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Steun onze vereniging 
wordt donateur van 

D.W.P. 
senioren: Jan Knijpstra, 	 tel. 05137 - 52007 
jeugd : Anneke Sloothaak-Visser, tel. 05137 - 51964 

ORDT LID ..  
VOETBALLEN! welkom bij  - 

voetbal de 
vereniging  LIME 

peal  

ivereniging 

411(m  P. 

IV LID..  
welkom bij 	 

de voetbal 
vereniging wit  

PE  senioren: Jan Knijpstra, 	 tel. 05137 - 52007 
jeugd : Anneke Sloothaak-Visser, tel. 05137 - 51964 

Voor fl. 12,50 per jaar wordt u al donateur van de voetbalvereniging D.W.P. 
Wat krijgt u hiervoor terug: 
* gratis toegang bij alle thuiswedstrijden van ons le elftal in de competitie. 
* informatieblad D.W.P. wordt bij u thuisbezorgd. 

Toon uw belangstelling, blijft niet alleen supporter, maar wordt ook donateur 
van onze vereniging, vul bovengenoemde kaart in, lever hem in bij de 
kantine op stuur hem op naar het secretariaat: 

Ringfeart 6 8464  PD  SINTJOHANNESGA. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

Het bestuur 

VOETBALVERENIGING ,,D.W,P ,,  ROTSTERHAULE 

Ja, ondergetekende wordt graag voor fl. 12,50 per seizoen 
donateur van de voetbalvereniging D.W.P.  

naam 
adres 
postkode 	- 
woonplaats • 

handtekening 

Graag inleveren bij de kantine van D.W.P. of opsturen naar 
het secretariaat: Ringfeart 6 8464  PD  SINTJOHANNESGA. 



VOETBALVERENIGING  ,,D, WP" ROTSTERHAULE 
IF  

Jaarvergadering 
op vrijdag 2 september 1994 
aanvang 20.00 uur 
in de D.W.P.- kantine 
te Sintjohannesga 

Opgericht 19 juni 1947 

AGENDA: 

4. 

2.  

3.  

1. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Opening. 

Notulen. 

Mededelingen. 

Verslag secretaris. 

Jeugdverslag. 

Verslag penningmeester. 

Verslag aktiekomite. 

Benoeming kaskommissie. 

9. 	Bestuursverkiezing: 
Aftredend: 
Gerrit Aalbers, Jan de Vries 
(beiden herkiesbaar), en 
Catrinus Visser (niet herkiesbaar) 

10. 	Rondvraag. 

11. 	Sluiting. 

HET BESTUUR 

voetbalvereniging 
D.W.P. 

BEDANKT 
* onze shirtsponsors van de seniorenteams. 
* onze adverteerders op het programmablad. 
* onze reclamebordensponsors. 
* onze wedstrijdbalsponsors. 
* onze sponsor jeugdtoernooi. 
* onze vele vrijwilligers voor hun inzet. 
* alle ouders, donateurs, supporters voor jullie belangstelling en inzet bij 

wedstrijden en toernooien. 
bestuur D.W.P. 

WIST U DAT 	 
* D.W.P. komend seizoen 4 seniorenteams heeft, waarvan de eerste twee 

uitkomend in de K.N.V.B. en daarnaast nog een 35+ team de wei in laat 
gaan. 

* Seniorenleden een compleet tenue krijgen aangelevert. 
* Nieuwe leden vanaf 6 jaar van harte welkom zijn. 
* D.W.P. werkt met een enkele jaren geleden opgezet jeugdplan. 
* D.W.P. voor iedere leeftijdscategorie een team heeft. 
* D.W.P. eigen jeugdshirts met logo verkoopt. 
* de contributie bij D.W.P. zeer laag is. 
* Iedereen van harte welkom is voor nadere informatie en kennis making op 

ons sportcomplex "de Grie" in Sintjohannesga. 
* Nieuwe sponsors en donateurs van harte welkom zijn. 
" D.W.P. komend seizoen de beschikking heeft over een geheel n ieuw 

verlicht B- en trainingsveld. 
* D.W.P. komend seizoen hoopvol tegemoet treedt en weer op ieders 

steun en medewerking verwacht 

Informatie is in te winnen bij. 
jeugd : Anneke Sloothaak-Visser 05137-51964 

Briefjes met tegenkandidaten kunnen tot een half uur vOOr de senioren : Jan Knijpstra 05137-52007 
vergadering worden ingeleverd bij het secretariaat: Ringfeart 6 
te Sintjohannesga. 

reclameborden 
sponsoring 

: Wiepie Krist 
: Gerrit Aalbers 

05137-51954 
051 37-5 1446 
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Wichard Deinum (liggend) probeert nonsens SDS met bal en al de 'Van Hooydonle-zweefdutk na le 
baorsen. (Folo. Harry 0lo5et111 

MAANDAG 11 APRIL.1994 

SDS zet met ruime zege op DWP flinke stap op weg naar derde klasse 

Doelpuntenregen Sint Johannesga 
Jan Vijver 

SINT JOHANNESGA — Het 
regende zaterdagmiddag tijdens 
DWP — SDS wel degelijk. Al-
leen kwam er geen zure regen, 
maar een doelpuntenregen naar 
beneden. 	Verantwoordelijk 
daarvoor was SDS, dat vooral 
no rust naar hartelust scoorde 
en door nonchalance achterin 
ook DWP de gelegenheid gaf te 
scoren. Zowel op het techni-
sche vlak als in het benutten 
van kansen moest de thuisclub 
het zaterdagmiddag afleggen 
tegen de ploeg uit Oosterend. 
DWP stelde tegenover het 
technische surplus van de kop-
toper  in de vierde klasse A een 
brok werklust, fysieke inzet en 
onverzettelijkheid. Elementen 
die zaterdag niet voldoende 
waren tegen SDS, dat de royale  
wino  dan ook volledig verdien' 
de. 

DWP — SDS 3-7 

Na afloop van de royale over-
winning voor zijn ploeg constateer-
de trainer Geent Jan Sloterdijk dat 
zijn ploeg nu eindelijk de kansen 
eens goed had benut Ho  comp],  
menteerde tegenstander  OWE  met 
het feit dat de ploeg bleef voetbal-
len. weliswaar niet het nodige fy-
sieke geweld, maar (pa op zoek 
Heel naar mogelijkheden om te 
scoren Dat scheidsrechter Veer, 
straalt Drachten veelvuldig Root 
en in de tweede helft regelmatig 
met geel en zelfs eenmaal met 
rood stond te 7W331, had er toe 
bilged ragen dat de wedstrijd  owl  
uit hand was gelopen ••De scheids. 
rechter Boot wel veel, maar hield 
daardoor de zaak goed in de  

hand". aldus Sloterdijk. 
De bezoekers namen meteen 

vanaf het fluitsignaal het  Embalm(  
en vooral in de eerste twintig rm. 
nuten kwam DWP er niet of natl. 
welijks aan te pas. Pas na een 
klein half uur wist de thuisclub 
zich enigzins aan de druk te ont-
worstelen, maar het stond toen al 
0.1 Een schitterend afstandsschot 
van Gert Jan Hiernstra daalde bui-
ten bereik  can  lViepie van Stralen 
in de linkerbovenhoek. 

Diezelfde doelman moest in de 
34e minuut  rain  lichaam in de baan 
van een schot  can  Robert Sijbesrna 
gooier, cm een grotere achterstand 
te voorkomen Die grotere achter-
stand kwarn er drie  milliner]  voor 
de thee, toen Wichard  Delimits  op 
links goed voinzeite en Robert Su- 

besma met een schuiver de bal on-
der Van Stralen in het doel schoot, 
0.2. DWP had daar in die eerste 
helft weinig tegenover gesteld. Een 
solo van Jolt Jager en een schot 
door de 'muur' uit een vrije trap 
van Jan Dijkstra waren de enige 
hoogtepunten voor de thuisclub in 
dat eerste bedrijf. 

"WI) spraken in de rust aide bal 
laag te houden en met één-twee-
jet de defensie van DWP le ontre-

gelen", legde Gerrit Jan Sloterdijk 
de tactiek van de tweede helft uit. 
Een tactiek die volledig slaagde, 
want SOS bouwde de score met de 
regelmaat van de klok uit. Dat  
DWI"  in de tweede helft ook tot 
scoren kwarn, lag aan de gemak-
zucht die in de defensie  can  SOS  

sloop. Al in de 52e minuut had de 
tactiek van SDS succes. Na een 
snelle combinatie tussen Gert Jan 
Hiemstra kwam duppie Wijnia al-
leen op de DWP-doelman af. Die 
had geen verweer tegen de schui• 
ver van Wijnia, 0.3. 

Vanaf dat moment werden de 
'luiken open gegooid'. SDS kreeg 
volop kansen, drong aan en begon 
achterin de defensie te verwaarlo• 
mi. Dat gaf DWP mogelijkheden 
te counteren. Dat leidde-in 57e mi• 
nuut tot een hoekschop van Johan-
nes Hogenberg. waarbij }Clans Ger. 
brandy boog boven de SDS•defen•  
sir  uit raak kopte, 1-3. SOS raakte 
niet van slag door deze tegentref. 
ter, want het was Robert Sijbesma 
die met twee doelpunten binnen 
vier minuten ervoor zorgde dat  

SDS op 1-5 kwam. 
DWP leek op een blamerende 

nederlaag af le stevenen, maar in 
de 78e minuut school Jurrit Visser, 
via de voet van Tjomrne Wijnia, 
de 2-5 in de touwen. Vijf minuten 
later vloerde Jappie van Hes SOS. 
speler Robert Sijbesma binnen het 
strafschopgebied en mocht Gert 
Jan Hiemstra de strafschop nemen. 
Deze faalde niet, 2-6. 

Dit werd Jura-it  Visser te veel, 
want nog geen minuut later schop• 
te hij Gert Jan Hiemstra onderuit 
en trok scheidrechter Veenstra, ter 
afwisseling van het vele geel, dat 
hij al had getrokken, de rode kaart 
tevoorschijn. Met tien rnan moest 
DWP verder. De gastheren bleven 
echter jagen naar een beter resul-
taal, hoewel de winst er natuurlijk 
allang niet meer in zat. Het harde 
werken van de DWP-ploeg werd 
vlak voor tijd beloond, toen Jo-
hannes Hogenberg vanaf de linker-
kant in de verste hoek scoorde, 3-
6. Net  laatste woord in deze 
wedstrijd was echter voor SDS. Uit 
een fraai opgezette combinatie tus-
sen Wouter Hijlkema en Robert 
Sijbesrna scoorde laatstgenoemde 
3-7. 

Met nog drie wedstrijden te 
aan uit naar QVC en thuis te en 

De Wilde en Balk. heeft de ploeg 
uit Oosterend alles nog in eigen 
hand. "Wanneer wij uil de komen-
de drie wedstruden vier punten 
pakken, komen wij een heel eind", 
concludeerde trainer Sloterdijk. 
Het  felt   dal de stand nogal een 
vertekend beeld geeft, is volgens 
de SOS-trainer niet ongunstig 
"Wij hebben de punten, terwijl de 
anderen nog moeten Onze kansen 
worden er hierdoor met kleiner 
op'• 

• DWP - 505 3-7 0,2) 11 Gel 14n 
/1.enolta. 0 1. 42 Ruben Slibesrna 0.2. 52 
hog, VW,nta. 0.1. 57 Rhea Ceibrand>. 1 
1 62 Red,l1 5111,,Ine  i  4. 65 Roben S.1 
b,rne. 1.5 721 110,0 Vtwee. 2.5. 53 Gen 
Jan  MIMI,.  2 5. RR Johann, Flogenbeig 
1.4 . 	Sqlsearne 	Cele keen. 
hn 1/.0,1”. Anna. Illiker en lapple Van 11, 
Dllen 5010. Tiornene 15,4 an hn We, 
11,eolen SDS, Rode  kaan  /10/11 Vow/ 
WW1, 



vervolg sponsoring reclameborden 
fa. Kerstma-Heida 

D. Fabriek  

BFI  afvalverwerking 

drukkerij Hofstee 

Administratiekantoor Oord 

garage Jager 

VVieger Ketellapper koekfabriek 

schoonmaakbedrijf H.S.B. 

bouwbedrijf van der Meulen 

Tuincentrum gebr. de Koning 

zuivelhandel Jan Stuiver 

voegbedrijf en Boom 

assurantiekantoor Ferwerda 

De Vries transport en materiaal 

De Wrede meubelen 

GEBO 

Meermarkt van Zwol 

F.N.V. 

technisch bedrijf Minnesma 

HEBO handelsonderneming 

café van der Zwaag 

fa. S. Brattinga 

sporthuis de Leeuw 

Terpstra electronica 

kapsalon Nynke 

J. van der Veen  

Lem  en Hensen 

groete- en fruithandel Klaas Vijn 

fa. Tijmstra 

B en S sloopwerken 

Jissoft  

Lippe  Lap 

Rotsterhaule 

Sintjohannesga 

Heerenveen 

Oudehaske 

Nieuwehorne 

Sintjohannesga 

Sintjohannesga 

Heerenveen 

Heerenveen 

Rohel 

Sintjohannesga 

Ouwster-Nijega 

Joure 

Joure 

Joure 

Rotsterhaule 

Rotsterhaule 

Sintjohannesga 

Oudehaske 

Scharsterbrug 

Sintjohannesga 

Joure 

Heerenveen 

Joure/Dokkum 

Ouwsterhaule 

Sintjohannesga 

Joure 

Sintjohannesga 

Joure 

Ouwtserhaule 

Sintjohannesga 

Heerenveen 

105.  

"Good old all stars-team" 
Ickijr;  

Rëuniewedstrijd 
Op woensdagavond 27 april jongstleden was er een kleine reuniebijeenkomst van de B2 spelers van 
D W P uit het seizoen 58/59 welke zelfs voor onze B1 kampioen werden in hun klasse (zie verslag uit 
de  Jouster  Courant van destijds). Allereerst was er de wedstrijd tegen de 35+. zelfs OSKAR-TV was 
aanwezig om opnamen te maken welke in het weekend werden uitgezonden. in een ontspannen 
wedstrijd wonnen de huidige voetballers nipt van hun voorgangers 
Uiters vervelend was het uitvallen van Bauke Algera met een knieblessure. de volgende dag bleek ook 
dat Gerard gekneusde ribben (na enkele ouderwetse snoekdeuken) en Sietie een "op slot zittende nek" 
van deze wedstrijd had overgehouden 
Daarna waren er nog enkele gezellige uurtjes in de kantine, zelfs de "bar van Bauke" werd danig 
aangesproken Al met al een geslaagde avond waarbij het bestuur hierbij nogmaals de organisators 
Gerard en Geert de Jong wil bedanken voor het opzetten van deze avond.  

staande: Gerard de Jong. Anne Waterlander, Richard de Vries. Bauke Algera, Sietie Aardema.  Abe  de 
Jong. Geert de Jong. 
zittende:  Hilbert  de Heij. Jan Lageveen, Arend Raukema, Harry Oenema en Haitze Schokker. 

"Gezamenlijke foto all stars-team en 35+" 

staande: Sietze Drenth, Anne Waterlander, Douwe Dijkstra, Gerard de Jong, .VViepie Krist.  Hilbert  de 
Heij. Richard de Vries. Tjitze van der Wal, Sieie Aardema. Rudie Vis, Wietze Toering. Jan Lageveen.  
Abe  de Jong, Bauke Algera, Henkie Mulder, Roel Bijker en Henk de Vries. 
zittende:  Durk  Jansen. Joke van Hes, Minne Modderman. Jan Knijpstra, Haitze Schokker, Geert de 
Jong, Harry Oenema en Arend Raukema. Met dank aan Anske de Jager voor het maken van de foto's 



teen H. de /loer de lat trof tin een 
rrijecrapoanVV1opderaadaa.ulea 
18 meter gebied. DWP  nerd  alleen 
maar eterker en gaf geen kansen 
weg, mode doordat J. M. Bijker. J. 
Vaartjes en B. van Zwol  ale  mandek 
kern een prima partij rtonden te 
voetballen. 
Ruimte om aan te vallen 

Omdat VVI nu  moon zany...  
kreeg DWP nu de ruimteom vrij aan 
te vallen en halverwege de tweede 
helft leverde dit een 3.1 voorsprong 

op Een pass op .1 Dijkstra, die zelf  
good  doorzene en alleen voor de kee. 
per verscheen. om  vervolgens keu.  
rig  de bal in het te deponeren. De 
koek was hierna nog niet op en 
DWP's vierde en A.  Haven's  monde 
doelpunt leverde de dik verdiende 
iivinst op. 

Na het laarate 	iteig-naal brak 
voor .  DWP nog een benauwd kwar. 
liertje aan. Men moest afwachten 
hoe Sleur had gespeeld. Nadat de 
telefoontjes over en weer waren  ge- 

ploegd. k want ten,ollt,  het 
ve nieuwe, Sleet had verloren met°. 
1  can  Oudega W. Dit betekcnde dat 
DWPbehouden blijft voor de 4e klas 
van de KNVB. Korteueeengrcutoc  
Bolewartha kamploen en degrade-
ren v v. Sleet en VVI. DWPeedgt 
op de tiende plaats. Men kon in 22 
wedstrijden slechte 17 punten ver. 
0.eren  On  30 kner 	weg naar 
doe] vinden Ilierna hopend op een 
beter sexzoen onder leidang van een 
nieuwe trainer. Ilenk Zuiderbaan 
uit Drachten 

e 
Harkemase B 	22 15 3 4 33 56-18 
BV 	 22 14 4 4 32 50-25 
Hardegarijp 	22 14 3 5 31 56-32 
Buitenpost 	22 10 5 7 25 40-41 
L.Zwaluwen 	22 9 6 7 24 42-28 
Zeerobben 	22 9 4 9 22 29-31 
CVVO 	22 9 4 9 22 37-50 
Adused 	22 8 4 10 20 34-43 
Lycurgus 	22 6 5 11 17 19-30 
Workum 	22 7 3 12 17 19-33 
Minnertsga 	22 5 3 14 13 32-48 
Vecnwouden 	22 3 2 17 B 26-61 

Blauw Wit 	22 14 7 1 35 44-17 
ONS 	 22 14 3 5 31 57-28 
Go  Ahead  K 	22 11 3 8 25 50-37 
Angclslo 	22 7 9 6 23 24-26 
Oeverzwaluwen 22 8 6 8 22 37-36 
Meppel 	22 7 8 7 22 34-4-4 
Be  Quick 	22 7 6 9 20 37-39 
Heeeenv Boys 22 7 6 9 20 32-38 
Kn'bockers 	22 5 9 8 19 30-38 
OWIOS 	22 5 9 8 19 16-29 
CSVC 	22 7 3 12 17 36-45 
't Klooster 	22 3 5 14 11 28-48 

AVC 
Trynw.boya 
Sneek H 
Ropta Boys 
K'tertille 
Woleega 

22-34 
22-32 
22-31 
22-28 
22 -27 
22 -2.3 

Joure 
De lauwers 
CVO 
Ternsard 
WTOC 
CSL 

22 -22 
22-17 
22 -17 
22-14 
22-11 
22- 8 

~kneel  22-32 Suarneer 22 -33  
Malice  22 -29 Oostergo 22 -29 
NOK 22 -27 Noordber• 
Scharneg 22-23 gum 22-28 
Oudehaske 22 -22 ASC 22 -26 
Hielpen 22-22  VCR  22-21 
UVC 22-21 RWF 22-21 
Cembuur 22-20 V en V 22-20 
Heeg 22-19 VVT 22-19 
Berlikum 22-18 TEF 22-19 
Foarut 22-16 Boomberg 22-18 
Delfstrah 22-15 Birdaard 22 -18 

Snawoode 22 - 9  

auk  

  

 

Bg 

  

Frzneker 22 -41 Drogebern 22 -35 
Woudsend 22-33 GSVV 22 -34 
St An. 22-32 De Sweach 22-27  
Nijland  22 -29 Rottevalle 22 -24  
Ouwe  Syl 22-27 Eastermar 22 -23 
Arum 21 -21 Twijzel 21 -20 
MSC 21-18 WWS 22-19 
SSS 22-17 Marrum 21 -19 
EBC 22-13 Tzummarum 22-16 
Lions 22-12 Blija 22-16 
Weedy 22-11 WOO 21-15 
Rood Gee! 22-10 _Batman 22-12 

De Manna 18-32 ODV 17-28 
De walden 18-24 Ftiso 15 -24 
Aklcrum 18-22 Blue Boys 17-24 
TOP 18-21 Gorrtdijk 16-19 
Beetgum 18-18 SCS 17-18 
Tram 18-17 Flamingo 15-17 
VOG 17-15 Donker- 
Stormy  18-13 broek 17-17 
Dokkum 17-12 Waskemeer 16- 9 
Lerznaser 18- 8 Jubbega 16 - 8 

-  Bakke-rees 18- 0 

UIT DE PERS VOETBALVERENIGING yy 	 ROTSTERHAULE 

Opgericbt 19 juni 1947 

DWP blijft 1114e klas A KNVB 
VAN DE BESTUURSTAFEL Sintjohannesga, 28 juni 1994 

Aan het einde van het seizoen volgt hier nog het laatste 
informatieblad welke wordt verspreidt onder de leden, 
donateurs en sponsors van het afgelopen seizoen. 
Vooral deze sponsors, zowel van de reclameborden, 
shirtssponsors, adverteerders op het programmablad, 
sponsor jeugdtoernooi e.d. zijn wij zeer erkentelijk voor hun 
financiële steun aan onze vereniging. 
In het nieuwe komende seizoen zal er dan ook speciaal 
voor hun iets worden georganiseerd maar hierover late 
meer. 

Het vorige informatieblad kwam uit in februari, in de tussenliggende periode is er veel gebeurd binnen 
onze vereniging, of beter gezegd "buiten" op de velden van D.W.P., een totale nieuwe lichtinstallatie 
op het B-veld alsmede op het trainingsveld. (verslag zie verderop). 
In verband met de dikte van het boekje volgt hierna nog een, zeer korte, opsomming van enkele 
punten, die de afgelopen tijd zijn besproken. 

Allereerst natuurlijk de bezetting van de trainers het komende seizoen; hoofdtrainer Loet Boot wordt 
opgevolgd door Henk Zuiderbaan uit Drachten (nadere kennismaking zal worden geregeld in het 
komende blad), Sietze Drenth houdt het 4e en de oudjes onder zijn hoede. Keeperstrainer bij de 
senioren blijft Hendrik Feenstra en bij de jeugd Jan ten Hoeve. 
Daarnaast vertrekt ook Auke Jan Snijder hij wordt hoofdtrainer bij buurtvereniging Oudehaske, hij 
wordt opgevolgd door Aico  Nieman  uit Heerenveen. (Aico speelde vroeger enkele jaren bij D.W.P. en 
werd daarna scheidsrechter), de C junioren zijn weer voor Henk van Hes en Willem van der Wal 
neemt zoals van ouds de rest van de jeugd. Loet en Auke Jan het ga jullie goed bij de nieuwe vereni-
gingen en tot ziens op onze sportvelden. 

De douches en dan speciaal de hoogte van de waterkranen zullen aan het einde van het seizoen 
worden verbetert, het.gaf veel klachten en dan met name voor de jongste jeugd. 

Zoals iedereen al weet waren onze 35+ genomineerd tot sportploeg van het jaar, hu het hun vergaan 
is bij deze verkiezingen is  elder  te lezen. 

Ook speelden een zestal jeugdleden slektiewedstrijden voor het Friese jeugdelftal, de meesten 
kwamen 1 of 2 ronden verder doch vielen in een laatste stadium af. 
Toch bleef er 1 speler over welke na de zomervakantie een laatste selektiewedstrijd moet spelen om 
in aanmerking te komen voor een plaatsje, nl. Eric Jager. 
Door zijn verhuizing, na de vakantie helaas geen D.W.P.-speler meer maar speler van Oudega-W, Eric 
het ga je verder goed, veel succes bij deze laatste test en in je verdere voetballoopbaan. 

In de maand mei zijn ook de eigendomsrechten van de kantine door onze vereniging van de gemeente 
overgenomen. De kwestie speelde al enkele jaren maar is gelijktijdig afgerond met de aanpassingen 
aan ons complex. 

Het W.K. 1994 is momenteel druk bezig, diverse stickers, posters e.d. zijn voor de (jongste) jeugd 
besteld en uitgedeeld. Ook kreeg ieder jeugdlid een "speciaal gemaakte D.W.P.-pet". 
Deze pet zie ik zaterdags nog veel te weinig tijdens de wedstrijden om een ieder aan te moedigen. 

JOURE - Op  eon  zonovergoton 
sportpark ..de Gele" to Sintjohan. 
nosga 	zaterdag do beslissing 
Ln de 4e  Um  KNVB. Het degrada-
tieduel tussen DWP en VVI kende 
voor do  gastrin  een drama tisch slot 
van de competitie. Het m3.5 voor  
bold.)  ploegen  crop  of eronder. De-
gene die vannaiddagzou verliezen. 
was gedegradeerd. Voor de 'win-
sonde ploeg waz het afwachten 
out het duel t11.15011Sleat  on  Oude-
ga W. zou opleveren. Mocht Oudo-
ga W. winnen, dan zou ook Sleur 
dograderen end° winnanx nog  eon  
jaar in de KNVB vertoeven. 

Om half driebegon het duel  ender  
goede leiding  can  scheiderechter 
Kingmauit Dokkum. VVI voetbalde 
de eerste helft beter, maar liet in de 
begint.° de kansen liggen. Hier. 
nam DWP het heft in handen en 
kreeg zodoende mogelijkheden om 
te ecoren. Het was J. Dijketra die do 
goalie van VVI  ale  eerste onder vuux 
nam. Daarna wee het de beurt 
van Hen en H. v. d. Velde. Het lever. 
do echter niete op. Toch  ran  DWP op 
voorsprongkomen. K. Huisman loe• 
te een schot op doel, maar via een 
been van E. Lindeboom kwain de bal 
bij A. Haven, die de bal feilloos ach• 
ter doelman Sybeama kopte, 10. 
VVI probeerde hierna de bakens te 
verzenen. maar dit elaagde niet zo-
ale  het moest. 

Het gebeurde toch 
Maar  wear vole  ora.njehemden op 

hoopten, gebeurde toch. Een vrije 
trap op de rand  can  liet etrafechop-
gebied !overdo een 1-1 ruetstand op. 
Na de thee Iva.s hot talrijk opgeko-
men publiek nog Wet  Mt  de kantine 
of er  nerd  al gescoord. Een heel elim 
genomen vrije trap  can  do goed spe-
lende H.  can  Hoe bracht de bal bij J. 
Dijkstra. Die zette de bal voor en  
meaner  J. Jager (voor J.  can  Hoe) 
kopte de bal in de touwen. 2-1. Deze 
opsteker maakte het g-roenwine le. 
gicien nog sterker. DWP kroop nog 
Pen mas.I door het oog van de naald 

JOURE - Na 21 wed.strijden to 
hebben gespoeld en nog  Obis  wed. 
strijd voor de boeg heeft DWP tot 
net  too  slech. 15 punten 
meld. Dit Dit betekent dat het dogra- 
datiespook nu svel heel erg in de 
nek van  DWI.  zit te hijgen. DWP 
etaatnu samenmetVVIonderatus 
en  bleat  staat op de [Sonde  plants  
met slochts 16 punten. De monde' 
ren zijn de wereld nog niet alt, 
maar de knno om te handhaven in 
de 4e kJ.en is nu wel heel erg 
kle ln.  Tech  zeu DWP ha.ar  ulcerate  
best doen tegen BoLswardia. 

DWP begon  stark.  Het voetbal 
oogde dan Met.  coeds  het behoorde, 
maar er  nerd  wel een enorme portie 
inzet getoond. Kleine kansen kreeg 
DWP ook met name in de beginfaze. 
maar de voormaarteen van De Wit, 
POIL1 konden  doze  kleine mogelijk-
heden niet benutten. De verdedi-
ging, onder leiding  can  de goed  ape.  
lende  Hank  v. Hes,  gar  dearentegen 
geen kaas neg. ook al omdat B. van 
Zatol. 3. Vaartjes en J. M. Bijker heel  
good  bij de lee waren. lade 30e mi-
nuut kon een soepel lopende 
van DWP worden afgerond. J. van 
Hee speelde de bal behendig door op 
K.  Hulse.,  die voorzette en het 
or. A. Haven die doeltreffend  oat- 
haalde. De Bolevrardere waren even  
can  slag. maar DWP aust  tiler  met  
can  te profiteren. 

Miste hot doel 
Een kopbal van K  Hinman  mie• 

doe] en rca sktm van .1 Van 

Hes eindigde net zo. Vijf minuten 
voor roet kon Bolewardla  can  een 
dekkingsfout profiteren. Een cor-
ner  nerd  op de geheel vrijeta.ande 
Vlagema geepeelden goed ingekopt 
door deze persoon. 1.1. Dit was te-
yens de ruststand. 

Na de thee eenzelfde spelbeeld. 
Een  starker  Bobswardia, maar  eon  
goed georganiseerd DWP. dat nog 
steeds geen kans weggaf. Ook nu 
kreeg de thuisclub nog mogelijk.he. 
den. K. Huisman kwaza na een vrije  
Imp  van H.  can  Hes en een doorkop-
bal  can  A. Haven vrij voor het doel, 
maar in  plants can  te ecoren, gat 
deze de bal onnodig breed en leed 
hierdoor balverlies. Later kreeg A. 
Haven een hele goede kopkans, 
maar ook nu  nerd  geen doel getrof.  
fen.  H v. d. Velde zag z'n aletand-
echot ternauwernood gepareerd 
door de doelman en zelfs toen DWP 
vier corners op rij mocht nemen, 
gen ze geen kans de bal over de  wine  
etreep te  work  en. todat de etand1•1 
bleef en DWP hiermee to weinig 
kreeg, ook al omdat de concurrentie 
wel de 100% ecore behaalde. 

Degradatie ontlopen 
DWP kan nog degradatie ontlo-

pen, maar dam  moat  het aanetaande 
zaterdagwelarinnen van VV1  codas  
moot Sleet verhezen. Aangezien dat 
VVI voor hetzelfde feit staat, wordt 
het  augers  gigantisch zware klus 
voor DwP De wedritrijd DWP • VV1 
begint om 14 30 uur op sportpark 
..de Gne" 

Degradatie dreigt voor DWP 



Dit was wel een zeer korte opsomming van alle dingen die zijn gebeurd in deze laatste drukke 
maanden. Vooral de aanpassingen aan ons complex zorgden voor extra inspanningen, toch is ook aan 
dit seizoen weer een einde gekomen. 

Veel leesplezier met het informatieblad, iedereen een plezierige vakanties toegewenst, en tot volgend 
seizoen. 

" 13•3/4V vriendelijke groeten, 

Jan Knijpstra, secretaris 

De prijsuitreiking van de door D W.P 
beschikbaar getelde bekers werd 
gehouden in de kantine door Geert de 
Jong 
Hierbij bedanken wij nogmaals, hartje 
zomer, "IJsclub Eensgezindheid" voor 
het beschikbaar stellen van de baan 

Hardrijden op de schaats. 
Ook hield D W P , al weer enkele maanden geleden, voor de senioren een 
schaatswedstrijd, een dikke twintigtal deelnemers verschenen aan de start (en 
finish) 
Het startschot bij elke rit werd gegeven door Loet Boot terwijl Geert, Herman 
en Eibert de leiding hadden 
Er waren enkele spannende ritten, exacte gegevens van deze ritten ontbreken 
doch wel kon worden gesteld dat het verschil tussen de "ervaren" rijders zoals 
Joke, Wiepie en Klaas met de aankomende jeugd steeds minder werd 
Zo kon Klaas het lang volhouden maar moest het in de laatste ritten toch af-
leggen tegen Wiepie van Stralen 
Dat het met schaatsen er toch nog wel op aan komt ondervond ook Hans 
Piek, in de finalewedstrijden ging hij letterlijk en figuurlijk "even oer syn nek-
ke" 

Winnaars van de schaatsavond. 

VOETBALVERENIGING py riff liffE lp,, ,,  ROTStERHAULE 

Opgericht 19 juni 1947 

Sjoerd Koopmans bezocht dit seizoen tevens de voetbalschool bij s.c. Heerenveen hij kreeg van hen 
een uitnodiging om op 7 mei j.l, aan een toernooi deel te nemen met de D junioren bij niemand minder 
dan  AJAX.  

Alle besturen van onze sportverenigingen in de gemeente zijn middels een enquete aangeschreven 
door de gemeente inzake de sportraad, de uitslag had als gevolg dat deze sportraad werd opgeheven. 

Voor het komende seizoen zijn weer hetzelfde aantal elftallen opgegeven als het afgelopen seizoen. 

zampioensreceptie van Bolswardia 1 werd bezocht door een vertegenwoordiging van ons bestuur. 

Woensdag 27 april j.l. vond er een rëuniewedstrijd plaats op onze sportvelden tussen de 35+ en oud-
D.W.P.-ers. Verslag  elder  in dit blad, Geert en Gerard de Jong, beiden uit Joure, hierbij nogmaals 
bedanken voor de organisatie. Het was een leuke avond met veel belangstellenden. 

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de 2 vaste (stenen)  dugouts  op ons B-veld, de oude waren aan 
vervanging toe. 

Aandachtspunt voor ieder lid: 
Het gebeurd nog wel eens dat leden al tijden niet meer voetballen zonder dat ze zijn afgemeld als lid. 
Soms wordt dit doorgegeven aan de leider maar soms ook helemaal niet. Een verzoek aan iedereen 
bij afmelding dit door te geven aan de jeugd- of secretaris. 

Noteer alvast in de agenda: Algemene Ledenvergadering op 2 september aanstaande in de kantine. 

D.W.P. heeft momenteel ongeveer 100 donateurs, een aantal wat in verhouding met enkele jaren 
geleden vrij laag is. 
In dit informatieblad is bijgevoegd een formulier om zich als donateur bij D.W.P. op te geven. 
Iedere donateur ontvangt (tenzij er al een spelend lid in de familie bevindt) ons informatieblad. 
Om de kosten hoeft u het niet te laten, deze zijn fl. 12,50 per seizoen, wij verwachten een succesvol 
verloop, in het bijzonder ligt er bij de ouders van de jeugdleden nog wat terrein braakt. 

Steun D.W.P. en wordt donateur van onze vereniging. 
* 	* * 

V.I.n.r.: le prijs en de wisselbeker Wiepie van Stralen, 
2e prijs Klaas Snijder 

3e prijs Hans Piek. 

blijft nogal wat kleding liggen na trainingen en na wedstrijden, degene die nog iets mist dient gelijk 
_ .1 het begin van het volgende seizoen even bij de kantine langs te komen. 
Er is dan nog gelegenheid om het na te kijken, hierna wordt alles weggedaan. 

     



KNVB-NOORD ZAT. 
RES. 3E KLASSE A 

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

* 8 D.W.P. 
9  VV  BALK 

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

TOTAAL STAND 
GS PT V T 

22 37 60- 18 
22 35 58- 21 
22 27 57: 27 
22 27 54- 49 
22 24 53- 43 
22 22 43- 65 
22 21 44-44 
22 21 40-  43 
22 18 41-  43 
22 15 27- 55 
22 11 23- 58 
22 6 30- 64  

2 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
4 

0, 
-ce 

p. 	4, 	T. 
r" 

<:0 

1 F.C. WOLVEGA 	35 
2 S.C. JOURE 
	

35 
3 DELFSTRAHUIZEN 35 

g 4 D.W.P. 	 35 
5 HEERENV.BOYS 	35 
6 OUDEHASKE 	35 
7 G.A.V.C. 	 35 
8 C.V.V.O. 	 35 
9 V.V.I. 	 35 

10 C.V.V.O. 	 2 

18 	30 75- 	17 
18 30 69- 17 
18 26 58- 29 
18 24 44- 	17 
18 	19 56- 56 
18 	17 38- 42 
18 	10 30- 58 
18 	10 39- 75 
18 	10 38- 	75 
18 	4 26- 87  

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

0.0. 0,0. 

I, 
0 ye I, 

n.  

ZATERDAG B-JUNIOREN (03) 
3E KLASSE J (215) 

1 AENGWIRDEN 	Dl 
* 2 D.W.P. 	 81 

3 OUDEHASKE 	B1 
4 AKKRUM 	 02 
5 HEERENVEEN 	82  

ZATERDAG 0-PUPILLEN (05) 
KLAS 402 

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

8 16 52- 6 
8 9 21- 23 
8 8 18- 17 
8 6 19- 29 
8 1 	14- 49  

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

•—• Z 

10 19 
10 17 
10 10 
10 9 
10 3 
10 2 

38- 5 
43-
33- lb 
12- 15 
7- 32 
6- 63  

ZATERDAG E-PUPILLEN (06) 	TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

1 DE BLESSE 
2 OLDEHOLTPADE 
3 OLYPHIA 

* 4 D.W.P. 
5 DE WESTHOEK 
6 E.B.C. 

ZATERDAG F-PUPILLEN (07) 	TOTAAL STAND 
KLAS 622 	 GS PT 	V 	T 

KLAS 521 

 

* 1 D.W.P. 
2 RENADO 
3 AKKRUM 
4 G.A.V.C. 
5 W.W.S. 
6 OUDEHASKE 

F2 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 

10 18 
10 15 
10 12 
10 10 
10 4 
10 	1 

45- 11 
32- 11 -«e--- 
18- 17 
21- 19 
13- 39 
5- 37  

 

El 
El 
El 
El 
El 
El 

10 18 
10 12 
10 12 
10 10 
10 4 
10 4 

63- 16 
21- 19 
22- 22 
28- 28 
15- 31 
8- 41  

, 

• %'. 	 . — • 

• 

Een deel van de selektie 
van de 35+ op het podium 
tijdens het uitreiken van 
de pakketten als Fries 
kampioen 

Na afloop namen sommigen nog een lekker 
duik in het zwembad Niet bekend is of Anske 
en Henk daar nog steeds rondzwemmen 

10 20 
10 12 
9 9 

10 7 
9 6 

10 4 

42- 11 
28- 28 
28- 20 
15- 33 
14- 24 
22- 33  

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

10 17 
10 14 
10 13 
10 11 
10 3 
10 2 

42- 10 
31- 8 
28- 16 
28- 16 
12- 52 
4- 43  

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

10 20 
10 14 
10 10 
10 8 
10 6 
10 2 

59- 10 
48- 18 
31- 46 
21- 32 
25- 54 
16- 40 

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

10 14 
10 14 
10 10 
10 10 
10 6 
10 6 

31- 18 
17- 10 
31- 28 
22- 33 
24- 27 
22- 31  

Einduitslagen D.W.P. teams seizoen 1993/1994. 

KNVB-NOORD ZAT. 
4E KLASSE A 

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

Bolswardia 	22 12 	7 3 	31 44-25 
SOS 	22 11 	7 4 	29 47-32 
QVC 	22 11 	6 5 	28 43-28 
De W3lde 	22 10 	6 6 	26 48-32 
Waterp. Boys 	22 8 	8 6 	24 38-36 
Rijperkerk 	22 7 	6 9 	20 28-30 
Oudega W. 	22 7 	6 9 	20 37-43 
Wykels/H. 	22 7 	6 9 	20 35-41 
Balk 	22 7 	4 11 	18 26-38 
DWP 	22 4 	9 9 	17 40-43 
Sleat 	22 5 	6 11 	16 22-40 
VV1 	 22 '6 	3 13 	15 40-50  

ZATERDAG SENIOREN 
RES. 	3E KLASSE A (014) 

TOTAAL STAND 
GS PT 	V 	T 

1 HEERENV.BOYS 5 22 38 76- 25 
2 F.C. 	WOLVEGA 3 22 35 92- 41 
3 Q.V.C. 3 22 26 61- 39 
4 S.C. 	JOURE 4 22 23 59- 59 
5 O.N.S. 6 22 21 67- 64 

. 6 D.W.P. 3 21 20 42- 34 
7 OUDEGA-W 3 22 19 40- 54 
8 T.0.P.'63 2 22 18 56- 59 
9 OUDEHASKE 2 22 17 53- 72 

10 OEVERZWALUWEN 4 22 17 35- 71 	2) 
11 V.V.I. 3 21 16 65- 73 	1) 
12 DELFSTRAHUIZEN 3 22 7 26- 81 	2) 

ZATERDAG A-JUNIOREN (02) 	TOTAAL STAND 
2E KLASSE E (109) 	 GS PT 	V 	T 

1 Q.V.C. 	 Al 
2 OUDEGA-W 	 Al 
3 O.N.S. 	 A2 
4 F.C. WOLVEGA 	A2 
5 NIEUWESCHOOT 	AZ 

* 6 D.W.P. 	 Al  

1 HEERENV.BOYS 	D1 
2 VV BALK 	 01 
3 F.C. WOLVEGA 	D1 
4 C.V.V.O. 	 D1 
5  NIJLAND 	 D1 

g 6 D.W.P. 	 D1  

1 IRNSUM 	 02 
2 OUDEHASKE 	D3 

* 3 D.W.P. 	 02 
4 OUDEHASKE 	D2 
5 VARGA 	 02 
6 RENADO 	 02  

ZATERDAG F-PUPILLEN (07) 
KLAS 618 

1 MILDAM 	 Fl 
* 2 D.W.P. 	 Fl 

3 LANGEZWAAG 	Fl 
4 SPORT VEREENT 	Fl 
5 OLDEHOLTPADE 	Fl 
6 THOR 	 Fl 

vervolg sportgala 1994 
Pas toen de voorzitter van de jury Johan van der Schalie, op de vraag van  Hilly.  "Wat zijn de 
eisen waaraan de sportploeg van het jaar moet voldoen" antwoordde "Het moet niet een 
eenmalige prestatie zijn, bekeken werd wat men nog verder deed binnen de vereniging en het 
niveau van de prestatie" begon toch langzamerhand bij ons ook de gedachte te komen dat wij 
toch misschien wel kanshebber waren 
Wij waren immers ook al enkele jaren steeds maar weer op die 2e plek geëindigd in de 
competitie en maar liefst driekwart van onze spelers heeft nog een andere funktie binnen de 
vereniging Dit vergeleken met de andere genomineerden toch een voordeel 
Zichtbaar teleurgesteld was ook Hilda van der Meulen toen zij bekend maakte dat de pupillen 
van V V I in de prijzen vielen in plaats van de "gerijpte oudjes van D W P' waaraan zij graag 
de prijzen persoonlijk had uitgedeeld 
Ook zichtbaar teleurgesteld was Henk de Vries, leider en vrouwenkenner bij uitstek, hij had zo 

.aag een nader "onderhoud" met Hilda willen hebben en kon zijn, met pijn en moeite, 
voorbereide speech wel verscheuren 
Blij was wel in ieder geval de beheerder van de bar in het zwembad, hij had door de komst 
van de 35+ toch nog een drukke avond 

ZATERDAG C-JUNIOREN (04) 
3E KLASSE C (308) 

* 1 D.W.P. 	 Cl 
2 OUDEHASKE 	Cl 
3 IRNSUM 	 Cl 
4 LEMMER BENTEX 	Cl 
5 F.C. WOLVEGA 	C2 
6 L.S.C. 1890 	C2 

ZATERDAG 0-PUPILLEN (05) 
KLAS 456 



Na eerst de fundaties te hebben gestort 

Sportgala 19 maart 1994 
Op zaterdagavond 19 maart jongtleden organiseerde de sportraad van Skarslerlán weer hel 
gebruikelijke SPORTGALA 
De presentatie van deze avond was in handen van Wiebe Krist en (dorpsgenote)  Hilly  Wind 
Dit alweer vijfde sportgala werd gehouden in het subtropisch zwembad De Stienen  Flier  te 
Joure. de bekendmaking van de sportman, sportvrouw en sportploeg werd gedaan door 
niemand minder dan Hilda van der Meulen de "kersverse (7)" Miss Nederland uit Oude-
schoot 
Zoals iedereen natuurlijk al weet waren ook onze 35+ evenals het pupillenteam van V V I en 
de Acrogymploeg van V K H genomineerd om in aanmerking te komen als sportploeg van het 
jaar 
Omdat de Acrogymploeg Nederlands kampioen was geworden en wij "maar" Fries kampioen, 
beschouwden de 35+ deze avond slechts als "samen weer eens een gezellige avond uit" met 
de kans om te winnen minimaal 

Sfeermaker de Vries was 
die avond weer danig in zijn 
nopjes, ook Tjitze van r' - 
Wal zat er naast of kon c 
avond niet meer stuk 
Was juist hij het niet die iets 
met "Elske" had geregeld 
over de verdeling van de 
prijzen??" 
Let bij de bovenste foto 
eens op de weerkaats i n g 
van de flitser op het 
hoofd van Tjitse 

Aanpassingen sportcomplex "de Grie" 
Zoals iedereen al heeft kunnen zien is er de laatste maanden, door vrijwilligers, enorm veel werk verricht 
op ons complex Het begon met de verwijdering van de boswal tussen het trainingsveld en de 
kleedboxen. dit was al eens eerder bij de gemeente aangekaart doch toen werd dit niet goedgekeurd 

Ook waren we met de gemeente overeen gekomen om de geheel nieuwe stroomkabel zelf te leggen, 
het bedrag wat Strago in zijn offerte vermelde kregen we dan teruggestort in onze clubkas. 
Dit om de kosten van de overname van de kantine, wat al enige tijd speelde. te compenseren 
Omdat er zwaardere lampen in de masten zitten moest er ongeveer een kleine 325 meter nieuwe 
stroomkabel de grond in 
Met hulp van Albert Kombrink, welke een speciale tractor van zijn baas kon krijgen, werd het grootste 
gedeelte gemakkelijk verwerkt 

Toch moesten we nog enkele sleuven met de hand 
uitgraven om de kabel op de juiste diepte te krijgen. ook 
moest Rudie nog languit onder ons complex om de kabel 
door te trekken naar de meterkast 
Ondertussen werd met vele hulp de bestaande ballenvanger 
verplaatst en gelijktijdig nog verlengd zodat we nu een 
ballenvanger hebben die de hele lengte van de kantine en 
kleedboxen bestrijkt. 
Daarna was het de beurt aan het bedrijf Strago uit 
Gorinchem welke de masten op ons B-veld (6) en de nieuwe 
masten (3)op ons trainingsveld zouden plaatsen. 

werden later de masten (komende uit Frankrijk) geplaatst en 
afgesteld, de masten op het trainingsveld moeten nog nader worden bijgesteld. 
De installatie op het B-veld wordt bekostigd door 
de gemeente Al enkele jaren geleden vroegen 
wij om uitbreiding van ons complex omdat wij 
beschikten over te weinig trainingsruimte. deze 
uitbreiding werd geplaatst op de meerjarenplan-
ning doch werd er op het allerlaatste moment 
wegens bezuinigingen weer afgehaald 
Als alternatief werd plaatsing van een licht-
installatie aangedragen en aanpassing van 
de dranaige 

Speciaal voor sponsor 

Fabriek 
bouwmaterialen 

werden de tenues eens 
op een zaterdagavond 
uit de kast gehaald 

Bij de besprekingen van de aanpassing 
complex werd het nogmaals door ons • 
voorgesteld en kregen we toestemming 
de boomwal te verwijderen, echter 
moest alles wel met zelfwerkzaamheid 
gebeuren. 
Tjitse van der Wal krijgt binnenkort alle 
bomen in de kachel want hij heeft alles 
plat gezaagd. op een zaterdagmorgen 
hebben Menno de Vries en Sjoerd de 
hnomstronken nog verwijderd met een 

de kraan. (zie foto) 
Met het achteruit leggen van ons 6-veld, 
gelijk na de winter, kregen we, met het 
gedeelte waar de boomwal heeft 
gestaan. een flink stuk groter trainings-
veld. 



is, mast voldoende van de  per de opzet gemeente 

Omdat ook de bestaande lichtinstallatie op ons trainingsveld er al weer vele jaren hadden 
gestaan (17/18 jaar), en nodig een opknapbeurt moest hebben besloot het bestuut om tegeli1ktiJdig 3 
nieuwe masten (incl. lampen) aan te schaffen voor het trainingsveld 

Met de uitbreiding en de vervaniging van de lichtinstallatie beschikken wil nu over een beter trainingsge- 
deelte en hoeven we niet al te snel uit te wijken naar het B-veld 
Al vele opmerkingen werden gedaan waarom wij geen dubbele lampen per mast plaatsen. er  is dan veel 
meer licht en je kan er beter een wedstrijd bij spelen 
Met de installatie wat er momenteel staat kunnen wij gerust ook incidenteel oefenwedstrijden spelen. 

Het bestuur was unaniem van mening dat 1 lamp 
was ook om de trainingsmogelijkheden uit te breiden.  
Germ  Sloothaak is twee dagen druk in de weer geweest om de bestaande meterkast aan te passen aan 
de huidige installatie. 
Nadat er nog bedieningsschakelaars in de scheidsrechtersbox werden geplaatst werd alles aangesloten. 
een spannend moment zou alles het doen?7  

Alles deed het direct, lampen werden bijsteld. en na 
3 dagen werk was ook Strago klaar met het 
aanleggen van de nieuwe installatie. 
Tussendoor werd er nog een schot geplaatst om de 
hoogte tussen het trainingsveld en bestaande 
betegeling te overbruggen. 
Tot slot nog een ingrijpende aanpassing aan het 
complex. oppervlaktedranaige. dit omdat het B-veld 
met extra trainingen intensiever wordt gebruikt en de 
bestaande dranaige niet toereikend is om alle water 

• te verwerken. 
Met het leggen van een oppervlaktedranaige n 

het B-veld beter bestand zijn tegen wateroverlast, in totaal werden er 17 nieuwe sleuven in de lengte 
van het veld gegraven waarin een nieuwe dranaigebuis kwam te liggen. 
Op de allereerste dag was het al mis, de Grontmij welke deze opdracht uitvoerde, sneed 2 keer door 
een bestaande stroomkabel welke liep naar het huis van de familie van der Meer, het gevolg was dat 
een gedeelte van Sintjohannesga zonder stroom kwam te zitten. 
Doch dit werd opgelost en na ongeveer een week werk 
was alles klaar. 

Tussendoor zien jullie enkele foto's welke zijn gemaakt 
van de werkzaamheden, sommige zijn echter net 
gemaakt op de zaterdag toen het zo hard had geregend. 
Momenteel zijn er nog enkele vrijwilligers ''drok dwaande" 
om de betegeling naast de kleedboxen opnieuw te 
bestraten en om 2 nieuwe stenen dug-outs te plaatsen 
rondom het B-veld. 

,w, p,,,, 	plot, m-rj s  
C junioren 

Dit seizoen zijn onze C-junioren zowel in de voor- als in de najaarcompetitie kampioen geworden in hun 
klasse. een bijzonder goede prestatie 

Staande v I.n.r Wim van der Molen (leider). Arjen Krist, René de Vries, Henk van Hes (trainer), Wiebe 
Roelof Lageveen. Jan ten Hoeve (leider). Jelle de Vries.  Harm  van der Wal en Volken Sloothaak. 
Zittende v.I n.r.• Remco ten Hoeve. Marco van der Wal. "de afscheidnemende" Eric Jager. Klaas Luinen-
burg. Egon Bakker, Piet Koopmans. "Lui" liggend: Hotse Piersma, ontbreekt: René van der Woude 

F2 pupillen 
Ook na een spannende competitie werden de F2 pupillen kampioen in hun klasse, op voorhand dachten de 
leiders in een zeer zware poule terecht gekomen te zijn met veel Fl teams. doch de "mannen" weerden 
zich dapper en werden toch kampioen! Grote klasse!!! 

Staande v Inr Willem van der Wal (trainer). Sjoerd Haringsma (leider). Rienk Visser. Jelle Oenema 
Raymond Pen, Jilke Oenema. Hendrik "Regtop" van der Wal. Zittende: Sander Visser. Mengel Haringsma 
Stefan ten Boom en Robert Bos Kleine foto: supporter van het F pupilllen team. 
Allebei de teams van harte gefeliciteerd met jullie goede prestatie, ga zo door. 

Destijds is er door het bestuur wel een 
nieuwe offerte aangevraagd wat het de 
vereniging extra moest kosten om meer 
lampen te plaatsen. deze kosten werden 
dusdanig hoog dat het als kleine dorps-
vereniging. want dat zijn wij nog steeds. 
niet verantwoord was deze aan te schaffen 
Elke keer wanneer wij dan zouden trainen 
op ons B-veld zouden alle lampen branden 
en de energienota tegelijk natuurlijk schrik-
barend stijgen. 



Jeugdindeling 

A junioren 
9 
Aico  Nieman  

1 Jelmer van der Knoop 
2 Hendnkus Schokker 
3.  Harm  Jan Sloothaak 
4 Jochem Sloothaak 
5. Hendrik Hans van Stralen 
6. Marco Vaartjes 
7. Roel Wietsma 
8. Remco Akkerman 
9. Jan Schokker 
10 Gerard de Vries (disp) 
11 Sicco Lageveen (disp) 
12 Luc Pen 
13 Wiebren van Stralen 
14 Chris Elzinga 
( 7) Geert de Vries 

C junioren 
Jan ten Hoeve 
Wim van der Molen 
Henk van Hes 

1. Wiebe Roelof Lageveen 
2. Hotse Piersma 
3. Jelle de Vries 
4. René de Vries 
5. René van der Woude 
6 Remco ten Hoeve 
7. Durk  Bloemhof 
8. Hendrik de Jong 
9. Johan Kok 
10 Arjen Krist 
11 Lammert Jan Vogel 
12 Niek van der Wal 
13  Bennie  van der Wal 
14 Bodisco Woudstra 
15 Klaas Oenema 

El pupillen 
Jitske Mulder 
Rinskje Zwart 
Willem van der Wal 
1. Kees Brouwer 
2. Jan IJpe Holtrop 
3. Burghard Kombrink 
4. Gerard Kerkstra 
5. Sake Mulder 
6. Johannes van Stralen 
7. Jelle Oenema 
8. Jilke Oenema 
9. Werner Bos 
10 Klaas de Leeuw 

: !eiders 

: trainer : 

D.W.P. seizoen 1994/1995 

B junioren  
!eiders 	Willem van der Wal 

Andries Hoeksma 
trainer 	Atop Nieman  

1  Reynold  Aalbers 
2 Siard Bruinsma 
3 Ricardo Dalstra 
4. René Knkke 
5. Klaas Luinenburg 
6 Bernardus van Stralen 
7 Piet van der Wal 
8 Anne Wierda 
9 Niels Yntema 
10 Piet Koopmans 
11 Marco van der Wal 
12 Egon Bakker 
13 Volken Sloothaak 
14  Harm  van der Wal 

DI pupillen (elftal) 
leiders 	Ate  Krist 

IJpe Bijker 
trainer • 	Willem van der Wal 

1 Sjoerd Koopmans (disp) 
2. Jan Dik Piersma 
3 Geert Brouwer 
4 Johannes Dijkstra 
5 René Hulsebos 
6 Marco Krist 
7 Egbert Mulder 
8 Jelmer Roffel 
9. Sjoerd Douwe Seffinga 
10 lwan Sloothaak 
11 Vijaj Haringsma 
12  Elmer  Venema 
13 Harry Tuinier 
14 Thomas van der Meulen 

E2 pupillen 	Fl pupillen 
Rienk Visser 
	 Elly Sloothaak 

Sjoerd Haringsma 
	Anneke Boukes 

Willem van der Wal 
	

Willem van der wal 
1. Robert Bos 
	 1. Roel Mulder 

2. Marcel Boukes 
	2. Eric  Steffens  

3. Pieter van der Wal 
	

3. Hilbrand Woudstra 
4. Anne Holtrop 
	 4. Jannes zwart 

5. Raymond Pen 
	 5. Stefan ten Boom 

6. Sander Visser 
	 6. Yeb Johan Seffinga 

7. Mengel Haringsma 
	7. Jochem Anne Diever 

8. Hendrik van der Wal 
9. Stefan Dijkstra 
10 Bennck Aalbers 

Tot slot wil het bestuur op deze wijze iedereen bedanken die, 
"op wat voor manier dan ook", heeft meegewerkt aan de reali-
sering van ons aangepast complex. 
We kunnen als kleine dorpsvereniging trots 
zijn op ons sportcomplex gelegen aan de 
Grie te Sintjohannesga, momenteel hersteld 
de grasmat van het komende seizoen en 
met de komst van lekker warm weer schiet 
al het nieuw ingezaaide ook snel de grond uit. 
Na de vakanties is alles hopelijk weer 
speelklaar en we verwachten dan ook dat 
iedereen eens een kijkje komt nemen op 
onze velden  

...it  is een klus van enkele maande weer geklaard of het bestuur is al weer druk bezig nieuwe plannen 
te maken. besturen is vooruit zien wordt er wel eens gezegd. 
Alles kan natuurlijk niet in één keer en moet ook financieel maar op te hoesten zijn toch wordt er 
momenteel druk gekeken naar uitbreiding van de kantine en dan in het bijzonder de situatie bij de w.c.'s 
Het complex staat er al weer zo'n 17 â 18 jaar en was nieuw voor die tijd toch zijn enkele dingen 
veroudert en moeten worden aangepast aan de eisen van deze tijd. 
Zo zullen de w.c.'s dienen te worden verandert met o.a. pisbakken ook de keuken kan wel een stuk 
groter. 
Dit zijn allemaal kleine puntjes welke op papier dienen te worden gezet en verder op tekening moeten 
worden uitgewerkt 
Doordat we sinds kort volgens gemeentelijk beleid eigenaar zijn van de kantine zijn aanpassingen ook 
gemakkelijker te realiseren. Voor de toekomst is er dus voor de vrijwilligers nog werk genoeg. 

r.; EHOC4W EMGr7IrM  

Tijdens een van de jeugdwedstrijden van 
D W P kwam de bal, zoals zo vaak, in de 
sloot terecht 
Meestal vliegt er gelijk een geheel ploegje 

iteraan om de bal uit de sloot te halen. 
ueze zaterdagmorgen hadden ze echter 
hulp Zonder maar te twijfelen sprong het 
hondje van mevr. Jager, en voetballief-
hebber bij uitstek, in de sloot, zwom naar 
de andere kant en bracht keurig de bal 
weer terug. 
Helaas was ik net te laat, hiernaast zien 
jullie dat hij alweer terug was en de bal 
netjes inleverde bij een Renado-speler 



Jubbega 1 (zon) 

Jubbega 2 (zon) 

- D.W.P. 1 

- D.W.P. 2 
D.W.P. 1 	- 2e ronde K.N.V.B. BEKER 

trainen B selektie 

trainen A selektie 

aanvang competitie 	 

Nou dat was me het laatste deel van de competilie wel 
zeg Tsjonge wat een drukte, door het slechte weer 
waren er veel afgelastingen in het begin van de 
voorjaarsreeksen 
Daardoor moesten er in april en mei veel doordeweek-
se wedstrijden worden gespeeld, maar dat is allemaal 
naar wens verlopen 
We hadden ook daardoor veel afzeggingen 
toernooien, omdat de bond teveel wedstrijden inlastte 

naar wens afgerond en verschillende teams kwamen met een 

1.? 	 EuGI) 
VANUIT HET 

BESTUUR 
van  

De rest van de toernooien zijn 
mooie bokaal thuis 
Op het einde van de competitierit zijn de C junioren (onder leiding van Jan ten Hoeve Wim van 
der Molen en trainer Henk van Hes) toch door alle drukte kampioen geworden 
Bij thuiskomst werden ze met patat en fris onthaald door het thuisfront 
Ook onze jongste sportmannetjes behaalden de kampioenszege. deze F2 pupillen (onuer 
leiding van Rienk Visser, Sjoerd Haringsma en trainer Willem van der Wal) kwamen in feest-
stemming uit Akkrum aan Ook voor deze jeugd was en patat en fris, en natuurlijk net zoals de 
C junioren een echt "D W P -KAMPIOENSDIPLOMA" 
We hebben dit seizoen afgesloten met een dagje uit, naar het P S V stadion voor deCoca Cola 
voetbaldag. Dit was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar 
De jeugd vond het ook prachtig (ze hebben zich ook prima gedragen, tof jongens! jeugdbest) 
Dus alles is weer naar wens geweest en we zijn al weer in voorbereiding voor het volgende 
seizoen Iedereen een prettige vakantie toegewenst. 

het jeugdbestuur 
"Goud van Oud" 

Helaas is onze vaste uitgave van het clubblad al weer enkele jaren opgeheven, hier stond maandelijks 
een vaste rubriek in welke herinnerde aan vroegere tijden 
In de allereerste uitgave van het clubblad van destijds werd al vermeld dat de voetbalvereniging D.W.P 
al eens eerder had bestaan. 
In de jaren dertig was er al een D.W.P. welke later werd opgeheven om daarna op 19 juni 1947 weer 
het levenslicht te zien Van Gerard de Jong uit Joure ontving ik onderstaande foto van de eerste 

oprichters. Wanneer er meer van dergelijke 
foto's zijn of verdere verhalen dan hoor ik dit 
graag. 

Jan Knijpstra  

Foto gemaakt in ongeveer 1930 op het terrein 
achter café Meerding. 

Liggend v I.n.r.: H van der Wal. S Meerding. Franke Vermaning. A. de Jong. H de Heij 
Staande v.I.n r.• P Vermaning. Botte van der Weg. Atte van der Weg. Douwe Lap en Tjitse de Jong 
(Joure) 

TRAININGEN + OEFENPROGRAMMA 

A + B SELEKTIE SEIZOEN 94/95 

dinsdag 	2 aug. 	trainen A en B selektie 

	

donderdag 4 aug. 	trainen A en B selektie 
aterdag 	6 aug. 	trainen A en B selektie 

dinsdag 	9 aug. 	trainen A en B selektie 

	

donderdag 11 aug. 	trainen A en B selektie 
zaterdag 	13 aug. 	D.W.P. 1 	- Mulier 1 

D.W.P. 2 	- Mulier 2 

dinsdag 	16 aug. 	trainen A en B selektie 

	

donderdag 18 aug. 	trainen A en B selektie 

zaterdag 	20 aug. 	D.W.P. 1 	- De Griffioen 1 

D.W.P. 2 	- De Griffioen 2 
maandag 	22 aug. 	s.c. Joure 2 	- D.W.P. 2 
dinsdag 	23 aug. 	D.W.P. 1 	- le ronde K.N.V.B.' BEKER 

	

donderdag 25 aug. 	trainen A en B selektie 

zaterdag 	27 aug. 

dinsdag 	30 aug. 

nderdag 	1 sep. 

zaterdag 	3 sep. 

Iedere dinsdagavond is er vanaf 18.15 uur verzorging mogelijk 

van blessures e.d. door Hendrika. 

Trainers, leiders, verzorgster en bestuur wensen jullie 

een plezierige vakantie toe. 

19.00 uur 

19.00 uur 

14.00 uur 

19.00 uur 

19.00 uur 

14.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

19.00 uur 

14.30 uur 

14.30 uur 

19.00 uur 

18.30 uur 

19.00 uur 

19.00 uur 

19.00 uur 

18.30 uur 

19.00 uur 

20.15 uur 

VOETBALVERENIGING ply13.W.P,"  ROTSTERHAULE 

Opgericht 19 juni 1947 



Verslag D2 pupillen 
Een kleine terugblik op de voorjaarscompetitie van D2. 
Al met al was het een leuke competitie, we hebben 10 wedstrijden gespeeld, waarvan 
we er 5 hebben gewonnen. De rest werd verloren. 
Topsc,00rder werd René met vijftien doelpunten, lwan scoorde er zes, Jelmer schoot 
zeven keer raak en  Vijay,  Marco en Sjoerd Koopmans (gastspeler) ieder één keer. 

We hebben aan het einde van de competitie ook nog aan een aantal toernooien 
meegedaan. In Nieuweschoot, waar we vijfde zijn geworden, daarnaast hebben we ook 
nog een toernooi gespeeld bij v.v. Aengwirden. 

We kunnen terugkijken op een leuk seizoen. 
Bijna iedereen kwam trouw op de trainingen en wedstrijden. 
Het was soms wel moeilijk om een zevental op het veld te krijgen omdat eerst aan het 
begin van het seizoen Marco een poosje uitgeschakeld was en halverwege  Elmer  met 
een paar gipsarmen moest afhaken. 

We hopen volgend jaar ook op zo'n goede opkomst bij de wedstrijden en de trainingen 
en een succesvol voetbalseizoen 1994/1995. 

Aly Krist, leidster D2. 

TRAININGSTIJDEN SEIZOEN 1994/1994 
MAANDAGS 4.30 - 5.30 D pupillen Willem van der  Wal  

6.30 - 7.30 B junioren Aico Nieman 
7.30 - 8.30 A junioren Aico Nieman 

DINSDAGS 4.15 - 5.15 El pupillen Willem van der Wal 
5.45 - 6.45 C junioren Henk van Hes 
7.00 - 8.15 A selektie Henk Zuiderbaan 
8.15 - 9.30 B selektie Henk Zuiderbaan 

WOENSDAGS 3.30 - 4.15 F pupillen Willem van der Wal 
4.15 - 5.15 E2 pupillen Willem van der Wal 
5.15 -6.15 D pupillen Willem van der Wal 
6.00 - 7.00 B junioren Aico  Nieman  
7.00 - 8.00 A junioren Aico  Nieman  
7.30 - 9.30 4e en 35+ Sietze Drenth 

DONDERDAGS 7.00 - 8.00 C junioren Henk van Hes 
7.00 - 8.15 B selektie Henk Zuiderbaan 
8.15 - 9.30 A selektie Henk Zuiderbaan 

Keeperstrainingen jeugd 	: Jan ten Hoeve 
senioren 	: Hendrik Feenstra 

Aanvang trainingen: 
De aanvang van de trainingen van de Hugd beginnen in de week van 

17 augustus aanstaande. 

Op het allerlaatste moment ontving de jeugdsecretaresse nog verslagen van de jeugd-
leiders inmiddels was  ht--±t boekje al naar de drukker komt in het volgende nummer. JanK 

NIEUWE COMPETITIE INDELING SEIZOEN 1994-1995 
v.v. D.W.P. 

4e klas A KNVB res 3e klas A KNVB res 3e klas A FVB 
A.V.C. 1 Balk 2 D.W.P. 3 
Balk 1 Blauw Wit '34 4 Hielpen 3 
D.W.P. 1 Cambuur/Lwd 3 sc Joure zm 4 
Minnertsga 1 C.V.V.O. 2 Oeverzwaluwen 4 
O.N.T. 1 Drachtster Boys 4 ONS. 6 
Oudega W 1 D.W.P. 2 Oudehaske 2 
Q.V.C. 1 Hardegarijp 2 Q.V.C. 3 
S.D.S. 1 Minnertsga 2 T.O.P. '63 2 
Trynwáldster Boys 1 Oeverzwaluwen 2 V.V.I. 3 
De Wálde 1 ONS. 3 fc Wolvega zm 3 
Waterpoort Boys 1 
Workum 1 

Veenwouden 2 
fc Wolvega 2 

Workum 5 

res. 4e klas FVB 2e klas F A jun. 3e klas E B jun. 
Balk 4 Aengwirden Al De Blesse B1 
C.V.V.O. 4 Akkrum Al C.V.V.O. B2 
Delfstrahuizen 3 D.W.P.A1 Delfstrahuizen B1 
D.W.P. 4 Heerenveen A2 D.W.P. B1 
E.B.C. 3 Heerenv Boys A2 Heerenveen B2 
N.O.K. 4 lrnsum Al Heerenv Boys B2 
Oudega W 4 Mildam/Udiros Al Lemmer Bentex B1 
V.O.G. 2 Nieuweschoot A2 Nieuweschoot 82 
V.O.G. 3 Read  Swart  Al Oudehaske B1 
De Walde 4 Sport Vereent Al T.O.P.'63 B1 
fc Wolvega zm 4 VVispolia Al V.O.G. B1 
Woudsend 3 fc Wolvega A2 fc Wolvega B3 

2e klas A C jun. klas 408 0-elftal klas 518 El pup 
St Annaparochie Cl Akkrum D1 Blue Boys El 
Dronrijp Cl D.W.P. D1 D.W.P. El 
D.W.P. Cl G.A.V.C. D1 G.A.V.C. El  
LAC  Frisia 02 lrnsum D1 Heerenv Boys El 
G.A.V.C. Cl Oldeboorn Di Oldeboorn El 
Harlingen Cl W.W.S. D1 Warga El 
Heerenveen C2 
Makkum Cl 
N.O.K. Cl klas 954 35+ 
Oeverzwaluwen Cl Balk 35+ 
Scharnegoutum Cl C.V.V.O. 35+ 
Terschelling Cl C.V.V.O. 2 35+ 

Delfstrahuizen 35+ 
klas 560 E2 pup klas 618 Fl pup D.W.P. 35+ 
De Blesse MP D.W.P. Fl Heerenveense Boys 35+ 
D.W.P. E2 Heerenveen Fl sc Joure 35+ 
Heerenveen E4 Heerenv Boys Fl sc Joure 2 35+ 
Heerenv Boys El0 Read  Swart  Fl Oudehaske 35+ 
Sc Joure E3 
De Westhoek MP 

fc Wolvega Fl V.V.I. 35+ 
fc Wolvega 35+ 



LEEUWARDEN - Het bestuur 
van  dc  Friese Voetbal Bond was 
van plan in 2004 vorstelijk uit te 
pakken. Maar omdat.  het eeuw-
feest in verband met de reorgani-
satie binnen de KNVB niet 
wordt gehaald, werd besloten 
van de negentigste verjaardag 
een happening te maken. Vanaf 
de jeugdvoetbalkampen deze 
maand tot volgend jaar juni zal 
de FVB activiteiten houden voor 
alle Friese voetballers. 
„Een unieke gebeurtenis", om 
met Martin Dijkhof, de voorzit-
ter van de jubileumcommissie, te 

spreken, vindt plaats in septem-
ber. De FVB legt alle competities 
drie weken stil voor de jubileum-
toernooien. „Een gigantische 
organisatie", aldus Dijkhof. 
Op honderd accommodaties zul-
len in. totaal 2100 elf- en zeven-
tallen van 180 verenigingen gaan 
strijden om de jubileumbokalen. 
De provincie is hiervoor in acht 
•rayons verdeeld. ,,We hebben de 
poules ingedeeld op sterkte", 
aldus Dijkhof.., • , 

Vrijdag 23 en zaterdag 24 sep-
tember vinden de finales plaats 
Op de velden van Harkema Op-
einde en Harkemase Boys. „Het 
moet een knallend voetbalfeest 
Worden", aldus FVB-voorzitter 
Hans Lesterhuis. 

COCA-COLA JEUGDVOETBALOAG 

VB 

JIJ AJ 
IP75; ". 

1 9 9 4 
In het Philips Stadion te Eindhoven 

OFFICIEEL PROGRAMMA 

FVB legt competities 
stil voor jubileum 

Haar 

HIJ KOMT DE K.N.V.B. VOETBALTRUUK! 

In het kader van het 100-jarig bestaan van de KNVB is in 1989 het idee ontstaan om 
voor amateurvoetbalverenigingen een zogenaamde Voetbaltruuk te.  ontwikkelen. 
Voor deze voetbaltruuk is heel veel belangstelling en een reservering voor een juiste 
datum is dan ook moeilijk, toch is het ons gelukt, in samenwerking met v.v. Oudehaske 
zal de Voetbaltruuk op woensdag 6 september (let op) 1995 ons sportcomplex bezoe-
ken. 

De KNVB Voetbaltruuk, bestaande uit een touringcar en een grote aanhanger met 15 
voetbalspelen, is bedoeld om de jeugd een afwisselend voetbalprogramma aan te bieden 
vol voetbalplezier. 

Er zijn 15 voetbalspelen, zoals 4 tegen 4, zuiver schieten, tsjoekkbal, ingooien, hard 
schieten en 	 een levensgrote foto van het Nederlands elftal. 
Met je hoofd in het Nederlands elftal is de slogan waarbij je tussen de Europese 
kampioenen (en dan wel misschien Wereldkampioenen) op de foto kunt worden gezet. 
Kortom een leuk programa voor jongens en meisjes die eens op een andere manier 
willen kennismaken met het voetbal. 

De kapper was even langs 
geweest en de jongens waren 
er nog van over hun toeren. 
Zelfs tijdens de wedstrijd 
tegen Marokko zag je ze 
elkaar bewonderen. Je hoor-
de het niet, maar je zag Koe-
man tegen Van Vossen zeg-
gen: „Het staat je leuk, 
Peter". 

Even later zag je de altijd vro-
lijke Frank . de Boer met  
Bryan  Roy praten op links. 
Dat kon, want de bal was op 
rechts.  Bryan  zei: „Leuk dat 
je de oren vrij hebt gelaten." 
En Frank zei: „Ik vind dat 
kale van jou leuker dan dat 
kroezige." „Zei Naadje ook 
al." Dat was Roy weer. „ Sta 
niet leuteren, dek de zone." 
Dat was Jan Wouters. 

Ronald Koeman stond op dat 
moment net even bij Ed de 
Goeij. Die hield hem een 
spiegeltje voor. „Denk je dat 
ik er teveel gel in heb 
gedaan?", vroeg Ronald 
bezorgd. „Je kan het best 
hebben," zei Ed, die hoopte 
dat Koeman wat iets over 
zijn geheel verzorgde snor 
zou zeggen. Maar Koeman 
tuurde nog in het spiegeltje 
en zag daardoor net op tijd 
een doorgebroken Marok-
kaan aankomen. 

Voorin ergerde Dennis Berg-
kamp zich dood aan de 
gekapte koppen. Hij was 
voor het wereldkampioen-
schap al geweest. Zo'n Marc 
Overdwars, daar kon ic zich 
dood aan ergeren. Die was al  

drie keer bij hem langs 
geweest om te klagen. De 
kapper had vergeten zijn nek 
uit te scheren. „Dan bestel je 
hem morgen toch weer", 
sprak Dennis streng. Mon-
kelend zocht Marc de vleu-
gel weer op. Het was moei-
lijk communiceren met Den-
nis. 

Hij zou het er met Witschge 
over kunnen hebben, maar 
die liep helemaal aan de 
overkant. Zou hij hem roe-
pen? „Hé, Witsch", riep 
Overmars. Robbie keek op, 
dacht: „Effe Marc vragen 
naar mijn haar." Hij spurtte 
over het veld. „Wat nou", 
riep hij alvast om tijd te win-
nen. „Mijn nek is niet 
geschoren," „Laat eens 
zien", zei Witschge en Over-
mars boog. 

„Verdomd, die van mij...", de 
rest ging verloren in het 
gejuich van Marokkanen. 
Die waren op rechts even 
helemaal niets tegengeko-
men. Witschgc weg en Jonk, 
die het net met Winter over 
de voordelen van kort haar 
in de tropen had,. te laat. 

Na afloop werd er door des-
kundigen nog even gezocht 
naar de oorzaak van die ene 
Marokkaanse goal. Advo-
caat hield het op een mis-
verstand, Frank de Boer 
dacht aan de hitte, maar ik 
weet beter: het was de kap-
per.  

De feestcommissie heeft geen 
enkel FVB-lid willen overslaan. 
De scheidsrechters krijgen hun 
technische dag met als gastsPre-
kers WK-fluitist 'Mario van der 
Ende en vlaggenist Jan 'Dolstra, 
de gehandicapten hun  manifests-
tie,  de zaalvoetballers een `eigen' 
toernooi • naast het open • FX. 
waaraan ook de veldclubs del- 
nemen. 	• 

' 	• • 
In december wordt de jubilèum-
receptie gehouden en kan er een 
tentoonstelling worden bekeken. 
Tevens wordt dat het vierhon-
derd pagina's tellende jubiletlm-
bock gepresenteerd. De slottna-
nifestatie vindt plaats op 10 jimi. 
Activiteiten FVB: 18-29  lull:  jeugdvoet-
balkampen in Sondel, 230 deelnemers. 3-
24 september toemooien veldvoetbal, 
20.000 spelers. Oktober: toemooien 
voortgezet onderwijs. 17 december eu-p-
tie, tentoonstelling, aanbieding jubileum-
bock in 1,,euwarden. Kerstvakantie: 
jeugdzaaltoernooien, finales 21 januari in 
Franeker. 5, 6, 7  Jarrow':  open FK zaal-
voetbal in voormalige Frieslandhallen. 14 
Januari: FVB-cross in Rijsterbos: techni-
sche dag scheidsrechters in Goredijk. 11 
februari: manifestatie G-voetbal in  Fm-
Ticker.  April,  II  snel: toernooien en finales 

: 4 tegen 4.  Mel:  TOertiociien zaalvoetbal-
clubs. 10 Junk slotmanifestatie met finales 
Freonskipsbeker in Leeuwarden. 
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