
3 LANGWEER 	 Fl 

* 4 D.W.P. 	 Fl 
5 RENADO 	 Fl 
6 OUDEHASKE 	Fl 

1 F.C. WOLVEGA 	F2 
2 READ SWART 	Fl 
3 OLYPHIA 	 F1 

* 4 D.W.P. 	 F2 
5 SPORT VEREENT 	Fl 
6 OLDEHOLTPADE 	Fl 

Standen v.v. D.W.P. 
bijgewerkt t/m 17 november 1993 

VAN HIER EN DAAR 
t Aan het begin van het seizoen is door onze vereniging een nieuwe super moderne kalkwagen aangeschaft. 

Consul en terreinknecht Atze Pieter van Stralen zien wij dan ook 

fluitend en wel achter dit wagentje over ons terrein vliegen. Geen gedoe meer net zakken kalk e.d. 

t Er is aan het begin van het seizoen ook een nieuwe (trainings)goal gemaakt door ALBERT KOMBRINK uit 

Ouwsterhaule. 

Het materiaal voor deze degelijke konstruktie is gratis beschikbaar gesteld door SIETSE PIERSMA. (deze 

woont eventjes verderop Ouwster-Nijega). 

t De laatste tijd laat de jeugd steeds meer kleding liggen. 

Van spijkerbroeken, D.W.P.-shirts, T-shirts tot zelfs nieuwe body-warmers aan toe. 

De hoeveelheid wordt voor onze vereniging zo groot dat dit niet meer binnen de perken is te houden en wij 

noodgedwongen iets moeten verwijderen. 

Hierbij willen wij iedereen erop wijzen dat in de hal van de kantine (bi) de voordeur gelijk rechts) a 

deze kleding hangt, kijk of er misschien nog materiaal of spullen van je tussen zit. 

Wij kijken het nog enkele weken aan os het daarna te deponeren in een kledingbox. 

t Binnenkort krijgt D.W.P. de beschikking over enkele nieuwe vlaggen. 

Onze huidige D.W.P.-vlag (wie maakte dezern99  Graag reaktie) is nodig aan vervanging toe. 

Mattie Jager-Eizeaa heeft zich beschikbaar gesteld om dit te maken. 

Hiervoor dacht ik namens alle leden HARTELIJK DANK  

Wie zaterdagsmorgens nog al eens de jeugdwedstrijden bezoekt is het aisschien al opgevallen dat wij voor 

het eerst in de geschiedenis van D.W.P. 2 F-pupillen teams in de wei brengen. 

Door het onverwachtse (late) aanbod van enkele nieuwe jeugdleden kregen wij zoveel F-pupillen dat er wel 

een team extra kon warden opgegeven. 

De opgave voor deelname aan de kompetitie is tijdgebonden en allang verstreken, toch konden wij het als 

bestuur voor elkaar krijgen dat dit F2 team aan de kospetitie kon deelnemen. 

Het probleem was daarna nog de leiders; SJOERD HARINGSMA en RIENK VISSER stelden zich spontaan als 

jeugdleider beschikbaar. 

t Als nieuw seniorenlid gal zich enkele weken op FRANS SNOEK sinds kort wonende aan de Kampweg te Rotsterhau 

le, Frans speelde voorheen bij Markus in het derde elftal. 

Hij verruilde de rode kleuren voor een groen shirt, wij mensen hes als bestuur dan ook een plezierige tijd 

bij D.W.P. toe. 

Hoewel het seizoen al enige maanden aan de gang is en natuurlijk iedereen al zijn plekje binnen een bepaald 

elftal heeft gevonden denk ik dat er voor hem ook nog wel een plaatsje vrij te maken is. 

t NIEUWE D.W.P.-PARAPLU'S ZIJN IN DE MAAK, BESTELLEN IS NOG ALTIJD MOGELIJK. (er zijn een paar extra besteld) 

Itt I t Groen/witte D.W.P.-paraplu's met embleem, een mooi Sinterklaaskada tIt  it It  

Onze vereniging kent vele vrijwilligers, denk waar eens aan de leiders van de senioren, jeugdleider, 

trainers van zowel de senioren als jeugd die alles belangeloos doen, kantine-personeel, terreinknecht, 

consul, bestuursleden, mensen van het aktiekomite, verzorgster, iedereen in het spier voor onze vereniging 

Toch zijn wij nog een groep vergeten; de VASTE SUPPORTERS EN DE DONATEURS !!!: 

Moaenteel hebben wij ongeveer 100 donateurs waar er kunnen natuurlijk nog velen bi). 

Mensen welke vaak D.W.P.-wedstrijden bezoeken, ouders van jeugdleden, personen welke D.W.P. 

een warm hart toedragen, WORDT VOOR FL 12,50 PER JAAR DONATEUR VAN ONZE VERENIGING. 

Geef u op bij een van de bestuursleden. 

ZATERDAG F-PUPILLEN (07) 
KLAS 621 

TOTAAL STAND 
GS PT 	V T 

ZATERDAG F-PUPILLEN (07) 
KLAS 618 

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 
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