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Namens de A-selektie bood aanvoerder Henk van lies 
een voetbal met handtekeningen aan de,zoals op 
de foto te zien is zeer verraste pupil (reserve) van de 
Week: Jurrit Visser. 
Jongens wees op jullie hoede. Jurrit zint op wraakIll! 

I liet boven nog enkele loto welke de nigelopen periode lijn gemaakt. 
Een historisch moment is natuuriijk de lik-hendmaking van de hoofdprijs van 
afgelopen verloting door 'plysje' 
Alle getrokken nummers  welder]  nauwkeuriq bijgehouden 'secre- 
taris aktiekomite-  Klaas. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Minne Modderman met Friesland Frico  Dome  op de ach-
tergrond: ..lk ben al tien jaar  Gan  het saneren." (foto Eize 
Wiersma) 

Eric  Redeker  op Helmond-speler Jurgen 
Streppel niet voor een overtreding aan en direkt 
daarop maakte De Graafschap I-I. Na die gelijk-
maker, stormden spelers van Helmond Sport 
(en natuurlijk trainer Frans KOrver) op de 
scheidsrechter af. Zij waren duidelijk een andere 
mening toegedaan. Vervolgens gaf Modderman 
Schuhman rood, omdat hij hem een por in de 
rug gaf. 
Helmond Sport voelde zich zwaar benadeeld en 
verloor het treffen uiteindelijk nog met 3-1. 's 
Avonds was al het tumult rond deze wedstrijd 
te zien bij Studio Sport Vervolgens stond voor 
de woensdag de wedstrijd AZ-Veendam op het 
programma voor Modderman. „Het duel was 
voor AZ nog van groot belang om eventueel 
een periodetitel te pakken. Na de gebeurtenis-
sen in Doetichem zou alles zich op mij focussen 
en daarom had ik samen met mijn toenmalige 
begeleider Jan Keizer besloten, om niet te flui-
ten, Ik heb die beslissing genomen in het belang 
van het voetbal en van mijzelf." 

Op 4 mei 1991, enkele dagen na het voorval, 
deelde Minne Modderman de werkgroep 
Scheidsrechters Betaald Voetbal schriftelijk mee, 
dat hij besloten had om zijn carrière als scheids-
rechter in het betaalde voetbal met ingang van 
het seizoen 1991/1992 te beëindigen. 

Citaat uit deze brief: „Redenen die aan dit 
besluit ten grondslag liggen, zijn de combinaties 
van maatschappelijke en bestuurlijke functies die 
niet meer tot overeenstemming komen met de 
hedendaagse eisen, gesteld aan de scheidsrech-
ter in het betaalde voetbal. Alhoewel ik lange 
tijd een andere mening was toegedaan, is het 
gelet op de ontwikkeling in het betaald voetbal 
en de fysieke- en psychische eisen die terecht 
worden gesteld aan de arbitrage, onverant-
woord om door te gaan op de mij geëigende 
wijze." 
..En dat is dus de reden dat ik ben gestopt. En de 
wedstrijd De Graafschap-Helmond Sport heeft 
dat proces niet versneld. Het zegt natuurlijk 
genoeg over het vertrouwen dat de scheidsrech-
tercommissie in mij had om mij bij deze wed-
strijd neer te zetten", wil Modderman benadruk-
ken, dat de scheidsrechtercommissie altijd 
voldoende vertrouwen in hem had. 
Vervelen deed en doet Modderman na zijn 
afscheid van het betaald voetbal zich echter 
geenszins. Als Hoofd 
arbeidsvoorwaarde/Personele Organisatie (.,ik 
ben al tien jaar aan het saneren") heeft hij een 
zeer verantwoordelijke baan bij Friesland Frico 
Domo. Daarnaast beheerst voetbal nog altijd zijn 
leven. Als vice voorzitter van de FVB praat hij 
met allerlei commissies en is onder andere aan-
wezig als afgevaardigde bij jubilea en kampioen-
schappen. 
Elke maandag, woensdag en donderdagmorgen 
staat Modderman om half zeven bij fysiothera-
peut Dick Lamsma van Cambuur op de stoep. 
„Dan train ik drie kwartier en praat over voet-
bal. Clubgek Sippie Lysinga van Cambuur komr 
dan altijd even om het hoekje kijken. Die maa, 
ik dan helemaal gek door mijn voorkeur voor 
Heerenveen uit te spreken. Schitterend." 

Uitrusten in het weekeinde is er helemaal niet 
bij. Zaterdagmorgen fluit hij vaak even een wed-
strijdje bij de jeugd van DWP. De middag staat 
in het teken van negentig minuten voetbal bij de 
35+ en zondags moet hij een wedstrijd bij de 
(top)amateurs leiden. De rapporten die 
Modderman krijgt spreken voor zich; hij is één 
van de hoogst gewaardeerde scheidsrechters bij 
de amateurs. Nog jaren wil hij zo doorgaan. In 
een weekeinde zonder voetbal ben ik niet te 
genieten." 
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Sintjohannesga, februari 1.994 

Het Is al weer enkele weken geleden dat ons 
vorig informatlebiad werd rondgedeeld. 

In deze tussenliggende weken zijn er niet veel 
wedstrijden In kompetieverband gespeeld. 
Na een eerste vorstperiode volgde de 

winterstop en momenteel zijn de velden weer keihard en werd de kompetitie hierdoor 
wecferom argetast. 
Toch Is er de afgelopen periode veel gebeurd of besproken wat Ik In kort even wil opsommen. 

Op 30 december hielden wij onze ollebollenaktle, vele zakjes oliebollen werden weer In korte 
tijd aan de man gebracht. 
Omdat we vorig jaar er niet tegen aan konden bakken Is er ditmaal gekozen om alvast 
midden in de nacht te beginnen met bakken. 
Voordat dus begonnen werd met het "utsutteien" waren er dus al genoeg bruine jongens 
gebakken. 
Vanaf deze zijde MI het bestuur nogmaals Iedereen bedanken voor hun inbreng In wat voor 
vorm dan ook.  
Hilbert  de Heij maakte aan het einde van de dag elke kleedbox nog eens lekker schoon met 
een hoge drukreiniger zodat we niet zoals vorig nog enkele weken In de ollebolleniucht 
moeten zitten.  Hilbert  bedankt. 

Omdat bleek dat het gebruik van een hoge drukrelnIger vele voordelen kent met het schoon-
maken van de kleedboxen, hebben wij onlangs besloten om ook voor onze vereniging zo'n 
apparaat aan te schaffen. 
Met het schoonmaken van de boxen dient nogal eens stevig te worden ge-schrobt om alles 
weer schoon te krijgen, dit behoort nu tot het verleden. 

Zoals de meesten misschien al hebben gezien zijn er 2 nieuwe D.W.P.-vlaggen gereed. naar 
een ontwerp van Jan Knijpstra zette Mattle Jager (van D.W.P.-fan Willem) deze twee vlaggen 
vakkundig inelkaar. 
Geheel met het logo van onze vereniging in de bekende groen/witte kleuren. 
Momenteel Is er nog 1 in de maak zodat wij weer Jaren vooruit kunnen, de oude vlag zal 
worden opgeknapt en goed worden bewaard zodat deze alleen bij recepties e.d, uit de kast 
komt. 
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Momenteel Is men binnen de KNVB. nog druk bezig met de herstructurering van het 
amateurvoetbal. Vier werkgroepen zijn bezig de consequenties in kaart te brengen van de 
omvorming van de huidige 20 afdelingen naar zes, acht of twaaif districten. 
De bedoeling Is om In mei 1994 te komen tot een weloverwogen besluitvorming. 
Nader bericht hierover volgt. 
Misschien dat Minne Modderman (vice-voorzitter FVB) ons hierover in een volgend blad lets 
nader kan informeren. 

Dan nog even een zeer belangrijk bericht tussendoor, welke in feite  slant  op leder spelend 
lid/  !eider  van D.W.P. 
Tijdens de uitwedstrijd van D.W.P. 4 tegen Akkrum 2 waren onze spelers het niet eens met 
de beslissing van de scheidsrechter (wegsturen keeper). men besloot toen met zijn allen om 
het veld te verlaten en niet verder te spelen. 
D.W.P. 4 is nu door de Tuchtkommissie verantwoordelijk gesteld voor het staken van de 
wedstrijd en ons bestuur/vereniging is In staat van beschuldiging gesteld wegens het 
overtreden van art. 12 lid 1 Tuchtregelement Amateurvoetbal. 
WIJ betreuren deze gang van zaken en wijzen een leder erop dat het bestuur NIET TOLEREERT 
dat men "zomaar" het speelveld kan verlaten. 
De scheidsrechter kan dan honderd keer een verkeerde beslissing nemen, blijf ten  alien  tijde 
op het speelveld en laat Je niet opruien door medespeiers, de verdere consequenties zijn dan 
ook voor het betreffende elftal. 

In de maand januari Is door een vijftal bestuursleden een korte kursus "Verenigingsmanage- 
ment-  gevolgd. 
Deze kursus werd gegeven In opdracht van de sportraad in onze gemeente onder leiding van 
Peter Nieuwenhuts (Sport Friesland). 
Misschien dat men het geleerde binnenkort In praktijk kan brengen? 

Het Is al weer enkele maanden geleden dat er twee kiokthermostaten zijn aangebracht, 1 
voor de kantine en 1 voor de kieedboxen. 
Deze 2 thermostaten zijn aangebracht met de bedoeling om nog op onze energiekosten te 
kunnen besparen. 
Ze zijn ingesteld op het gebruik van onze akkomodatie, een vriendelijk verzoek aan Iedereen 
om deze niet op eigen initiatief te wijzigen. 
Zijn er problemen neem dan liever even kontakt met ons op, kontaktpersoon is Catrinus 
Visser. 

van vandaag weten ze niet, dat ik toen voor het 
eerst in een vliegtuig gestapt ben-, aldus 
Modderman. 
Bij aankomst in Boedapest stond er een taxi 
klaar en werd het arbitrale trio naar het hotel 
gereden. Zoals gebruikelijk was er 's avonds een 
officieel banket en werd de volgende morgen 
met een UEFA-waarnemer alles op en rondom 
het veld gecontroleerd. 

Maar er is natuurlijk ook nog  did  voor ontspan-
ning. Zo liepen we met z'n drieën door de stad 
en zagen voor een sportzaak een enorm aantal 
mensen in de rij staan. Sportzaken kennen ze 
daar bijna niet. Nederland was net Europees 
kampioen geworden en wij hadden enorm veel 
stickers meegenomen. Arie (de Munnik, red.) 
dacht mooi de wachtende mensen te kunnen 
trakteren op stickers met Gullit en Van Basten. 
Bleken de eerste de beste personen aan wie hij 
deze stickers wilde uitdelen twee Duitsers te 
zijn. Schelden en vloeken dat ze deden, ja, toen 
is hij maar gestopt met het uitdelen." 

"Ik heb het daar denk ik 
verbruid" 

Bladerend in zijn voetbalplakboeken ('heeft 
Korrie (zijn vrouw, red.), die mij overigens altijd 
naar de wedstrijden reed, altijd bijgehouden') 
komt Modderman bij het hoofdstuk 'Emmen' 
aan. Ik heb het daar denk ik verbruid. Altijd als 
ik bij Emmen kwam waren ze niet zo blij met 
me", aldus Modderman. De basis hiervoor werd 
gelegd tijdens de wedstrijd Emmen-Heracles. 
Emmen won met 4-2, maar kreeg van scheids-
rechter Modderman twee rode kaarten. 

Trainer Ben Hendriks werd wegens 'belediging 
van de scheidsrechter in gebaar' achter de afras-
tering gestuurd en verdediger en Fries Cor 
Elzinga kreeg rood, omdat hij Marcel Elberse van 
Heracles geslagen zou hebben. Elzinga beweerde 
na afloop geen hand naar zijn tegenstander uitge-
stoken te hebben. „Cor en ik hebben het er 
later nog wel eens over gehad. lk had echt de 
overtuiging dat hij een slaande beweging maakte 
en hij beweert van niet_ Maar we kunnen goed 
met elkaar opschieten." 
Modderman werd al gauw het Pietje Precies van 

het arbiterkorps genoemd. „Ze noemden me 'de 
straighte Fries'. Ach, zo'n naam wordt je ook 
wel eens per toeval toegekend", zegt 
Modderman, terugdenkend aan de wedstrijd 
RBC tegen  NEC.  

..We hadden net in Zeist afgesproken dat het 
tijdrekken bestraft moest worden, Ik kreeg de 
wedstrijd RBC-NEC toegewezen. maar die werd  

in verband met het carnaval in Roosendaal ver-
plaatst naar de dinsdagavond. De eerste wed-
strijd met de nieuwe regels dus. Meteen moest 
ik iets van zeven gele kaarten uitdelen en een 
aantal daarvan om voorvallen die we net met 
elkaar besproken hadden. Ja. en dan krijg je 
natuurlijk de hele media over je heen." 
Populair onder de spelers werd Modderman 
door dit soort voorvallen niet. Dat werd pijnlijk 
zichtbaar in een enquête van de Voetbal 
International onder 300 spelers van het betaalde 
voetbal. Hierin werd gevraagd wie zij de beste 
en slechtste scheidsrechter van het betaalde 
voetbal vonden. Modderman stond bovenaan 
van het rijtje 'slechtste scheidsrechter' met 
14.66%. Het liet hem echter koud. Ik heb nooit 
zoveel problemen gehad met de kritiek. Je weet 
dat je er mee te maken krijgt als je impopulaire 
maatregelen moet nemen. En ik heb nooit 
geschroomd om die maatregelen te nemen." 
In de Utrechtse Galgenwaard dacht Modderman, 
dat de hele aanhang van Utrecht het op hem ge-
munt had. In het duel met PC Den Bosch (maart 
1989) gaf hij zowel Fred van der Hoorn van Den 
Bosch als ook Rob Alflen de rode kaart. Utrecht 
verloor de wedstrijd uiteindelijk met 2.!. 

..Urenlang kon ik het stadion niet uit, omdat een 
hele grote groep boze supporters me buiten 
stond op te wachten. Althans dat dacht ik. Komt 
op een gegeven moment voorzitter Theo 
Aalbers van Utrecht naar me toe en zegt me: 
„Meneer Modderman u kunt wel gaan hoor. Ze 
hebben het niet op u gemunt maar op ons, 
omdat we zo slecht speelden." Was ik mooi 
klaar [-nee, want Feyenoord-PSV werd live uitge-
zonden en dat miste ik zodoende wel". kan 
Modderman de humor van het voorval altijd nog 
wel inzien. 
„Prachtige verhalen zijn dat natuurlijk. Her voet-
bal op het hoogste niveau vergt ontzettend veel 
van je, maar je krijgt er ook enorm veel voor 
terug. De meeste ervaringen waren schitterend, 
zoals uitstapjes als grensrechter naar Hongarije. 
Engeland en Schotland voor Europa Cup-wed-
strijden en interlandvoetbal. Maar onderzussen 
pleegde ik roofbouw op mijzelf. Het was voor 
mij gewoon altijd een race tegen de klok", aldus 
Modderman, die een hele verantwoordelijke 
funktie bij Friesland Frico Domo bekleedt. 

De laatste wedstrijd in het betaalde voetbal van 
scheidsrechter Modderman was het treffen tus-
sen De Graafschap en Helmond Sport. De 
Graafschap was bij winst zeker van promotie 
naar de eredivisie en Helmond Sport had nog 
een reële kans op periode zes 
Helmond Sport kwam op 1-0 voorsprong en 
hield die voorsprong lange trid vast Tot een 
kwartier na rust Modderman zag een akt,e van 
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Modderman stond de dinsdag voor de wedstrijd 
voor het eerst met zijn koffers op Schiphol. „Ik 
had van mijn leven nog nooit gevlogen, maar 
natuurlijk hield ik me tegenover Ignace van 
Swieten en Arie de Munnik groot. Tot op de da 

VOETBAL IN FRIESLAND 

Minne Modderman tijdens zijn laatste optreden in het betaalde voetbal. De tumul-

tueus verlopen wedstrijd tussen De Graafschop en Helmond Sport 

van de Vereniging voor Vrije Demokraten, waar-
schijnlijk een of andere afsplitsing van de 
Centrum Demokraten. De tekst, die overigens 
in slecht Nederlands geschreven was, luidde als 
volgt: 
„Zou her niet eens tijd worden dat ons land ver-
lost wordt van die miljoen buitenlanders ook uw 
vrienden de Turken. Als gekken gingen deze te 
keer tegen de FC (Groningen, red.). En wat 
deed u niets. In het buitenland vallen er al doden 
dat komt hier ook nog regen dergelijke clubs. 
Verliezen voor hun is er niet bij. Turken in ons 
land profiteren van onze belasting gelden. Voor 
de TV. Wim Kok tussen 250.000 Surinamers bij 
wedstrijden in Amsterdam. Surinamers straks 
mooi PVDA stemmers. Waar is de PVDA mee 
bezig? Elke dag komen er hier meer van die 
nietsnutten." 

„Het geeft even aan waarmee je gekonfronteerd 
wordt in het betaalde voetbal", zegt Modderman 
ruim vier jaar later in zijn huiskamer te 
Sintjohannesga. 

"Bijker van DWP zei dat ik 
het zou halen" 

Op 21 juni 1946 werd Minne Modderman gebo-
ren in dit prachtige dorpje. Het dorp van de hui- 

dige vierdeklasser DWP. De ploeg waar hij als 
keeper jarenlang in het eerste elftal heeft 
gestaan. „Ik stond altijd linksbuiten, maar bij 
gebrek aan beter ben ik toen keeper geworden. 
In het begin nog in de derde klasse met Henk 
Zoetendal en Henk Prinsen." 

Met 21 jaar zat Modderman al in het bestuur van 
deze vereniging. „En binnen de club floot ik 
zaterdagmorgen wel eens een wedstrijdje. De 
toenmalige voorzitter Auke Bijker vond, dat ik 
scheidsrechter moest worden en stuurde mij op 
cursus. Jan Bos was docent en na zes cursus-
avonden had her me volledig te pakken. Bijker 
zei, dat ik het talent had om het betaalde voetbal 
te halen. lk lachte dan wat „En de eerste wed-
strijd in het betaalde voetbal ga ik met je mee" 
zei hij altijd. Dat dat toen ook gebeurde was 
natuurlijk prachtig." 

Modderman schoot als een komeet omhoog en 
floot in 1978 al top amateurs. „Ja, dan begint het 
pas echt goed te lopen. Zelf had ik evenwel niet 
de nadrukkelijke behoefte om het betaalde voet-
bal te halen." 

In 1981 zat Modderman in groep 1 en floot in 
het hele land de hoogste klasse van de amateurs. 
Elinkwijk, DHC,  AFC,  De Treffers. Allemaal 
ploegen waar Modderman regelmatig op bezoek 
kwam. In 1986 stond de naam Minne 
Modderman onder andere naast de huidige top-
pers Ab Schuurmans en Mario van der Ende op 
de overgangslijst Een jaar later was het betaalde 
voetbal een feit. 

Vitesse tegen Heracles was zijn debuut en voor-
zitter Bijker zat op de tribune. In het begin sta 
je onder een geweldige druk. Je wilt te goed zijn 
en alles zien. Maar je kan domweg niet alles zien. 
Een stukje overconcentratie, inderdaad. Als ik 
het nu weer zou doen, zou ik veel rustiger zijn". 
aldus Modderman, die altijd een aardigheidje 
meenam voor zijn beide assistenten. „Dar von 
ik leuk. Een suikerbrood of Beerenburg. Als het 
maar iets typisch Fries was." 

Na één seizoen betaald voetbal werd 
Modderman al uitgenodigd voor een officiële 
internationale wedstrijd. Als grensrechter ging 
de 46-jarige Fries op woensdag 5 oktober 1988 
mee naar Boedapest, waar Ignace van Swieten 
scheidsrechter was in her treffen tussen Honved 
Boedapest en het Schotse Celtic. 

VOETBAL VERENIGING py rEW.P."  ROTSTERHAULE 
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Op donderdag 23 december was er in de kantine een gezellig samenzijn van alle vrijwilligers 
binnen onze vereniging. 
Onder het genot van een hapje en een drankje werden de afgelopen "voetbal"-maanden nog 
eens kritisch onder de loep genomen. 
PennIngrneeeter  Jar!  Cie Vries bedankte  e'en  ieder voor zijn medewerking/Inbreng en Iedereen 
ging dachten wij tevreden  near  huls met een dikke rollade in de fietstas. (achter de Jas). 
Alles opgeteld zijn er dan toch tussen de 50 a 60 personen vrijwillig voor D.W.P. In het spier 
wat natuurlijk niet niks is. 
Hoewel een vereniging natuurlijk niet zonder vrijwilligers kan draaien waarderen wij de inzet 
van juist deze mensen enorm. BEDANKT.  

Dan is er nog een groep personen welke natuurlijk niet moet worden vergeten en dat zijn de 
SPONSORS. (reklameborden. shirt- en toemoolsponsors, wedstrijdprogramma e.d.), 
Ook voor deze, voor ons belangrijke, groep wordt binnenkort lets georganisrd, het wachten 
Is eerst op wat warmere weersomstandigheden. 

De rode hoekviaggen was Herman de Heij een doom In het oog, hij heeft er voor gezorgd dat 
de 4 nieuwe hoekviaggen geheel In D.W.P.-kieuren ons veld omheinen. 

Albert KombrInk is bereidt gevonden om de gleuven te graven voor de verlichting, natuurlijk 
zijn hand en span diensten met de schop nog noodzakelijk en zeer welkom. 

Net nadat het bestuur unaniem In een bestuursvergadering had besloten om door te gaan met 
hoofdtrainer Loet Boot, kregen wij van Loet te horen dat hij ons aan het einde van dit seizoen 
gaat verlaten. 
Hoewel de resultaten en dan met name van ons eerste eiftal, TOT OP HEDEN, tegenvallen 
waren wij het met zijn allen wel eens dat Loet onze selektie nog het nodige kan leren, 
Uit zijn eigen voetbalverieden brengt hij de nodige tips over. 
Het gevolg was nu dat bestuurslid Eelke Westra de mouwen moest opstropen om voor het 
komende seizoen een nieuwe hoofdtrainer te kontrakteren. 
Diverse telefoontjes werden gepleegd, zelfs de nachtrust werd nogal eens verstoord omdat 
niet alles even soepel verliep. 
Aan het einde van de rit en na enkele gesprekken werd Henk Zuiderbaan 
aangenomen ais nieuwe hoofdtrainer van D.W.P. voor het komende seizoen. 
Henk Zulderbaan momenteel trainer van De Sweach en voorheen van het ons bekende 

Griffloen uit Oostervvoide. 
Loet wij wensen Jouw veel succes met je "nieuwe" club W.Z.S. en hopen In de toekomst de 
nodige oefenwedstrijden tegen Je te spelen. 



VOETBALVERENIGING yg  0,, W„P„" ROTSTERHAULE 

	 fiD 

igtdt  

P 	10t 
ar 	. 

Tikje Terug 
Tikje-terug is de naam van de rubriek, waarin 'vedetten van toen uitgebreid terug blikken op hun voetballoopbaan. De 

veteranen van nu - vaak nog present in het 35+ of een ander recreatie-elftal - waren in een grijs of lichtgrijs verleden 

gevreesde verdedigers, zwoegende middenvelders of vlotscorende aanvallers, die op de Friese velden een reputatie had-

den op te houden. Voetbal in Friesland geeft de voorzet. 'het goud van oud* blikt en tikt terug. In deze aflevering Minne 

Modderman. het 'Pietje Precies' van het scheidsrechterkorps in het betaalde voetbal tussen 1987 en 1991. 

Opgericht 19 juni 1947 

Tijdens de winterperiode is het traditie geworden dat wij de zaal opzoeken te Munnekeburen, 
reeds vroegtijdig was deze door ons gereserveert. 
Op 18 december en 8 Januari speelden onze jeugdleden gemixt tegen elkaar 
om de nodige ervaring op te doen voor de komende zaatvoetbaltoemoolen. 
Op 28 december kwamen 's avond de senioren tegen in aktle. Ook de 35+ speelden no, 
toernooi te Munnekeburen tegen de 35+ van onze omliggende verenigingen, zij warden een  
beetle  teleurstellend tweede, lange 
tijd was de eerste plaats In zicht. 

In november/december werden er ook nog een vijftigtal D.W.P.-paraplu's verkocht aan 
belangstellenden die zich van tevoren hadden opgegeven. 
Voor fl 15.- per stuk kreeg men een groen/witte paraplu met D.W.P.-logo. 
Tijdens de uitwedstrijd van ons eerste elftal tegen Oudega-W werden de eerste paraplu's Lilt 
hun plastic hoesje gehaald, een mooi gezicht al dat green/wit aan de kant. 
Momenteel zijn er nog 2 paraplu's voorradig, dus wie nog belangstelling heeft voor dit unieke 
bezit moet snel wezen, fl 15,- (een koopje). 

Het Is misschien niet iedereen opgevallen, maar in de maanden november en december werd 
er op ons sportcomplex de kursus Jeugdvoetbalspelleider gehouden. 
Deze kortweg genoemde J.V.S.L.-kursus werd georganiseerd door de KommIssie Opleidingen 
van de K.N.V.B Afdeling Friesland en stond onder leiding van Peet Zijlstra uit Joure. 
Al Jaren Is het jeugdbestuur bezig geweest om voor de jeugdkaderieden een kursus in eigen 
huls te organiseren. 
Meestal lukte dit niet omdat we niet genoeg kandidaten konden inschrijven, in samenvvt 	ig 
met de v.v. Oudehaske kon dit keer gelukkig genoeg belangsteilenden worden aangemeld. 
Een twaalftal D.W.P.-ers deed de afgelopen weken mee aan de kursus. 
Vanaf deze zijde willen wij het jeugdbestuur bedanken voor het vele -voorwerk" wat hieraan 
vooraf ging. 
Een overzicht van degene die meedeed is te vinden verderop In dit blad. 

Voor de voorjaarsreeksen hebben wtj precies hetzelfde aantal teams opgegeven welke 
meedeed aan de najaarskompetItie (voor de winterstop). 
Een definitieve Indeling is verderop vermeld. 

ik heb nooit geschroomd impopulaire 

maatregelen te nemen 
In 1972 floot hij voor het eerst een wedstrijdje en vervolgens 
schoot hij als een komeet omhoog. Minne Modderman 
kwam in 1987 op de B-lijst van de KNVB terecht en dat bete-

kende dat hij betaald voetbal mocht fluiten. Vijf seizoenen 
lang heeft hij het letterlijk en figuurlijk volgehouden. „Het 

was niet meer te kombineren. Elke keer een race tegen de 

klok", zoals hij zelf zegt. Europa Cup, interland wedstrijden. 

Modderman heeft het allemaal mogen proeven. 

Als je met Minne Modderman om de tafel zit en 
je neemt samen met hem een duik in het verle-

den. dan is hij niet te houden Met één van de 

drie vol geplakte voetbalboeken in de hand 
komt de ene na de andere herinnering naar 
boven. En vaak is het lachen, gieren. brullen.  Eon  

onderwerp werkt echter niet op zijn lachspie-
ren. de discriminatie op en rondom de velden. 
,.1k heb me verschrikkelijk gestoord aan de dis-
criminazie-, aldus Modderman „Ik heb ooit 

overwogen om een wedstrijd te staken, omdat 
er van die oerwoudgeluiden van de tribune kwa-

men. Nog steeds vind ik het jammer. dat ik het 

Ton Lammers thoks.t en Mtnne Modderman leven ,ch ni Schotland .ot_ Enkele  ore,  
voor het begin  ,an  de wedstrijd Schotiond n21 Zwitserlond o2 1. waeon Zij (ils 
grensrechter optraden 

toen niet aangedurfd heb 

Modderman stak zijn weerstand tegen diskrimi-

natie nooit onder stoelen of banken. In augustus 

1989. toen hij al twee jaar betaald voetbal floot. 

leidde hij de wedstrijd tussen FC Groningen en 

het Turkse Trabzonspor. De slotwedstrijd van 

een toernooi van FC Groningen. dat gold als 
voorbereiding op het seizoen Een wedstrijd. 

waarin op het scherp van de snede werd 
gespeeld en de Turken twee rode kaarten kre-
gen. 

..jan van Dijk stak constant. als hij langs een Turk 

her,, twee vingers in zijn neus ren teken dat 
Turken stinken Toen had ik Van Dijk rood 
moeten geven en tint heb ik niet gedaan. Daar 

heb ik nu nog spijt van-. aldus Modderman. 

'uw vrienden de Turken' 

Anderhalve week later besloot Minne 
Modderman voorlopig te stoppen roet het flui-

ten op het hoogste niveau. De incidenten in het 

Oosterpark lieten hem niet los ..Ik bleek geeste-
lijk niet in staat Jan van Dijk rood re geven en 

daar is Trabzonspor toen de dupe van gewor-
den. De drukte op het werk en het fluiten kon 

ik op dat moment niet meer combineren 

Modderman stapte tijdens een cooper•test. waar 

hij altijd een enorme hekel  :tan  had. uit Hij kon 

het even niet meer aan „Niet de meest elegante 

manier Beter was geweest. als ik mijn besluit 
later kenbaar had gemaakt en op een andere 
manier.- 

Twee kaartjes kreeg Modderman na ziin aange-
kondigde (voorlopige) afsc  he'd  van de 
Nederlandse velden Een var, een mevrouw uit 
Den Helder. die  hero  symbolisch een bioemerie 
gaf voor zijn optreden En ,,i,  fuel('  eigeriaardei.e 
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Elk jaar in April organiseert St. Wolwêzen Skarsterlán het grote en 
gezellige schoolvoetbal toernooi waar nagenoeg alle scholen van 
Skarsterlán aan meedoen (±500 Deelnemers). 
Dit jaar vindt het plaats op 

Woensdaginiddag 27 April 
op de velden van de  SC  Joure. 
Voor diverse onderdelen in de organisatie zoeken we vrijwilligers(rn/v). 

WIJ ZOEKEN: 

* Een organisator (m/v), die nu in de voorbereiding wil meedraaien en 
volgend seizoen het toernooi wil mee voorbereiden. 
* Scheidsrechters (m/v), ervaring niet noodzakelijk, alleen kennis van de 
basisregels en prettig om kunnen gaan met kinderen zijn de enige eisen. 
* Medewerkers (m/v), voor het wedstrijdsecretariaat, buffet en opvang 
van de kinderen. 

VOOR MEER INFO OF OPGAVE kun je langskomen of bellen naar 
St. Wolwêzen Skarsterlein (Miks), Brugstr. t tel.(05138-) 14593, Joure 
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Sticliting Wolwêzen Skarsterlán 
zakt 

VRIJWILLIGERS m/v 
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SCHOOLVOETBAL '94 

Nog even een opmerking tussendoor naar aanleiding van het voorafgaande en een opmerking 
in de Leeuwarder Courant over een "spreekverbod" van 
Loet, dit had tot gevolg dat er weer diverse geruchten de wereld in werden gebracht of zou de 
verstandhouding tussen trainer en D.W.P. niet meer al te  good  zijn. 
Dit is echter beslist onjuist, hoewel de resultaten wat tegenvallen vinden wij Loet een prima 
trainer die  good  met zijn beroep bezig Is. 
Wat hiermee precies de bedoeling Is geweest van de sportredaktie van de Leeuwarder 
Courant Is ons ook niet bekend, effect heeft het wel gehad. 
Wat betreft het spreekverbod, al enkele maanden geleden is !Armen het bestuur besloten 
om voorlopig na de thuiswedstrijden van ons eerste elftal geen verder commentaar aan  LC.  
to verstrekken. 
De oorzaak Is nog steeds de negatieve opstelling van de pers ten opzichte van onze vereni- 
ging, met name dan het verslag van de aan het einde van het vorig seizoen gestaakte 
wedstrijd W.P.B. - D.W.P. 
Het negatieve eenzijdig verslag van de Leeuwarder Courant werd geschreven of was men zelf 
persoonlijk bij deze wedstrijd aanwezig, wat niet het  gavel  was. 
In een telefonisch gesprek met onze voorzitter werd "persoonlijk" afgesproken dat er een 
nader verhelderend gesprek zou volgen, wat tot op heden ultbleef. 
We kunnen natuurlijk alles bij het oude laten en vergeten wat er Is gebeurd, doch wij vonden 
dat wij deze negatieve publiciteit niet over ons heen konden laten gaan. 
Al meerdere Jaren werden wij zeer negatief door de pers (met name  LC.)  
benaderd; IJ.V.C. (2X), Oeverzwaluwen, kwestie Ingezonden stuk Sleet., 
zodat besloten is eerst geen verder wedstrijdcommentaar te leveren nadat er een gesprek 
met de  LC.  Is geweest. 
Van bestuurszijdo Is inmiddels een schriftelijk verzoek uitgegaan tot een nader gesprek. 

Aan het begin van het seizoen is er met de sportredaktie van het Friesch Dagblad een zeer 
verhelderend en aangenaam onderhoud geweest waarbij een Ieders mening werd besproken. 
Binnenkort hopen wij ook aan de slepende kwestie tussen onze vereniging en de sportredak-
tie van de  LC.  een einde te maken. 
Wij beseffen dat we zo niet verder kunnen, want natuurlijk de media kan je maken en breken. 

BIJ sporthuls Glas te Joure waren reserve-shirts besteld voor de C Jun/D pup. en de E/F pup., 
deze blauwe reserve-shirts met D.W.P.-embleem vielen wat te ruim uit, nogmaals zijn er 
nieuwe besteld (en geleverd). 
Het gevolg is nu dat al onze jeugdteams er plcobello bijlopen in hun reserve-shirts. 
Wij hebben al gehoord dat ze liever In blauw dan in groen voetballen. 



U kunt uw trainers, spelers, aanvoerders, bestuursleden en toeschouwers er op 
attenderen, dat de scheidsrechter het nodige respect verdient. Met andere woorden 
werken aan een mentaliteitsverandering. Preventief handelen uwerzijds voorkomt veel 
narigheid. 

Niet onvermeld dient te blijven, dat een groot gedeelte van de voetbalverenigingen zich 
veel inspanningen getroost om de veiligheid van de scheidsrechters te garanderen. 

Wij verwachten echter dat ALLE voetbalclubs het belang van een goede bescherming 
van de scheidsrechter gaan inzien, zodat in de toekomst molestaties worden voorkomen. 

HANDEN AF VAN DE SCHEIDSRECHTER 

Met sportieve groeten, 

het bestuur van district Noord 
van de C.O.V.S. en de besturen 
van de 13 C.O.V.S.-verenigingen 
in district Noord. 

KORTE BERICHTEN 

APPLIATTE  TRADER-COACH  III  

In samenwerking met de Afdeling Groningen werd een Applikatiekirs,  
Trainer-Coach  III  cpgestart te Moutigehage. 
Ook de v.v. Houtigehage danken wij vcor de gastvrijheid. 
Docenten bij deze kursus weren Jan melchers en Ger ladberts. 
De geslaagden zijn: 

T. van der Galien, Zwaag,esteinde 
G. Gerlofsma, Achkm 
K. S. van Klaarbergen, Dokkum 
J. labahn, Groningen 
H. Meedendorp, Needen 
A.J. Nout, Groningen 
A. van der Ploeg, Eastermar 
P. 

Sierksma, marrum 
A.J. Snijder, Sint J.channesga 

van der Veen, Da-rwaxie 
J.W. van 
E. Verra, Noord,olde 
B. de Vries, Holwierde 
A.H. Welstra, leeuwerden 
P.A.L.R. Wesselink, HoJtigehage 
A. Wa.dstra, HoJtigehage 

JELUDVCEIBAISPF'LLFTDER 

De v.v. D.W.P. heeft na een fanatieke werving en in samenwerking met 
v.v. Oudehaske voldoende kandidaten bereid gevaxien  an  aan een 
kursus Jeugdvoetbalspelleider deel te aaieni. 
Peet Zijlstra was bereid als docent te fungeren. 
Ce v.v. D.W.P. zeggen wij denk voor de gastvrijheid. 

onderstaande kandidaten werd het certifikaat uitgereikt: 

T. 

A. 
A. 
J. 
A. 
IL 
S. 
E. 
W. 
W. 
M. 
A. 

Bijker, Rotsterhaule 
Bijker, Rotsterhaule 
Boukes-Neef, Sint Johannesga 
Hoeksma, Rottum 
ten Hoeve, Sint JdNvnesga 
Krist-Snijder, 'Sint Jchannesga 
van der Molen, Sint Jcharnesga 
Piersma, Ouwster-Nijega 
Sloothaak-Piersma, Sint Jchannesga 
van der Wet, Rottum 
Zwart, Sint Johannesga 
BrakJdof, Oudehaske 
	 Cudehaske 

A. de Jong, Oudehaske 
D.J. Slijkhuis, Oudehaske 
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Van de K.N.V.B. afdeling Friesland ontvingen wij een brief dat zij volgend selzoen 90 Jaar 
bestaan. 
Dit zal worden gevierd met een groot aantal jublieumaktivitelten, ais eerste zal er tijdens de 
eerste 3 weken na de zomervakantie een toernooi worden opgezet resulterend in een 24-uurs 
finaledag. (zie kopie brief). 
Ook onze vereniging heeft zich hiervoor aangemeld. 

Momenteel zijn wij druk bezig om de werkzaamheden wat betreft de verlichting en oefenhoek 
in kaart te brengen. 
Binnenkort zal ook de kantine In eigen beheer worden overgenomen, ook hiervoor worden 
plannen gemaakt om deze kantine/ w.c. e.d. aan te passen aan de huidige 

Op zaterdag 19 maart a.s. zal In het zwem- en recreatiebad "De Stlemen  Flier"  de verkiezing 
plaatsvinden van de sportman/-vrouw en sportteam van het Jaar 1993. 
Door onze vereniging en ook door het bestuur van Plaatselijk Belang zijn onze 35+ hiervoor 
als kandidaat opgegeven. 
ZIJ zetten vorig seizoen, voor onze vereniging, een prachtig resultaat neer en warden Fries 
zaterdag kampioen. 
Nu Is het in spanning afwachten of wij meedingen om deze titel, uit betrouwbare bron is 
vernomen dat enkele spelers zich Inmiddels hebben voorzien van nieuwe stropdassen en 
kisten sigaren. 

Ook bezochten Rudie Ins en Sietze Plersma de gemeentelijke bijeenkomst te Sint NIcolaasga 
waarbij werd gesproken over; 
- instellen periodekampioenschappen, wijziging kompetItle-opzet reeksen. 

Met het In kort opsommen van al deze voorafgaande zaken hopen wij een leder weer de 
nodige duidelijk te hebben verschaft. 
Ook in het vorige informatieblad deed ik er reeds melding van, als bestuur zijnde gaat het In 
zijn geheel niet over voetbal, opstellingen doch over het randgebeuren en andere zaken. 

* 

Vriendelijke groeten, 

Jan Knijpstra (secretaris) 



• 'Dutchy' moet in de aanloop naar en tijdens 
het WK voetbal 17 juni-17 juli in Amerika de 
harten van de voetballiefhebbers veroveren. 
Het ontwerp is van Uco Egmond, werkzaam 
bij de Eindhovense Studio Une-Up. De mas-

cotte zal op alle 
:uitingen van de 
KNVB prijken en 
directeur betaald 
•voetbal Cees 
• Wolzak is zelfs 
zo enthousiast 
dat hij een 

• leeuwin als zusje 
niet uitsluit. 

)1/ 

   

VOETBALVERENIGING 	 ROTSTERHAULE 

   

Opgericht 19 juni 1947 

C 	CENTRALE ORGANISATIE VAN VOETBALSCHEIDSRECHTERS 

  

   

Vanuit het jeugdbestuur. 

Uw referentie: 	 Onze referentie: N/94-1 6 	 Datum: 04.02.1994 

onderwerp: molestaties van 
scheidsrechters 

Geacht bestuur, 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
Sedert geruime tijd valt er in ons district een schrikbarende toename van het aantal 
molestaties van scheidsrechters te constateren. 

In onderling overleg hebben de K.N.V.B. en de C.O.V.S. de definitie met betrekking tot 
molestaties geformuleerd. 
Onder molestatie wordt verstaan elke vorm van gewelddadig handelen jegens, of 
intimidatie van een scheidsrechter vóór, tijdens of  ná  de wedstrijd. 

Van de zijde van de K.N.V.B. zijn strengere maatregelen aangekondigd tegen personen 
die zich aan molestatie schuldig hebben gemaakt. 

Desondanks zien wij eerder een verslechtering dan een verbetering in de situatie en 
ontwikkeling baart ons grote zorgen. 

Een belangrijke taak van onze organisatie is het behartigen van de belangen van de 
scheidsrechter en dus mede te zorgen voor hun veiligheid. Het is derhalve onze plicht 
hun belangen ook bij u voor te staan. ledere molestatie is er één te veel. 

HET IS NU 5 VOOR TWAALF 

Bij de eerstvolgende molestatie van één van onze scheidsrechters zal de C.O.V.S. district 
Noord bij het, op korte termijn, uitblijven van in onze ogen adequate maatregelen 
(schorsing/royement door uw vereniging) ONMIDDELLIJK tot aktie overgaan. 

Wij willen u er op wijzen, dat voorkomen beter is dan achteraf genezen te worden door 
de tuchtcommissie of aktie onzerzijds. 

Zoals jullie misschien wel zullen weten,hebben we elke maand 
een vergadering/overleg met jeugdleiders en trainers. 
Alle voorkomende zaken worden dan zoveel mogelijk besproken, 
zoals, de verhoudingen tussen de spelers onderling en of met 
de leiders en trainers. 
De komende toernooien en de andere aktiviteiten die er op het 
programma staan. 
Op zo'n bijeenkomst is ook  Bonne  de Vries aanwezig en die neemt 
met de aanwezigen het jeugdplan door. 
Onze jeugdleiders hebben de JVSL cursus met succes afgerond en 
hebben een certificaat hiervoor ontvangen. 
We hebben deze winterstop weer de traditionele zaaltoernooien 
georganiseerd in Munnekeburen,en hebben ze met succes afgerond. 
Ook de onderlinge zaaltoernooien in St Nic en Langweer zijn 
weer met plezier bezocht. 
Langs deze weg heren leiders,zaalwachten,en fluiters hiervoor 
onze hartelijke dank. 
Volken Sloothaak is naar de wedstrijd Heerenveen—Cambuur geweest. 
Om met andere jeugdleden scheidsrechters te werven. 
De komende toernooien zijn zogoed als geregeld,de jeugd kan weer 
naar hartelust voetballen. 

DWP jeugdvoetbalDWP j 	cz> 

ligd haft, haft  dc  tockomst. 

Lia.arom hebben de jeugdleiders een cursus gevolgd. 
En daarom is er al weer een cursus in voorbereiding. 

Ik geloof dat, wanneer er bekwame mensen leiding geven aan de 
kinderen, de kinderen plezier in het voetbal zullen houden. 
Het stratvoetbal van vroeger is er niet meer. 
De kinderen hebben tegenwoordig ontzettend veel mogelijkheden 
om te spelen. 
Er is zogezegd veel concurrentie. 
En concurrentie kan alleen bestreden worden met kwaliteit. 

Het team van jeugdbegeleiders, trainers, leiders, en bestuur 
staan ervoor. 

S. Piersma 

DISTRIKT: C.O.V.S. NOORD 
I. Post 

Essenburg 3 
8702  AV  BOLSWARD 

tel. 05157-6040 

De besturen van de voetbalverenigingen 
van district Noord van de K.N.V.B. en 
van de afdelingen Friesland, Groningen 
en Drenthe 



DWP glipte verrassenderwijs 
met 2-3 langs Oudega, waar 
grensrechter Gerrit Martens liet 
zien een aangename uitzondering 
te vormen op de doorgaans wei-
nig neutraal (en dikwijls zelfs 
,nduit partijdig) vlaggende 
,ubgrensrechters. Bij DWP's 

tweede goal wees hij resoluut 
naar het midden toen de arbiter 
niet had geconstateerd dat de bal 
de doellijn was gepasseerd. Zo 
kan het dus ook. Een promotie 
voor het amateurvoetbal was 
ook het spectaculaire duel QVC-
Rijperkerk, dat door de thuis-
club met 2-1 werd gewonnen.  

Lc 
In de vierde klasse A verloor 
DWP het degradatietreffen tegen 
QVC met 2-3. Voor oefenmees-
ter Loet Boot overigens geen 
aanleiding om alle hoop te laten 
varen. „Ben je gek!? Als je ziet 
hoe hard er gewerkt wordt, dan 
kan succes gewoon niet uitblij-
ven. DWP degradeert niet, geen 
sprake van." 
Intussen wacht De Wite  Peal  nog 
altijd op de eerste competitieze-
ge. „Ik weet verdorie niet eens 
meer wat winnen is", grapte 

->ot, daar echter meteen aan 
!voegend dat de nederlaag 

nem niet lekker zat. „Vooraf 
weet je dat dit de wedstrijden zijn 
die je moet winnen. Wc wisten 
donders goed wat ons te doen 
stond. Qua voetbal en werklust 
waren wc ook niks minder dan 
QVC." 
„Het verschil zat hem in de spit-
sen. QVC maakt twee doelpun-
ten uit situaties waarvan je zegt 
'hoe kan het'. Nou, het kon dus 
wel en dat hield in dat wij twee 
keer vanuit een achterstand 
moesten zien terug te komen. De 
tweede keer lukte dat niet meer. 
Waarbij ik de aantekening mom 
maken dat onze keeper Wiep van 
Stralen ongelukkig keepte. Maar  
dc  nederlaag op wie dan ook af te 
wentelen zou niet eerlijk zijn. 
want ze willen allemaal hartstik-
ke graag en ze doen er  idles  
voor.- 

TRAINERSN1_ 
SNEEK - Loet Boot wórdt met 
ingang van het volgende seizoen 
trainer van WZS.  fli nt,  die eer-
der werkzaam was hij de Sneker 
zondag derdeklasser. is sinds het 
begin van dit seizoen trainer van 
DWP. De Sneker wordt de 
opvolger van Marius Modder, 
die aan zijn tweed, jaar bij WZS 
bezig is. 

SINT JOHANNESGA - Henk 
Zuiderbaan wordt de nieuwe 
trainer van DWP. De zaterdag 
vierdeklasser uit Sint Johannesga 
neemt afscheid van Loet Boot, 
die na een seizoen naar WZS 
gaat. De uit Drachten afkomsti-
ge Zuiderbaan is nu trainer van 
De Sweach (zm). 

IDSKENHUIZEN - Okke van 
der Kamp blijft trainer van VV1. 
De zaterdag vierdeklasser uit 
Idskenhuizen wordt al twee sei--
zoenen door de Oudegaster 
getraind. 

Vooral de I -I puntendeling van 
DWP tegen subtopper Water-
poort Boys viel in  dc categoric  
verdienstelijk. Trainer Loet Boot 
heeft van het DWP-bestuur ech-
ter een spreekverbod opgelegd 
gekregen en mocht het punt dus 
niet van commentaar voorzien. 
Boot voorkwam overigens van 
de week, dat het duel zaterdag-
middag hard zou worden. „De 
eerste, die ik tegenkom, is goed 
voor een elleboogje," ving de 
Sneker op de training op. „Waag 
her eens,' zei Boot. En dus was 
DWP-Waterpoort Boys een 
sportieve wedstrijd. 

Oudega W-DWP 2-3 
DWP krabbelt langzamerhand 

uit een diep dal. Dat ondervond 
Oudega W., dat voor rust al tegen 
een 1-3 achterstand aankeek. Na 
een kwartier scoorde Harry van 
der Velde, 0-1, maar tien minuten 
later zorgde Jacob van der Meer 
voor 1-1. In de 35e minuut speelde 
Oudega-grensrechter Gerrit Mar-
tens een cruciale rol bij de tweede 
treffer van DWP. Op aanwijzingen 
van Martens werd het doelpunt 
goedgekeurd. 'Wij hebben de 
meest eerlijke clubgrensrechter 
van Nederland', was het commen-
taar aan Oudegaaster zijde. Anne 
Haven scoorde het tweede doel-
punt, maar nog voor rust zorgde 
Anne Bijker voor 1-3. Na rust kon 
de thuisclub nog iets terug doen, 
door een treffer van Jacob van der 
Meer, 2-3. Oudega W. had zelfs de 
mogelijkheid op 3-3, maar Arjen 
Hoekstra zag de bal uit een straf-
schop via binnenkant paal het veld 
in stuiten. 

Reerve derde klasseA 
CVVO 2 	- 	ljVC2 
Min.ga 2 	- 	Balk 2 
Wolveg.2 	- 	DWP 2 
Dr.Bo.4 	- 	ONS 3 
Camb.L.3 	- 	Workum 2 
BI.Wit 4 	- 	Oev.2w2 

Wolveg.2 	14-23 DWP 2 
Workum 2 12-20 Camb.L.3 
Min.ga 2 	14-18 Balk 2 
Dr.Bo.4 	13-16 ONS 3 
CVVO 2 	14-16 INC 2 
Oev.Zw.2 	13-15 B1.Wit 4 

Kostbare punten 
Sleat en DWP 

.q/2 

Lc 

3-1 
1-5 
3-0 
3-1 
1-2 , 
1-4 

14-13 
14-13 
13-10 
13- 7 
14- 6 
14- 5  

Eerste overwinning DWP 

618 KLAS 618 

01 0034 D.W.P. 
02 0089 OLDEHOLTRADE 
03 0116 SPORT VEREENT 
04 0070 LANGEZWAAG 
05 0125 THOR 
06 0079 MILDAM 

Fl 
	

9.45 
Fl 
	

11.00 
Fl 
	

14.00 
Fl 
	

11.00 
Fl 
	

10.00 
Fl 
	

10.00 

El 
El 
El 
El 
El 
El 

9.45 
11.00 
10.00 
9.45 
9.30 

11.00 

622 KLAS 622 

VOETBALVERENIGING pplirw„p„ff,' ROTSTERHAULE 

Indeling voorjaarscompetitie 
036 RES.4E KLASSE 0 (036) 

01 0158 N.O.K. 	 4 
02 0167 E.B.C. 	 3 
03 0134 V.O.G. 	 3 
04 0034 D.W.P. 	 4 
05 0069 S.C. JOURE 	7 
06 

il 

15 3E KLASSE J (215) 

1 0034 D.W.P. 	 81 

14.00 
12.45 
13.30 
12.30 
12.30 

10.45 

109 2E KLASSE E (109) 

01 0099 CUDEGA-W 
.02 0101 Q.V.C. 
03 0027 F.C. WOLVEGA 
04 0034 D.W.P. 
05 0082 NIEWESCHCOT 
06 0093 O.N.S. 

308 3E KLASSE C (308) 

01 0075 LEMMER BENTEX 

Al 
Al 
A2 
Al 
A2 
A2  

Cl 

11.00 
12.15 
11.30 
11.00 
13.30 
12.45 

11.00 
02 0060 HEERENV.BOYS B3 10.30 02 0076 L.S.C. 1890 C2 12.30 
03 0100 OUDEHASKE 81 11.15 03 0034 D.W.P. Cl 10.45 
04 0059 HEERENVEEN B2 12.00 04 0064 IRNSUM Cl 11.00 
05 0001 AKKRLM 82 10.00 05 0100 OUDEBASKE Cl 11.15 
06 0234 AENGWIRDEN B1 10.00 06 0027 F.C. WLVEGA C2 9.30 

402 KLAS 402 : 456 KLAS 456 

01 0023 C.V.V.O. 
02 0008 VV BALK 
03 0027 F.C. WOLVEGA 
04 0084  NIJLAND  
05 0034 D.W.P. 
06 0060 HEERENV.BOYS 

D1 
01 
D1 
D1 
01 
D1 

9.00 
9.00 
9.30 

11.00 
10.45 
9.00 

01 0034 D.W.P. 
02 0103 RENADO 
03 0100 OUDEHASKE 
04 0064 IRNSUM 
05 0100 OUDEHASKE 
06 0140 WARGA 

02 
02 
02 
02 
03 
02 

9.45 
11.00 
9.30 

10.00 
9.30 
9.15 

521 KLAS 521 

01 0167 E.B.C. 
02 0090 OLYPHIA 
03 0141 DE WESTHOEK 
04 0034 D.W.P. 
05 0015 DE BLESSE 
06 0089 OLDEBOLTPADE 

01 0156 W.W.S. 	 Fl 	10.00 
02 0046 G.A.V.C. 	F1 	10.00 
03 0100 OWEHASKE 	Fl 11.15 
04 0034 D.W.P. 	 F2 	9.45 
05 0001 AKKRUM 	Fl 	11.00 
06 0103 RENADO 	Fl 	10.00 

voetbdzeits ik doe het 



Spelmorgen E + F pupillen 

Zaterdag 11 december 1993 werd er door het aktiecomite van 
v.v. DWP een spelmorgen voor de jeugd georganiseerd. De op-
komst was zeer goed. Van de 28 spelers waren er 24 aanwezig. 
De spelers werden in 2 groepen ingedeeld. De eerste groep ging 
in de zaal beginnen met kegelvoetbal terwijl door de tweede 
groep in de kleedkamer begonnen werd met het spannende spel 
"Guldens in blikje werpen". Hier werd met grote inspanning en 
veel enthousiasme getracht de eerst prijs te winnen. Gerard 
Kerkstra won de 5 guldens en bij het in onvangst nemen van de 
5 guldens meldde hij dat hij deze zeer goed kon gebruiken. 
Na deze spelletjes was er even tijd voor ranja. 
Na de ranja is er weer een groep begonnen met het pionnenspel. 
Dit spel bestond uit het dribbelen met de bal door verschil-
lende pionnen en dan de bal van een afstand van ongeveer 4 a 5 
meter tegen een pion schieten. De andere groep werd ondertus-
sen in de kleedkamer bezig gehouden met ringgooien. 
Na deze spelletjes werd er door de hele groep penaltys genomen 
op een beroemde keeper. Deze keeper bijgenaamd "De Beer van de 
Grie" moest verschillende malen vissen op de schoten van onze 
F + E pupillen. 

De prijswinnaars 

Oudste groep:  
Kegelvoetbal, le 

2e 
Guldengooien, le 

2e 
Pionnenspel, le 
Ringgooien, 	le 

2e 

Jongste groep:  
Kegelvoetbal, le 

2e 
Guldengooien, le 

2e 
Pionnenspel, le 

2e 
Ringgooien, 	le 

2e 

prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 

prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 

Jan Ype Holtrop. 
Gerard Kerkstra. 
Gerard Kerkstra. 
Harry Tuinier. 
Gerard Kerkstra. 
Jilke Oenema. 
Leo Gatsonides. 

Sander Visser. 
Pieter v/d Wal. 
Raymond Pen. 
Anno Holtrop. 
Jelle Oenema. 
Marcel Boukes. 
Raymond Pen. 
Marcel Boukes. 

van de spelmorgen: 

Dan was er nog het penaltyschietspel.  Dit is gewonnen door: 
Roel Mulder.  

De organisatie van deze spelmorgen was mede mogelijk door de 
inzet van dhr Jan Hol. 

Organisatie AKTIE COMITE v.v. DWP. 

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE VOETBALBOND 
AFDELING FRIESLAND 

Uw brief d.d. : 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Behandeld door: 

WJT/HB/aa/1062/03.7 
Werkgr. Jub.toernooien/ 
H. Boomsma  

Aan de besturen van de 
bij de FVB aangesloten 
verenigingen 

Betreft: 90-jarig jubileum FVB 	Leeuwarden, 13 december 1993 

Geachte besturen, 

Zoals u bekend is, bestaat de FVB in het seizoen 1994/1995 90 jaar. 1-
het kader daarvan worden een groot aantal jubileumaktiviteiten ontwik-
keld. U wordt daarover binnenkort geinformeerd via het FVB-nieuws. Een 
van de eerste aktiviteiten betreft de organisatie van een groots opge-
zet en in zijn oorsprong uniek toernooi voor alle teams die in het 
FVB-verband aan de competitie deelnemen. Dit toernooi vindt plaats 
tijdens de eerste drie weken na de zomervakantie in het seizoen 1994/ 
1995 (5 september 1994 tot en met 24 september 1994). 
Het algemeen bestuur van de FVB heeft in verband daarmee besloten de 
competitie drie weken later te laten beginnen. 

Het is de bedoeling dat gedurende deze periode ieder team zoveel moge-
lijk op zijn eigen niveau in toernooivorm een aantal wedstrijden tegen 
tegenstanders afwerkt die men in regulier competitieverband niet of 
nauwelijks tegenkomt. 

Voor de organisatie van deze toernooiwedstrij den zijn inmiddels een 
aantal sportcomplexen aangewezen die verspreid liggen over de provin-
cie. De provincie is daartoe ingedeeld in acht rayons. Op deze sport-
veldencomplexen worden de toernooiwedstrij den gespeeld waarbij de win-
naars doorstromen naar de finales. Per rayon levert dit een aantal van 
acht winnaars per kategorie op. 
Deze finales worden gespeeld tijdens een manifestatie, die begint op 
vrijdag 23 september 1994 om 18.00 uur en eindigt op zaterdag 24 sep-
tember 1994 om 18.00 uur, zullen tal van andere aktiviteiten worden 
georganiseerd. Het prijzengeld dat beschikbaar wordt gesteld, wordt 
uitgekeerd in harde guldens of in natura in de vorm van materialen 
zoals ballen, doelnetten, hoekvlaggen, trainingspakken o.i.d. 

Deelname van teams die in KNVB-verband uitkomen is nog niet mogelijk. 
Er vindt nog overleg plaats met de KNVB ten einde dit te realiseren. 
Eventueel wordt daarvoor een andere opzet gekozen. U hoort daarover 
later meer. 

Het 90-jarig jubileum dat wordt gevierd met een reeks van aktiviteiten 
waarvan een toernooi in deze vorm in combinatie met een 24-uurs fina-
ledag een unieke gebeurtenis mag worden genoemd, vraagt om een MASSALE 
deelname. Door middel van bijgaand formulier kunt u uw deelname beves-
tigen. 

- Het inleggeld - 

Correspondentie-adres : Postbus 296. 8901 BB Leeuwarden 	 Postbank : 873341 
Bondsbureau 	: Kalverdijkle 77C. 8924 JJ Leeuwarden, Telef. 058-675500 Telefax 058-660031 	Rabo-bank : 12.75.59.000 



petitietreffen tegen Waterpoort 
Boys afwerken. De gasteristaan op 
een derde plaats op de ranglijst en 
heeft al haar wedstrijden van de 
winterstop winnend weten af te 
sluiten. DVVP doet na de winter-
stop redelijk goede zaken. Er werd één wedstrijd verloren en één 
gewonnen. DWP, dat tegen degra-
datie vecht was super gemoti-veerd om de Snekers niet mee 2 punten naar huis telatengaan. Of dit ook zou lukken, moest blijken na negentig minuten 

yOetbal
DWp 	

. 
probeerde vanaf het begin van de wedstrijd meteen druk uit te 

Zaterdag moest DWP het corn- 

Halve winst 
Jc 

DWP op Snekers 

Fel DWP en slecht veld 
beletten  WPB  goed spel 

oefenen op het Wpg3,:clop/,.hetgeep. 
ook nog resultaat opleverde. Een 
vloeiende aanval werd cip schitte-
rende wijze afgerond door J. Visser. Hierna ging  MVP  goed door, maar. alle goede bedoelingen werden vlot 

aan diggelen geschoten, want het 
was een geel-blauwe Sneker die na 
een vrije trap 1-1 aantekende. DWP 
zakte ietsterug, roaarkreegnogvol-
doende kansen om op voorsprong te 
komen maar het lukte niet. Na de thee werd er niet meer goed gevoetbald en het niveau zakte naar een bedenkelijk peil. Alleen B. van 

Zwol, J. Vaartjes en A. Bijker kon-
den het beruchte spitsentrio van  WPB  makkelijk onder contróle 

DWP - Waterpoort Boys 1-1 
Deze wedstrijd had aan zeven 

minuten genoeg, want toen al 
stond de latere uitslag op het sco-
rebord. DWP opende sterk door 
een doelpunt van Jurriet Visser, 
maar Eelke Dotinga scoorde de ge-
lijkmaker in de zevende minuut. 
Daarna hielden de ploegen elkaar 
knap in evenwicht, waarbij DWP 
vooral in het laatste kwartier nog 
wat kansjes kreeg. Anne Haven en 
Jappie van Hes konden aan de 1-1 
stand echterook niets veranderen. 

houden Aanvallend kreeg D'VVP 
goede mogelijkheden ora de score te openen. Zo belandde een kopbal van 
A. Haven op de lat en een werkelijk 
schitterend schot van 3. van  Iles  werd tot corner verwerkt. Ook E. Huisman en J. Jager kregen nog kansen, maar het zou bij de 1-1 

stand blijven, ook al omdat  WPB  aanvallend niks voorstelde. 
DVVP was ontevreden met dit ene 

Puntje, maar het is beter dan niets, 
want concurrent Sleat pakte ook 
een puntje. Zaterdag a.s. speelt 
DWP een uitwedstrijd. Er wordt ge-
speeldop de velden van de v.v. Sleat, een regelrecht degradatieduel. De wedstrijd begint om 14.30 uur. 

Bolswardia • 
SDS 
Watery. Boys 
De Wilde 
QVC 
Balk 
Oudega W. 
Wykels/H.  
Rij  perkerk 
VVI 
DWP 
Steal 

VVI - QVC 	  0-1 
Rijperkerk - De Wilde  	

1-3 
Wykels/Hallum - Oudega W.  	

1-3 
DWP - Waterp. Boys  	

1-1 
Balk - Sleat  	

1-1 
SDS - Bolswardia  	

1-1 

13 7 
13 6 
12 5 
11 
12 
12 
13 
12 
13 
13 
12 
12 

5 3 
5 3 	13 
4 4 	12 
4 4 	12 
4 3 	11 
4 3 	11 
4 2 	10 
1 6 	8 
24 	8 

4 2 
5 2 
5 2 

3 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
5 
6 

18 24-15 
17 23-17 
15 23-17 
13 
 

28-18 
18-16 
15-19 
23-22 
20-19 
lf,18 

1.  

SN 

LEEUWARDEN — De drie clubs 
die al wekenlang in de vierde klas-
se A de dienst uitmaken, Bolswar-
di.a, SDS en Waterpoort Boys, ga-
ven elkaar afgelopen zaterdag 
niets toe. De beide eerstgenoemde 
clubs speelden gelijk tegen elkaar, 
terwijl de ploeg uit Sneek in Sint 
Johannesga tegen DWP gelijk 
speelde. Omdat De Wálde en QVC 
hun duels tegen respectievelijk Rij-
perkerk en VVI wonnen, kwamen 
deze ploegen een punt dichterbij. 
Onderin pakte Sleat een punt in de 
streekderby tegen Balk. 

ED 

SINT JOHANNESCA - Water-
poort Boys speelde zaterdagmid-
dag in Sint Johannesga met 1-1 
gelijk tegen De  Wife Peal.  De wed-
strijd kende met doelpunten in de 
vijfde en zesde wedstrijd een flit-
sende start. Daarna was het kou-
kleumen troef. 

DWP liet in de vijfde minuut zien 
dat het alles behalve van plan is te 
degraderen uit de vierde klas A. De 
ploeg die getraind wordt door Sne-
ker Loet Boot zette in die minuut 
een oogstrelende aanval op over de 
linker flank. Jurrit Visser stond 
aan het einde van de actie om 1-0 
aan te tekenen. 

Een droomstart van de thuisclub, 
die na de winst in Oudega een week 
eerder hard op weg is het verloren 
geg,anelerrein terug tewinnen. De 
club is per..s13t van..rekening de 

laatste jaren oo,4: gewend om hoger 
op de ranglijst .te staan. 

Een smet  ow  het DWP-feestje 
vormde een- minuut later de 
frommelgoat. van Eelco Dotin-
ga. In een serimmage voor het 
doel kreeg h-tij zijn schoen goed 
onder de bai om de DWP-doel-
man te ve~sen. 

Dat het Sne,ker doelpunt de 
schoonheid van de DWP-goal mis-
te was de gas ten een worst. Zij had-
den de snelle achterstand even. 
snel teniet gesdaan. Waterpoort 
Boys ging voor de winst, al Het 
trainer Theo We.--.ssels op voorhand 
weten dat zijn rn,loeg ook tevreden 
zou zijn met 2e:en punt in Sint 
Johannesga. 

De Oosten kikt.rnen niet in hun 

spel. Het was de verdienste van de 
thuisclub die het de Snekers 
onmogelijk maakte en fatsoenlij-
ke aanval op te zetten. Daarnaast 
voelden de boys zich niet erg hap-
py op het slechte hobbelige veld. 
„De jongens konden niet lekker 
tikken, maar dat is natuurlijk wel 
de verdienste van DWP geweest", 
aldus trainer Wessels uit 

'Ysbrechlum. 

De gasten hadden de tweede helft 
een veldoverwicht, maar konden 
dit niet in een doelpunt omzetten. 
In de counter waren de gastheren 
bovendien nog eens levensgevaar-
lijk. Eenmaal moest de lat redding 
brengen aan Sneker zijde. Daar 
staat tegenover dat het houtwerk 
de Sint Jutsters ook een keer ter 
hulpe kwam. Al met al konden bei-
de teams zich best verenigen met 
de puntendeling. 

VOETBALVERENIGING op  p.W„P„" ROTSTERHAULE 
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OVERZICHT TOERNOOIEN 1994 

Zaterdag 30 April 1994 Bijkertoernooi 
Woensdag 25 Mei 1994 Gezamelijk veldtoernooi 
Zaterdag 4 Juni 1994 Coca Cola voetbaldag 

Woensdag 25 Mei 1994 Gezamelijk veldtoernooi 
Vrijdag 27 Mei 1994 Toernooi Aengwirden 
Zaterdag 4 Juni 1994 Coca- Cola voetbaldag 
Zaterdag 27 Aug 1994 Toernooi Akkrum 

Woensdag 25 Mei 1994 Gezamelijk veldtoernooi 
Zaterdag 28 Mei 1994 Toernooi Aengwirden 
Zaterdag 4 Juni 1994 Coca Cola voetbaldag 
Zaterdag 27 Aug 1994 Toernooi Akkrum 

Zaterdag 30 April 1994 Toernooi VVI 
Zaterdag 14 Mei 1994 COVS toernooi(Terwispel) 
Woensdag 25 Mei 1994 Gezamelijk veldtoernooi 
Zaterdag 28 Mei 1994 Toernooi Aengwirden 

Zaterdag 14 Mei 1994 COVS toernooi(Terwispel) 
Woensdag 25 Mei 1994 Gezamelijk veldtoernooi 
Zaterdag 28 Mei 1994 Toernooi Aengwirden 

Zaterdag 14 Mei 1994 COVS toernooi(Terwispel) 
Woensdag 25 Mei 1994 Gezamelijk veldtoernooi 
Zaterdag 28  Mei 1994 Toernooi Aengwirden 

Zaterdag 30 April 1994 Bij kertoernooi 
Woensdag 25 Mei 1994 Gezamelijk veldtoernooi 
Zaterdag 28 Mei 1994 Toernooi Aengwirden 
Zaterdag 4 Juni 1994 Toernooi Lycurgus Gr 
Zaterdag 27 Aug 1994 Toernooi Akkrum 

Aangezien er veel F pupillen zijn kunnen de leiders misschien 
wat gaan wisselen. 
Het toernooi in Akkrum is voor de Fl pupillen. 

IVM het 90 jarig bestaan van de FVB zijn er in de eerste 3 weken van 
het nieuwe seizoen toernooien georganiseerd. 
Ook DWP is hier voor opgegeven,informatie komt mettertijd. 

A-junioren: 

B-junioren: 

C-junioren: 

D-junioren 
(D1-11tal) 

D-junioren: 
(D2-7ta1) 

E-pupillen: 
(E1-7ta1) 

F-pupillen: 



Reclamebordensponsors v.v. DWP,  

Modderman. Rotsterhaule. 
Rijwielhandel Akkerman, Rotsterhaule. 
Rabobank, Rotsterhaule. 
Kerstma - Heida, Rotsterhaule. 
D Fabriek, Sint Johannesga.  
BFI  Afvalverwerkings technieken, Heerenveen. 
Drukkerij Hofstee, Oudehaske. 
Adm Kantoor Oord. Nieuwehorne. 
Garage Jager, Sint Johannesga. 
W.K. Koekbakkerij, Sint Johannesga. 
H.S.B., Heerenveen. 
Bouwbedrijf van der Meulen, Heerenveen. 
Gebr de Koning, Rohel. 
J Stuiver, Sint Johannesga. 
Voegbedrijf Ten Boom, Ouwster-Nijega. 
Assurantiekantoor Ferwerda, Joure. 
De Vries Transport en Materieel, Joure. 
De Wrede Meubels, Joure. 
Gebo, Rotsterhaule. 
Meermarkt van Zwol, Rotsterhaule. 
Garage Akkerman, Sint Johannesga. 
F.N.V. 
Technisch Bedrijf Minnesma, Oudehaske. 
HEBO Handelsonderneming, Scharsterbrug.  
Cafe  van der Zwaag, Sint Johannesga. 
Fa S. Brattinga, Joure. 
Sporthuis de Leeuw, Heerenveen. 
Terpstra Electronica, Dokkum. 
Kapsalon Nynke, Ouwsterhaule. 
J v/d Veen, Sint Johannesga.  
Lem  en Hensen, Joure. 
K Vijn, Sint Johannesga. 
Tymstra, Joure. 
B en S Sloopwerken. Ouwsterhaule. 
Jissoft, Rotsterhaule.  
Lippe  Lap, Heerenveen. 

Langs deze weg wil het AKTIE COMITE de mensen bedanken die een 
reclamebord langs de velden van v.v. DWP hebben hangen. 
Door de inkomsten van de reclameborden kunnen wij iets extra 
voor de jeugd van DWP doen. 

AKTIE COMITE v.v. DWP. 

adverteerders/ 
Koop bij onze sponsors 
Zij steunen onze vereniging, steunt u 
hen via uw inkopen. 
Al hun namen staan in ons klubblad. 

Redaktie 

VOETBALVERENIGING  pjyalW,r% ROTSTERHAUL- 
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Veranderingen aan sportcomplex 'de Grie' 

Zoals iedereen bekend, is aan het einde van het vorige seizoen door de gemeenteraad 
besloten dal ons complex niet zal warden uitgebreid. 
Van gemeentewege zal op ons B-veld een lichtinstallatie worden geplaalst en dit terrein 
kunnen wij clan gebruiken als trainingsveld. 
Inmiddels zijn  alto  plannen, offerles e.d doorgenomen en verwerkt. 
De stand van zaken is tot op heden (zie situatietekening binnenzijde) : 
• Op ons B-veld zal een complete lichtinstallatie worden geplaatst van 6 masten met 

hierin 6 lampen. (2000W) 
• Doze  verlichting om het veld is toereikend voor trainingen en incidentele oefenwed 

strijden. 
• Omdat de verlichting op ons trainingsveld ook al weer een dikke 20 jaar meegaat, is 
door het bestuur besloten ook deze verlichting gelijktijdig te vervangen door een nieuwe 

• De werkzaamheden zullen worden ultgevoerd door Strago Electro uit Gorinchern. 
" Ook wordt de kantine binnenkort door de vereniging overgenomen van de gemeente, 

hier zijn de nodige overdrachtskosten  can  verbonden. 
Om deze overdrachtskosten terug te verdienen zijn we met de gemeente overeengeko 
men dal enkele werkzaamheden door onszelf zullen worden uitgevoerd. 

• De zetfwerkzamheki bestaat uit het graven van de sleuven voor de bekabeling  condom  
het veld en trainingsveld 

• Omdat het gebruik van de verlichting op het B-void  moet worden beschouwd als een 
uitwijkmogelijk van ons trainingsveld, hebben wij geprobeert om het trainingsveld zo 
optimaal mogelijk aan te passen. (uitbreiding en aanleg nieuwe verlichting). 
Door ook de bestaande boswal tussen trainingsveld en kleedkamers te Verwijderen 
krijgen wij ook weer extra trainingsruimte. 

Van gemeentewege zal de ballenvanger worden verplaatst en uitgebreidt, dichter naar 
het kleedgebouw toe. 

• De bekabeling verlichting, verwijderen boomwal en boomstronken, aanpassen belege-
ling e.d. zal wederom door zelfwerkzaamheid gebeuren. 

• Geprobeert wordt het bovenstaande zo spoedig mogelijk le  realise  ren omdat direct na 
het voetbalseizoen de dranaige op ons B-veld zal worden aangepast. 

Tussen de bestaande dranaige zal een oppervlakte-dranaige worden gelegd, dii moet 
volgens de 'geleerden' voldoende zijn om er regelmatig te kunnen trainen. 

• Ook zal getracht worden om de verplaatsbare dug-outs te vervangen door 2 vaste  dug-
outs_  

• Een overzicht hoe alles er uit komt te zien zit in het midden van dit blad. 

ZOALS IEDEREN KAN LEZEN ZULLEN ER DE NODIGE WERKZAAMHEDEN DOOR DE VERENIGING 
ZELF MOETEN WORDEN VERRICHT. 
WU VERWACHTEN DAN OOK EEN IEDERS HULP EN MEDEWERKING. 

In het algemeen bestuur zijn Rudie Vis en Jan Knijpstra bereidt gevonden om de kar le 
trekken wat dit plan betreft 
Zijn er nog opmerkingen of nieuwe ideeen neem gerust kontakt met een van beiden, 
misschien kunnen we er nog iels mee doen. 
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MEDEDELINGEN 
Sportcomplex "de Grie" Sint johannesga. 

— B—veld, hier zullen 6  nieuwe verlichtingspalen worden geplaatst. 
B—veld bedoeld als uitwijkomgelijkheid trainingsveld en het houdeh Van incidentele oefenwedstrijden. 

— Trainingsveld, de bestaande verlichting zal gelijktijdig met de aanleg verlichting B—veld vervangen 
worden door 3 nieuwe verlichtingspalen/lampen. _ 

— Om tot uitbreiding van ons trainingsveld te komen zal de boomwal tussen het trainingsveld en de kleed—
gebouwen worden verwijdert. 
Het trainingsveld zal dan kunnen worden opgeschoven dichter naar ons kiLedgebouw toe, waardoor meer 
trainingsruimte ontstaat. 

— Bekabeling verlichting, verwijderen boomwal  on  boomstronken, betegeling aanpassen dient in zelf—
werkzaamheid te gebeuren. 

— Aan het einde van het seizoen, zal zo snel mogelijk, ons B-,veld worden oogeknapt, dranaige zal worden 
aangepast, verdubbelt. (oppervlaktedranaige) 
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