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KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID.. 
welkom bij 	 

voetbal de , 
vereniging  with   

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

* dinsdag 3 januari "nieuwjaarsreceptie, 
kantine D.W.P., aanvang 20.00 uur. 

* zaterdag 17 december, zaalvoetbaltoernooi D pupillen, 
sporthal te Akkrum aanvang 9.00 uur. 

* woensdag 21 december a.s., "rolladereceptie" 
aanvang 20.00 uur, kantine D.W.P. 

* 24 en 25 december KERSTDAGEN 

* 27 december, bestuursvergadering. 

* 27 december, zaalvoetbaltoernooi B junioren, 
"De Telle" Heerenveen, aanvang 9.00 uur. 

* 28 december mix-zaalvoetbaltoernooi senioren te Munnekeburen. 
aanvang 19.00 uur (einde 22.00 uur) 

* 29 december, inpakken van de gebakken oliebollen. 

voetbalvereniging 

D. W. P. 

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

WORDT LID.. 
welkom bij 	 

voetbal de . 
vereniging  with 

peal  

* 30 december, oliebollenaktie, aanvang 9.30 uur. 
* 30 december, zaalvoetbaltoernooi A junioren, 

"sporthal te Lemmer, aanvang 9.00 uur. 
* 30 december, zaalvoetbaltoernooi, C junioren 

"sporthal te Munnekeburen", aanvang 9.00 uur. 

* 31 december 1994 / 1 januari 1995 
Oppassen dat er niet teveel wordt gegeten en gedronken. 	 KOM VOETBALLEN! 



Je hebt maar twee 
ogen, twee oren en tien 
vingers. En daar moet 
je nog je hele leven mee 
doen. Hou dus deze 
dingen even in de gaten: 
steek vuurwerk altijd aan 
met een sigaret of sigaar 
en rióCiit in je hand. Kijk 
gocd uit wáár je het 
gebruikt. Je maatjes heb-
ben ook maar twee ogen. 

Koop alleen vuurwerk 
met een Nederlandse ge-
bruiksaanwijzing. Blijf van 
weigeraars af. Die knallen 
altijd onverwacht uit elkaar. 

En 't belangrijkste: doe 
niet stoer. Da's veel te link. 

__. 	• 
danlaii dat 

veel te korte lontje, 
heb ik nu 
eindelijk 

een - 
hondje: 

Vuurwerk-Hou 't leuk 

/th 

Ook dit jaar is weer bijna ten einde, bij het maken van dit informatieblad 
. hopen wij dat een ieder weer voorzichtig zal zijn met vuurwerk: tot volgend jaar! 

Bestuursleden, aktiekomité, leiders, 
trainers en vrijwilligers wensen u 
vanuit het klubhuis allen gezegende 
Kerstdagen en een goede Jaarwisseling. 

or 

Hier komt dan het eerste informatieblad van dit seizoen 
1994/1995, de bedoeling is dat het blad halverwege 
december zal worden verspreidt, sommige leden zullen 
hem misschien tegen de Kerstdagen krijgen. 
Door het ontbreken van de nodige tijd en al moeite die 
je moet doen om kopie voor dit blad bij elkaar te krijgen 
wil één en ander nog wels eens vertragend werken. 

Ditmaal echter wederom een blad boordevol informatie, 
de vaste rubrieken van de bestuurstafel, jeugdnieuws, 

standen van alle elftallen/teams, verslagen, mededelingen en andere kleine wetenswaar-
digheden. In ieder geval veel leesplezier. 

* * * * * * * * 

Op vrijdag 2 september 1994 hielden wij in de kantine onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. 
Om klokslag 8 uur (zonder het Sintjtitster kwartiertje u leest het goed) opende voorzit-
ter Rudie Vis de vergadering met een woord van welkom aan de 25 aanwezige leden_ 
Na de opening had de voorzitter ondermeer nog de volgende mededelingen: 
* dit jaar waren er geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd, dit stond vermeld in het 

laatste  "It  Wite Pealtsje". 
Sommigen vonden dit niet voldoende en dachten dat kort voor de vergadering persoon-
lijk iedereen nog met een briefje bericht moest hebben. 
Omdat de opkomst elk jaar bij de Jaarvergadering bijna gelijk is, en het ook altijd de 
"vaste" klanten zijn vond het bestuur deze vorm van aankondiging voldoende, ook 
waren overal binnen ons complex diverse affiches opgehangen. 
De opmerking van Jan Lageveen dat we op deze manier ook wel sommige leden 
bewust konden overslaan werd voor kennisgeving aangenomen. 
* De voorzitter bedankte vooraf Jan Lageveen voor alle werkzaamheden die hij in de 

kantine had verricht, een bloemetje en een groot applaus was dan ook wel terecht. 
* Na alle drukke werkzaamheden (vanaf de wintermaanden) zijn wij als bestuur 

bijzonder trots op hoe ons complex er momenteel bij ligt. Plannen om de problemen 
en dan met name bij de w.c.'s zaterdags worden momenteel bij de kop genomen. 

* Ook besloot het bestuur dat door de week geen gebruik meer kan worden gemaakt 
van de koelkast in de bestuurskamer. 
Er wordt niet gekeken op een gratis kopje koffie, ook bij vergaderingen mag gerust 
een potje bier worden gebruikt, doch aan het einde van het vorig seizoen liep het 
gebruik een beetje uit de hand. 
Ook de opzet van het gebruik van deze koelkast was om deze alleen zaterdags te 
gebruiken. 

* De vergadering wordt gevraagd hoe men denkt over een nieuwjaarsreceptie, iedereen 
was van mening dat dit maar eens nader moest worden uitgewerkt. (bericht hiervan 
elders in dit blad). 

* Ook werd gevraagd naar een gezamenlijke feestavond aan het einde van het seizoen, 
ook hier was iedereen wel voor te vinden. Gedacht wordt aan het plaatsen van een 
tent met een live-bandje. Idee zal nader worden uitgewerkt. 



HcrrkCI7112- Sportpark De 

Bonk was zaterdag het de-

cor van het spekstakelstuk 

van de negentigjarige FVB. 

de 95 uur durende voet-
almaradionstreden 173 fi-

nalisten om Frieslands 

hoogste eer. 

EDWARD JORNA  

"Ik ben uitgeknepen", stelt Marten 
Dijldioff, voorzitter van de jubi-
ieumcomnaissie FVB, pal voor de 
prijsuitreildng. "Vannacht heb ik 
even een paar uurtjes in de auto 
geslapen, maar dat was dan ook 
alles", aldus Dijkhoff, die een 
maand toernooivoetbal als heel po-
sitief heeft ervaren. "Er is zo  geed  
als geen wanklank gevallen". 

De voetbalniarathon in Harkema 
startte vrijdagmiddag rond de klok 
van half zes. Op de beide hoofdvel-
den van  Harker=  Opeinde en Har-
kemase Boys draaide de carrousel 
ook .in de nachtelijke uurtjes ge-
woon door. In de kantine van Ha, 
krmás,  Boys lessen de uitgeKrha-
kelde elftallen dan al met het gele 
vocht hun dorst Een enkel team dat 
nog in de race ligt, waagt zich er ook 
al aan 

"Ik weet niet of we het een twee-
de keer zouden doen", puft Dijk-
hoff. Gelukkig voor de jubileum-
voorzitter hoeft hij niet over dat 
onderwerp te redetwisten. Het jubi-
leumtoernooi was een éérimalig ge-
beuren. Het centraal middelpunt 
van een jaar voetbalfeest bij de 

* Tot slot heeft het bestuur besloten om tot de winterstop geen lichtoefenwedstrijden te 
laten spelen op het B-veld. 

Allereerst moet er worden gekeken hoe het veld zich houdt tijdens de trainingen, 
zaterdags moet er ook nog normaal op kunnen worden gevoetbald. 
De trainingen dienen op het huidige trainingsveld te moeten worden afgewerkt, 
richtlijnen bij uitwijken zijn aan de trainers bekend gemaakt. 

Na verloop van enkele weken bleek echter dat het B-veld zich uitstekend hield, ook het 
weer was hier uiteraard op van invloed. 
Zodoende besloot het bestuur dat ieder elftal voor de winterstop een lichtwedstrijd 
mocht plannen, leiders zijn hiervan in kennis gesteld. 
Vooral van de zijde van de kleinere jeugd was hiervoor belangstelling. 

Door een verschuiving in het programma (receptie trouwerij Albert Huisman) kwam 
allereerst onze zeer gewaardeerde penningmeester aan het woord. Op vakkundige wijze 
gaf hij weer tekst en uitleg bij het financieel verslag. 
Ook het financieel verslag van het aktiekomité werd dit seizoen voor het eerst behan-
deld in de ledenvergadering, Wiepie Krist had op alle kritische vragen een goed 
antwoord. 
Met een woord van dank aan beide penningmeesters gingen we naar het volgende 
agendapunt, verslag kaskommissie. 

Van de kaskommissie bestaande uit Klaas Veenma en 'Re de Jong was niemand 
aanwezig, wel hadden beiden alle stukken akkoord bevonden. 
Voor de kaskommissie van dit seizoen (94/95) werden aangesteld: llke de Jong en 
Bertus van Zwol met als reserve:  Durk  Jansen. 

Daarna was het de beurt aan de secretaris welke kwam met een uitgebreidt jaarverslag 
van het seizoen 1993/1994, dit keer niet overstemd door de hevige regenbuien, zoals 
vorig jaar. 
Na een korte pauze waarin uiteraard een kopje koffie werd genuttigd volgde het 
jaarverslag van de jeugd. 
Ook op dit met zorg gemaakte verslag waren geen verdere opmerkingen en waren we 
gekomen bij de bestuursverkiezingen. 

Aftredend waren: Gerrit Aalbers, Jan de Vries en Catharinus Visser. 
Beide eerstgenoemden waren herkiesbaar en op voordracht van het bestuur was Gauke 
Brouwer bereidt gevonden de opengevallen plaats van Catharinus in te nemen. 
Er waren geen tegenkandidaten binnengekomen en verder geen op- of aanmerkingen 
zodat het voorstel van het bestuur werd uitgevoerd. 
Gauke Brouwer was de nieuwkomer binnen het bestuur hij zal zorg dragen voor de 
uitvoering aan onderhoud gebouwen, materialen e.d. 
Een (groot) woord van dank van de voorzitter was er natuurlijk voor de afscheidsne- 
mende Catharinus (voor de meesten toch Catrinus) Visser. 
Hem werd tevens een kadobon overhandigd, waarna voorzitter Vis, Minne Modderman 
(vice-voorzitter FVB) naar voren riep. 
Na een uitgebreid verhaal (we kennen Minne), terugblikkend op het verleden en het 

(overgenomen uit het Friesch Dagblad van 26 september 1994) 

'Ideale tarieding: protte wedstriden, bytsie trene' 

FVB-toernooi spekstakelstuk 
FVB, dat nog hooguit twee jaartjes 
voor de boegheeft. 

De herstructuring in het ama-
teurvoetbal houdt het einde van het 
huidige afdelingsvoetbal in. Het 
eeuwfeest ziet de Friese Voetbal 
Bond daardoor in het water vallen, 
waarop het de negentigste verjaar-
dag als 'koningimiejaar' verkoos. 

Twaalf districten 
7.o.ls  de plannen er nu voorliggen 
worden de twinag afdelingen in Ne-
derland teruggebracht tot twaalf 
districten. Friesland vormt in dat 
plaatje met de huidige afdeling  Gre- 

en één district Op de Algeme-
ne Vergadering amateurvoetbal van 

4 juni dit jaar  hood  de KNVB de 
afdelingen echter de mogelijkheid 
tot verdere samenwerking. Fries-
land en Groningen zien wel wat in 
een districtvonning met de afdelin-
gen Drenthe en Zwolle. "Het uit-
gangspunt is men optimalisering van 
e competitie-opzet", aldus Sido 

Wieringa, afdelingsmanager van de 
FVB. "Concreet houdt dat in dat 
alleen de landelijke competities 
voor rekening van het bondsbureau 
in Zeist komen". 

De 'rest' moet in de toekomst 
naar een bondsbureau in dat nieuw 
te vormen district vloeien.  an  van 
de knelpunten is onder andere de 
huisvesting van dat nieuwe  bonds- 

    

    

Cijfers jubileumfinale 
Uitslagen finale: Senioren: klasse Ai RWF - Wolveg-a 0-0 (RWF w.n.s.); 
Kollum 2 - Blauw Wit '34 5 1-1 (Kollurn w.n.s.); C: 't Fean '58 4 - 
Zwaagwrstrinde 5 0-0 ('t Fean w.n.s.). Seniortn 35+: Wykels/Hallum - 
Harken= Opeinde 0-0 (Wykels/H. w.n.s.); Dames: klasse A: 1.0e Wálde, 
2. FFS, 3. Robur (poule-systeem) B: Fri_so - Read  Swart  2-0. 

A-junieren: klasse A: DIO/Oosterwolde Al - BCV Al 0-0(010 w.n.s.); 
B: QVC Al - Bergum Al 0-3; C: Heerenveen A2 - Maklcum A2 1-1; B-
junior= klasse A: BCV B1 -Zeerobben B12-0; B: CSL BI - Wykels/Hal-
lum B1 1-1 (CSL w.n_s); C: Bakkeveen BI -  LAC  Frisia B2 0-1; C. 
junioren: klasse A: Be  Quick  Dolckum Cl - Heerenveen Cl 1-5; B: 
Makkum Cl - Dronrijp Cl 0-2; C: Zeerobben C2 - Broekster Boys (21-i 
(Zeerobben w.n.s.). 

0-pupillen (elftallen): Irlvw. Buitenpost Dl- Heerenveense Boys D1 
0-2; 8: Stiens DI Carnbuur/Leeuwarden 024-3; D-pupillen (zevental-
len): kb....  A. DTD Dl- NOK DI 3-3 (DM w.n.s.); B: 1. Oerterp 02,2. 
De Blesse D2, 3. V1OD 02 (na poule-systeem). E-pupillen: klasse A: LSC 
1890 El - Udiros El 2-1: B: Langezvtaag El -  CSC.  E3 4-1; C: Bakhuizen 
El - Rood Geel El 0-7; F-papillen: Birdaard F2 - Rood Geel F2 0-1; 
Meisjes (elftallen): 1. ONB, 2. Bergurn, 3. Robur, 4. Balk (pouie-systeem); 
Meisjes (zeventallen): 1. WZS, 2. Makkum, 3. ONT, 4. MKV '29, 5. VV1 
(poule-systeem). 

1•1Er 

bureau_ Als mogelijke locatie is het  
Abe  Lenstrasta  on  genoemd_ "Na-
tuurlijk willen wij graag dat het in 
Friesland komt, maar de andere af-
delingen hebben vanzelfsprekend 
een andere voorkeur. Zo heeft elke 
afrleling zijn eigen belangen". Ar-
beidsplaatsen gaat de herstructnrin.g 
niet kosten, zo verzekert Wieringa. 
"Er vallen geen gedwongen oorsla-
gen".  Bianca  twee jaar zal het her-
stnacturingsproces voltooidzija. 

Ifsstrafschoppen 
Bij de senioren veroverde RWF de 
titel. De eersteldasser uit Friesche-
palen won ma strafschoppen van 
hoofdklasser Wolvega. RWF-aan-
voerder Hans  Berate  tekrwi, voor 
de winnende penalty. "De beste fan 
Fryslán, dat seit docbs wol wat", 
vond  Berate.  En dat voor een eerste 
1,-eer,  "Mar wy komme wol 
hegerop", verzekerde Beute_ -Dit 
jier ha wy in nije groep, mei alle-
ge:arre jonge knapen. Dat dit is fan-
sels in aardich sukseske".  

Berate  en z'n teamgenoten had-
den zich 's nachts verzekerd van 
een finaleplaats: Sint Azusaparo-
chie, Ternaard en Foanit werden 
beentje gelicht "Doe ha wy  caret  
mei us allen  by  Hepke en Joke Ut 
iten west. En dernei net frs nest". 
RWF nam na tien overwinningen in 
het toernooi de bokaal in ontvangst 
"Dit is in ideale tariedin op  it  sei-
zoen", stelde  Scutt.  'la  prone  
wedstriden, in bytsje trene". 

Na een maand toernocivoetbal 
zakten de competitie-leiders van de 
FVB zaterdagavond eens lekker on-
deruit in de stoel. Gelukkig maar 
dat vanaf zaterdag weer alles bij het 
oude is ... 



Verslag van de eerste periode in het seizoen 1994/1995 van de D-junioren. 

We hebben onderhand een aantal wedstrijden afgewerkt vanaf september 1994. 
De ene keer hadden we wat meer succes dan de andere. Het leek ook wel alsof we 
vaker uit dan thuis moesten spelen. 
De laatste was op 22 oktober tegen GAVC, die we met een overwinning afsloten. 
We hebben toen tot 12 november geen competitiewedstrijd meer gespeeld, alleen nog 
een keer geoefend tegen de E's. 
Op 12 november speelden we de eerste wedstrijd in de nieuwe competitie. 
Alweer een uitwedstrij, tegen WWS (hadden we op 15 oktober ook al tegen gespeeld 
en verloren). 
Maar met frisse moed tegen we 's morgens naar Wirdum. Het was akelig waterkoud. 
Maar na een goede warming-up en bemoedigende woorden kon om 10.00 uur 
wedstrijd beginnen. 
Helaas kwamen we halverwege de eerste helft met een wat gek doelpunt achter te 
staan. Maar ons motto is: niet gelijk bij de pakken neer gaan zitten. 
Met frisse moed er weer tegenaan. Dat resulteerde op een gegeven moment door goed 
doorgaan van Marco, die op de rand net binnen het strafschopgebied van achter werd 
onderuitgehaald, in een strafschop. 
Sjoerd Koopmans wist hier wel raad mee en scoorde beheerst 1-1, dit was tevens de 
ruststand. 
Na een lekker warm bekertje thee kwam er een "dreeche twadde helft". 
De scheidsrechter liet zich wat teveel door het thuispubliek beinvloeden en floot 
derhalve beduidend minder goed dan in de eerste helft. 
Dit kwam de kwaliteit van de wedstrijd dan ook niet ten goede. 
Na ook nog eens minstens vijf minuten te lang te hebben laten doorspelen, werd toch 
na een moeizame tweede helft, met de eindstand 1-1, de kleedkamers opgezocht om te 
genieten van een lekkere warme en welverdiende douche. 
Goed gedaan jochies. 

Aly Krist 

VREDE OP AARDE 

Straks zingen wij weer net elkaar 
Het lied van VREDE OP AARDE 
Maar niets is immers minder waar 
Heeft 't Kerstfeest nog wel waarde? 
De een gelooft dit, de ander dat 
Wat is daar dan op tegen? 
Het eindpunt naar de hemelstad 
Kent immers vele wegen 
De een is blank, de ander zwart 
Daar is toch niets mee aan de hand? 
God kijkr toch enkel naar het hart 
Niet naar de buitenkant 
Ach mensen, laat het vrede zijn 
En komt elkander nader 
Want allen zijn wij groot en klein 
Toch kind'ren van één Vader. 

Rinkje. 

vele werk dat Catrinus voor onze vereniging heeft gedaan, zelfs Annie werd niet 
vergeten, overhandigde de heer (Minne) Modderman aan Catrinus de 	 

"GOUDEN KNVB-WAARDERINGSSPELD". 
Een speld die niet iedereen in ontvangst kan nemen, daar moet je eerst wel wat voor 
doen binnen een vereniging. In het gehele bestaan van D.W.P. ontving alleen Uilke 
Gongrijp in 1987 deze speld. 

Daarna volgde nog de rondvraag, hier werd in verhouding tot de vorige jaren niet veel 
gebruik van gemaakt, teken dat alles goed draaid. 
De volgende vragen kwamen aan de orde: 
* Herman deelde mee dat bestuur kritischer moest omgaan met afscheidnemenede 

leden. 
Sjirk vertelde dat het 4e elftal beschikt over te weinig broekjes en sokken. Als reaktie 
uit de zaal kwam dat sommigen de bekende DWP-broekjes met streep afgelopen zomer 
tegenkwamen aan het zonnige Tjeukemeerstrand. 

* Sietse Drenth had nog een opmerking over het gebruik van het trainings- en B-veld. 
* Jan Lageveen maakte het bestuur er nog op attent dat het meubilair in de kantine 

nodig aan vervanging toe is. 

Om 10.00 uur sloot voorzitter Vis deze plezierig en in ontspannen sfeer verlopende 
vergadering. 

Dit seizoen (94/95) vergaderde het hoofdbestuur al weer enkele malen in de nieuwe 
samenstelling, in het kort volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gebeur-
tenissen: 
* allereerst opgave gedaan voor het seizoen 94/95: 4 senioren- en 1 veteranenelftallen. 

Bij de jeugd is er in elke leeftijdsklasse 1 elftal met uitzondering van de E pupillen, 
hier kennen we 2 teams. 

* Op 4 oktober werd door Gerrit Aalbers een avond voor de sponsors van DWP op 
touw gezet, DWP 1 oefende deze avond, om de lichtinstallatie officieel in gebruik te 
laten gaan tegen VVI 1. 
Verschillende sponsors gaven hieraan gehoor en hebben dacht ik een plezierige avond 
gehad. 

* Vertegenwoordiging van het bestuur bracht, met wedstrijdbal, een bezoek aan het 
jubilerende v.v. Delfstrahuizen (60-jarig bestaan). 

* Jeugdvoorzitter Sietse Piersma was enkele malen afwezig tijdens de bestuursvergade-
ringen, hij heeft in oktober te kennen gegeven zijn bestuursfunktie bij DWP niet meer 
te kunnen uitvoeren. 
Vanaf deze plaats willen wij Sietse bedanken voor al het (bestuurs)werk wat hij de 
afgelopen periode heeft gedaan. De opengevallen plaats zal tijdelijk worden waarge 

nomen door Anneke Sloothaak. 
* Er zijn 1000 nieuwe D.W.P.-ballpoints besteld, voor belangstellenden (verzamelaars) 

is er altijd wel één te krijgen. 
* Informatiefolder is er gemaakt over de voetbalvereniging D.W.P., deze is huis aan 

huis verspreid in Sint Johannesga e.o. 
* Door een onenigheid c.q. misverstand heeft senioren-coördinator Eelke Westra zijn 

Enkele jaren geleden hadden we 
nog een clubblad, de voorloper 
eigenlijk van dit informatieblad. 
Uit het december-clubblad van zes 
jaar geleden (1988) haalde ik 
nevenstaand gedicht. 

  

   



nn/  OM 'T SPELENDE KNIKKERS 
tty 	 .. 40 jaar betaald vaetbal in Nederland 

e 	Dit 240 pagina's tellend meesterwerk over de 
no 	historic  van het Nededandse betaald voetbal 

kunt u NU bestelien voor slechts f  53.- finclosief 
verzendkosten). Pak een voordeel van j 10,- in 
vergelijking met de winkelpnjs! 
Maak 53.—  ova near  Rabobank Montfoort 

• rek.nr. 13.46,86.154i1 Postbank reken. 
5539886  Inv.  Alpak BV te Lopik, o.v.v. 
KNVB 40 jaar betaald voetbal. 

U ontvangt dit schitterende document geschre-
ven door MattyVerkamman en Evert  Vermeer.  in begin 
december bij u thuis als u nu bestek 

r"--domn 

j.v co.V enutt 

tetanla ° 
bltattland  

•  

Arbiter gebruikt 
zijn buik in 
plaats van kaart 
BEILEN - Scheidsrechter 
Minne Modderman houdt 
er zo zijn eigen maniertjes 
op na. Zo behoedde de Frie-
se arbiter in Beilen Hooge-
veen-speler Michel Ratuha-
ling op een typisch Modder-
manse  manier voor een ro-
de of gele kaart. 

Modderman 	sprintte 
naar de over zijn toeren ge-
raakte Ratuhaling, gooide 
zijn niet onaanzienlijke 
'buik in de strijd en bracht 
daarmee de doorgedraaide 
Hoogeveen-speler niet al-
leen aan het wankelen. 
maar ook tot bedaren. 

Modderman: "Ja, ik los 
zulke zaken het liefst op 
een dergelijke manier op. 
Die jongen ging over zijn 
toeren, had last van wappe-
rende handjes en dus 
moest ik er even op af. Ik 
ging even frontaal tegen 
hem aanstaan en, hij werd 
op slag rustig. Ach, wellicht 
had ik hem wel geel of rood 
moeten geven, maar het is 
toch beter de zaak op zo'n 
manier te sussen? 
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Zwart geld 
blijft rollen 
De KNVB wil de strijd aanbin-
den tegen het zwarte geld dat 
volgens velen kwistig rondge-
strooid wordt in het amateur-
voetbal. De plannen om ama-
teurspelers voortaan legaal, via 
een keurig loonstrookje, te be-
talen, valt bij de meeste ama-
teurbestuurders echter niet in 
goede aarde. De verklaring 
daarvoor, van DHC-voorzitter 
Wicher Schreuders, klinkt vol-
strekt logisch. 'Legale betalin-
gen lossen helemaal niets op. 
Je denkt toch niet dat een spe-
ler die nu zwart wordt betaald 
er in de nieuwe regeling op 
achteruit wil gaan. Dus die jon-
gen zal ook in de nieuwe situa-
tie geld in zijn achterzak willen 
hebben. Komt zijn vereniging 
daaraan niet tegemoet, dan 
kiest die speler toch vrolijk voor 
een andere club. Voor de clubs 
is deze regeling helemaal niet 
interessant. integendeel. Met 
de afdracht van de sociale pre-
mies en belasting is de vereni-
ging tweemaal zo veel kwijt. De 
kosten gaan dus enorm om-
hoog. En welkearnateurvere-
niging is daarmee nou gediend. 
En wat denk je van een speler 
die een uitkering geniet. Je 
denkt toch niet dat die op een 
legale manier zijn voetbal-
centjes wil ontvangen. Nee, ik 
geloof niet dat de amateurvere-
nigingen er met die regeling op 
vooruit gaan.' 

Sinds bekend is geworden.  (Jai  de 
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'Snap er de ballen van...' 

Visser raadslid 
HEERENVEEN - In de vori-

ge Koerier is bij de vermelding 
van de nieuwe raadsleden van 
de gemeente Heerenveen de 
naam van Jurrit Visser weg-
gevallen. Als kandidaat num-
mer zeven op de PvdA lijst 
kwam ook hij in aanmerking 
voor een raadszetel. 

• 

bestuursfunktie neergelegd. 
* Een tiental nieuwe donateurs melden zich aan naar aanleiding van het gele kaartje in 

het vorige informatieblad, maar er kunnen natuurlijk nog altijd véél meer bij. 
Ook zijn er in het verleden door het overboeken van de donateurslijst in het geauto- 

matiseerd bestand enkele donateurs verdwenen. 
Mocht dit bij u zijn gebeurd neem dan even kontakt met de secretaris op. (bij 
voorbaat dank). 

Daarnaast gebeuren er dan nog altijd de dagelijkse verwerkingen van allerhande 
dingen, waarvan een opsomming teveel ruimte in beslag zou nemen in dit informatie-
blad. 

Twee jaar geleden is door de A-selektie spelers de OLIEBOLLENAKTIE op touw 
gezet. Na 2 succesvolle akties willen we dit als bestuur niet laten doodbloeden, vorig 
jaar bleek er een enorme vraag naar oliebollen te zijn binnen ons dorp. 
Er is kontalct gezocht met een oliebollenbalcker welke op 29 december a.s. ongeveer 
8000 oliebollen voor ons zal gaan maken. 
Op 30 december zullen deze goudgele rakkers dan aan de man/vrouw worden 
gebracht. 
We verwachten dan ook weer op een ieders medewerking, vooral van de spelers van de 
selektie omdat zij deze aktie destijds hebben opgezet. Dus noteer alvast: 
?WI"  30 december, oliebollenaktie D.W.P. aanvang 9.30 uur  flu III  I 

Dan het •volgende, tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is er gesproken 
over een "nieuwsjaarsinstuir, alle aanwezigen waren het er destijds overeens dat dit 
het proberen waard was. 
Zodoende is besloten om deze "instuif' te houden op dinsdagavond 3 januari 1995, 
aanvang 20.00 uur, natuurlijk in de kantine. 

Dan nog een kleine mededeling: enkele maanden 
geleden heeft onze verzorgster Hendrika Noppert haar 
pols gebroken. 
Zij blijkt ook nog een goed schaatster te zijn en schoot 
na een "supersnelle" binnenbocht op Thialf onderuit. 
Ook nu weer blijkt dat niet alleen voetbal ernstige 
blessures kan opleveren. 

Als vervanger van Hendrika bleek  "good old"  Jaring Bruinsma weer bereidt haar taak 
tijdelijk waar te nemen, ook hij kent nog de kneepjes van het vak getuige de vaak 
komische taferelen die zich op de donderdagavond op de massagetafel afspelen. 
(enkelen stuiteren soms tot het plafond aan toe). 
Hendrika vanaf deze zijde wensen wij je beterschap toe met deze ernstige blessure en 
tot horens. 	 * * * * * * * 



Tussen- en eindstanden (jeugd) 
24- 	11 
26- 	17 
22- 	17 
28- 	15 
23- 	21 
15- 	19 
21- 	21 
15- 	16 
19- 	21 
12- 	18 
14- 	23 
10- 	30 

	

1 	HARDEGARIJP 
2 CVVO/VAN LOOY 
3 FC WOLVEGA 

* 	4 	D.W.P. 
5  VV  BALK 
6 OEVERZWALUWEN 
7 DRACHTSTER BOYS 

	

8 	O.N.S. 
9 MINNERTSGA 

10 CAMBUUR/LEEUWAR 

	

11 	S.C.VEENWOUDEN 

	

12 	BLAUW WIT 	'34 

2 
2 

2 
2 
2 
4 
3 
2 
3 
2 
4 

12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
11 
11 
11 
12 
12 

20 
18 
18 
15 
13 
11 
11 
10 
9 
7 
7 
1 

43- 
41- 
28- 
36- 
15- 
21- 
23- 
19- 
19- 
19- 
17- 
17- 

9 
18 
15 
30 
15 
17 
33 
25 
27 
31 
35 
43 

o0oca— 

	

r- • 	• z. o.cczz 
m• 	« 	• tocm ,,,c= o• • • z. 
On 

• 

61- 	13 1 	V.O.G. 2 10 17 52- 11 
C 0  CD  

29- 	10 * 	2 	D.W.P. 4 10 15 27- 15 
20- 	22 3 DE  WALDE  4 9 13 21- 19 
23- 	18 4 	U.O.G. 3 9 10 26- 17 
14- 	17 5 FC WOLVEGA 4 9 10 20- 14 
26- 	14 6 WOUDSEND 3 9 10 20- 19 
17- 	16 7 	N.O.K. 4 9 8 27- 26 
16- 	31 
13-29 

8 OUDEGA-W 
9 CVVO/VAN LOOY 

4 
4 

10 
9 

8 
7 

16- 
13- 

23 
23 tm I 12-30 10 	E.B.C. 3 10 6 13- 34 

11-42 11 	DELFSTRAHUIZEN 3 9 4 14- 29 
12 VV BALK 4 9 4 10-27 

32- 	11 
38- 	18 1 	SPORT VEREENT Al 7 12 44- 8 
31- 	10 2 AENGWIRDEN Al 7 12 29- 12 
29- 	15 
22- 26 
17- 	15 

3 HEERENVEEN 
4 HEERENV.BOYS 

. 	5 	D.W.P. 

A2 
A2 
Al 

6 
6 
7 

9 
8 
7 

17- 
14- 
22- 

10 
14 
14 

en 	o 	o • T. T 
C .22 c, 
m • o m • 

G>W,M 
14- 	10 
13- 	12 

6 AKKRUM 
7 READ SWART 

Al 
Al 

8 
5 

4 
3 

22- 
11- 

28 
18 

1111, 	0.2 
00 o c 

	

22 	• 

16- 	26 8 MILDAM/UDIROS Al 7 2 8-33 Z 
0 

10- 27 9 WISPOLIA Al 7 2 12- 42  
14- 	33 
10- 	43 

ITIMTMTIM  

44- 	12 1 	G.A.V.C. Cl 10 18 51- 13 
39- 	18 * 	2 	D.W.P. Cl 10 16 39- 19 
27- 	16 3 DRONRIJP Cl 9 13 50- 10 ,n 

30- 	14 4 HEERENVEEN C2 9 13 42- 9 
50- 	19 5 MAKKUM Cl 9 13 41- 15 
18- 	11 6 	N.O.K. Cl 10 12 39- 23 
23- 	18 7 SCHARNEGOUTUM Cl 9 7 19- 38 
22- 26 8 ST.ANNAPAROCHIE Cl 9 6. 25- 38 
31- 	33 
24- 	41 

9 OEVERZWALUWEN 
10 S.C. 	TERSCHELLI 

Cl 
Cl 

9 
8 

6 
2 

16- 
7- 

32 
47 

rs, 
”. 0 	CO 

29- 81 11 	HARLINGEN Cl 9 2 10- 50 
8- 56 12 L.A.C. 	FRISIA 02 9 2 10- 55 

4- 	0 1 	AENGWIRDEN El 2 4 10- 0 3- 	2 2 READ SWART El 2 4 5- 2 171 
3- 2 
7- 	7 
4- 4 
4- 	7 
1- 	2 
2- 	4 

OLDEBOORN 
4 MILDAM 
5 ZANDHUIZEN 
6 LANGEZWAAG 

». 	7 	D.W.P. 

El 
El 
El 
El 
El 

2 
2 
1 
1 
2 

2 
0 
0 
0 

4- 
2- 
0- 
Cl- 

7 
3 
3 
4 

21 	Men 
-1.2I• 	• 	e 

M 
21M1 2• 	C.1 1,  
-0 ,, G 	0 -4  

tr,rn 	C. 
MT MO 

TM 

17- 	2 1 	F.F.S. Fl 2 4 8- 0 TZTMT= 
13- 	2 2 OOSTERSTREEK Fl 2 3 2- 1 
10- 	1 * 	3 	D.W.P. Fl 2 

9- 	3 4 DE WESTHOEK Fl 2 2 16- 2 
3- 	7 5 	IRNSUM Fl 2 2 10- 5 
2- 	11 6 SPORT VEREENT Fl 2 2 6- 3 
2- 	12 7 LANGWEER Fl 2 0 0- 13 
1- 	19 8 AENGWIRDEN Fl 2 0 0- 19 

:;2i), ;75  

1 READ SWART 
2 FC WOLVEGA 
3 HEERENV.BOYS 
4 HEERENVEEN 

* 5 D.W.P. 
6 IRNSUM 

Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Fl 
Ti 

5 10 
5 8 
5 6 
5 3 
5 2 
5 	1 

35- 6 
21- 4  
25- 12 
3- 19 
3- 21 
3- 28 

1 	WATERPOORT BOYS 
2 	O.N.T. 
3 MINNERTSGA 
4 	A.V.C. 
5 	S.D.S. 
6 OUDEGA-W 
7 	Q.V.C. 
8 WORKUM 
9  VV  BALK 

10 TRYNW. 	BOYS 
.11 	D.W.P. 

12 DE WALDE 

	

11 	15 

	

11 	15 

	

11 	15 

	

11 	14 

	

11 	12 

	

11 	11 

	

11 	10 

	

11 	10 

	

11 	10 

	

11 	9 

	

11 	7 

	

11 	4 

1 OUDEHASKE 2 a 14 
2 	T.O.P.'63 2 8 	14 
3 HIELPEN 3 10 	12 
4 	Q.V.C. 3 8 	9 
5 WORKUM 5 8 	9 
6 FC WOLVEGA 3 6 	8 

* 	7 	D.W.P. 3 7 	C 
8 OEVERZWALUWEN 4 8 	6 
9 	O.N.S. 6 8 	4 

10 S.C. 	OURE 4 7 	2 
11 	V.V.I. 3 8 	0 

1  LEMMER  BENTEX 35 9 	15 
2 HEERENV.BOYS 35 9 	15 
3 FC WOLVEGA 35 8 14 
4 VV BALK 35 8 	9 
5 OUDEHASKE 35 9 	9 
6 DELFSTRAHUIZEN 35 7 	8 
7 S.C. 	JOURE 35 6 	6 

* 8 D.W.P. 35 6 	5 
9 	T.O.P.'63 35 8 	5 

10 CVVO/VAN LOOY 35 7 	3 
11 	V.V.I. 35 8 	3 
12 CVVO/VAN LOOY 2 9 	2 

T.O.P.'63 81 9 	16 
DELFSTRAHUIZEN 81 10 	15 
CVVO/VAN LOOY 82 10 	15 

* 	4 	D.W.P. 81 9 	13 
DE BLESSE 81 8 	10 
OUDEHASKE 81 10 	9 
HEERENV.BOYS 82 8 	8 
HEERENVEEN 82 8 	8 
V.O.G. 81 10 	8 

10 LEMMER BENTEX 81 10 	6 
11 	NIEUWESCHOOT 82 10 	4 
12 FC WOLVEGA 83 10 	0 

1 HEERENV.BOYS 
2 WARGA 

* 3 D.W.P. 
4 UDIROS 
5 G.A.V.C. 
6 FC WOLVEGA 
7 OLDEBOORN 
8 S.C. OURE h

,
  
1 "
,
 
1
, 1
 ,
`
,
 
h
)
 
C
.
 
1
, 1
 . .
.
 

4 
4 
3 
3 
2 
0 
0 
0 

ES 
E2 
E2 
E2 
E2 
E4 
E3 
E6 

1 CVVO/VAN LOOY 
2 W.W.S. 
3 OUDEHASKE 
4 UDIROS 
5 NIEUWESCHOOT 

* 6 D.W.P. 
7 LANGWEER 
8 RENADO 

D1 	2 4 
D1 
	

2 3 
D1 
	

1 2 
D1 
	

2 2 
D1 	2 2 
D1 
	

2 1 
D1 	1 0 
D1 	2 0 

Momenteel zijn we druk bezig om personen/belangstellenden te zoeken welke één keer 
per week op een vast tijdstip de kleedboxen willen schoonmaken. (hogedrukreiniger 
is aanwezig). Heeft u belangstelling schroom niet en beltifm 
Ook komt het de laatste tijd regelmatig voor, en dan vooral na de trainingen van de 
"seniorenselektie" dat de kleedboxen als een totale puinhoop worden achtergelaten. 
Lege bekertjes, lege shampoo-flessen, handdoeken e.d. alles blijft achter jullie 	 
liggen. Jongens let hierop, stel elke week 2 vaste personen aan die alles opruimen en 
de box even aantrekt. 
Bovenstaande stimuleert natuurlijk niet om u gelijk nethousiast op te geven als schoon-
ma(a)k(ster), we hopen dat dit ook incidenteel een keer is voorgekomen. 
Wanneer niemand bereidt is deze taak op zich te nemen, zal er bijv, een schoonmaak-
ploeg moeten worden ingehuurd met alle gevolgen nadien. 

De traditionele "rolladereceptie" is gepland op woensdag 21 
december aanstaande, aanvang 20.00 uur in de kantine van 
onze vereniging. 

Op 28 december 1994 is de sporthal te Munnekeburen afgehuurd. 
Zoals ieder jaar houden wij hier dan ons mizzaalvoetbaltoernooi voor de seniorenle-
den. Mochten jullie nog niet zijn gevraagd door de leider, geef je dan alsnog op. 
Vanaf 19.00 uur worden alle spelers door elkaar "gemixd" om daarna de confrontatie 
aan te gaan. Einde om 23.00 uur. 
Iedereen op voorhand een plezierige avond toegewenst. 

* * * * * * * * 

Uit elk seniorenelftal heeft een speler zitting genomen in een feestcommissie onder 
leiding van Minne Modderman I (volgens de KNVB is dit Minne van de Kerkhoflaan). 
'ij zullen met zijn allen de organisatie op zich nemen voor een gezamenlijke feest-
.../ond van alle teams dit ter afsluiting van het seizoen. 
Hebben jullie verdere ideeën speel dit dan even door naar deze commissie bestaande 
uit: Klaas Huisman (le), Yke de Jong (2e), Piet Jager (3e) en Herman Roffel (4e). 
Deelnemer uit de 35+ is op dit moment van schrijven nog niet bekend. 	A 

U 
D.W.P. kreeg er afgelopen maanden ook weer enkele 
spelers bij: het begon met Sije van der Wal welke 
aan De  One  kwam te wonen, ook  Bernier  Hoekstra kwam 
terug en verhuisde van Almere naar Terband. 
Daarna volgden een serie welke in ons 4e voetballen: 
Hendrie en Fré de Haan,  Otto  (Ronaldo). van Olphen, 
Marcel Neef, Martin Nutterts en Jacco Veenstra. 



"....En dankzij dat 
veel te korte lontje, 

heb ik nu 
eindelijk 

een 
hondje7 

(=Thorda 

Vuurwerk.Houlleuk. 

een supporter. 
Goede Kerstdagen 
een prettige 
Jaarwisseling 
en een voorspoedig 
nieulvjaar toegewenst 

Sjouke Mulder hield het ook voor gezien buiten Friesland en keerde terug, terwijl ook 
bij  Durk  Jager het D.W.P.-bloed nog door de aderen stroomt. Hij speelt incidenteel 
mee maar blijft in Coevorden wonen. 

Bij de jeugd kwamen de volgende spelers: Nammen van der Meulen, Jochem Anne 
Diever, Gauke Dijkstra, Yeb Johan Seffmga, Guido Bakker en Jorrit Jan Hooghiem-
stra. Bonno van der Wal en Rinskje Zwart kregen wij erbij als nieuwe jeugdleiders. 
Allen hartelijk welkom bij onze vereniging en veel voetbalplezier. 
Mocht ik in de haast iemand zijn vergeten, mijn excuses. 

Komende zomer zullen de Oranjefeesten in Sintjohannesga in het teken staan van het 
vijftig jaar bestaan, met de voorbereidingen van een grandioos dorpsrevue is dacht ik al 
het gehele dorp bezig. 
Zo zullen er van alle (sport)verenigingen twee of drie personen in clubtenue op het 
toneel een stukje moeten zingen. 
Belangstellenden hiervoor kunnen zich opgeven bij het bestuur. 

Tot slot wenst het bestuur iedereen een 
prettige Kerst een Goede Jaarwisseling 
en een Gelukkig, Gezond en 
Sportief 1995. 

Jan Knijpstra (secr.)  

Vanaf 14 december traint de 
volgende jeugd in de zaal 
op de woensdagmiddag:  
F pupillen 1.30 - 2.15 
E2 pupillen 2.15 - 3.15 
El pupillen 3.15 - 4.15 

Naar Terschelling (deel 2), 5 november 1994. 

Eindelijk was het dan zover, voetballen op en tegen Terschelling. 
's Morgens vroeg uit bed, lunchpakket klaarmaken, nog een laatste keer naar de WC 
(zenuwen) en op naar de kantine van D.W.P. 
Hier was het verzamelpunt van rijders en spelers/leiders. 
Nadat ieder een plekje had gevonden, ging het richting Harlingen, achter Wim aan 
want die moest eerst nog even tanken. 
Na de auto te hebben gestald liepen we richting boot, waar we "warm werden ontvan- 
gen" door de kapitien. 
Ieder ging daarna "lopend" een plekje zoeken ergens aan boord. 
De tocht kon beginnen. Zonder (voor zover bekend) zeeziekte werd de haven op 
Terschelling bereikt, waar we op de bus konden stappendie ons richting voetbalveld 

brengen. 
.n plm. 12.00 uur arriveerden we op het sportcomplex, waar de supporters in de 

kantine koffie/thee voor bij de boterham kregen. 
De spelers konden zich in alle rust goed voorbereiden op de komende wedstrijd en alle 
tijd en aandacht aan de warming-up besteden. 
Eindelijk was het dan half twee. De wedstrijd kon beginnen. 
De eerste helft was een wedstrijd tegen Terschelling met onder andere een prachtig 
afstandsschot van René, wat in een doelpunt resulteerde. De ruststand was 1-4. 
Na de thee was het spelbeeld een beetje anders, het was niet alleen een wedstrijd tegen 
Terschlling maar ook een beetje tegen zichzelf hier en daar. 
Daardoor bleef de eindstand gelijk aan de ruststand 1-4. 
Het resultaat telt en dat was de winst. Teon na de douche naar de bushalte, het 
openbaar vervoer brengt je overal, maar dan moet er wel een bus langskomen onder- 
vonden wij. 
Deze kwam 's middags niet DOOR Midsland, maar LANGS Midsland. 
Toen de bus om 16.00 uur nog niet langs was gekomen, besloten we om alvast een 
stukje richting  but  te lopen. 
Een goede gedachte bleek achteraf, want daar kwamen we een bus tegen die ons 's 
morgens in Midsland gedropt had. Deze heeft er voor gezorgd dat er alsnog een bus 
kwam die ons naar de boot bracht. Stipts kwart voor vijf waren we in de ahven. 
"lar lag de "snelle" boot al op ons te wachten, snel aan boord allemaal en de trossen 

.nden los. Op naar Harlinge. 
Vandaar met gezwinde spoed naar Sint Kit terug. 
We kunnen terugkijken op een geslagde voetbaldag Terschelling. 



Invallersbepalingen 
Heren senioren 
le tot en met Res.3e klasse 	2 spelers + 1 doelman 
Res.4e klasse en Senioren 35+ 4 spelers + 1 doelman 

Dames senioren 
le klasse Noord 
	

2 speelsters + doelvrouw • 
le en 2e klasse 
	

2 speelsters + doelvrouw 
3e klasse 
	

4 speelsters + doelvrouw 

A- 8-. C-iunioren en Meisjes-junioren 
Landelijke divisies 2 spelers +1 doelman 
Hoofdklasse en le en 2e klasse 2 spelers + 1 doelman 
3e en 4e klasse (reeksen) 

0-pupillen 11-tallen 

4 spelers +1  doelman 

4 spelers + 1 doelman 

0-pupillen 7-tallen. E-. F- en Meisjes-pupillen 
In alle klassen mag onbeperkt worden gewisseld. 

Bestuur  vv 

J.de Vries, penningmeester 

Naar Terschelling. 

Wij, de C junioren zijn naar Terschelling te voetballen geweest. 
We vertrokken om 8.30 uur naar Harlingen waar de boot vertrok naar Terschelling. 
Om 9.45 uur stapten we met zijn allen op de boot die vertrok om 10.05. 
Toen begonnen we meteen te eten en drinken want we hadden inmiddels honger 
gekregen. 
Remco, Sjoerd en Johan waren misselijk. De leiders en begeleiders kochten koffie. 
Wij mochten door de boot zwerven maar draven was verboden. 
Onze leiders Wim van der Molen en Jan ten Hoeve gingen op avontuur. 
Wij konden ze eerst niet vinden maar later wel. 
Toen we aankwamen had Remco de verkeerde tas en we waren de watertas vergeten. 
Jelle en Sjoerd haalden de tas op en toen gingen we met de bus naar Midsland. 
We waren veel te vroeg op het voetbalveld, eerst intrainen. 
Om half twee begon de wedstrijd, René maakte al snel een doelpunt daarna volgden er 
meer. Johan  lx  en daarna Remco 2x. 
Bij rust was het 0-4 voor ons, in de tweede helft waren we wel beter maar scoorden 
niet meer. 
Terschelling wel en zodoende was de einduitslag 1-4 voor D.W.P. 
De terugreis was niet zo mooi als de heenreis, we misten de bus en moesten een eind 
lopen want we stonden bij de verkeerde halte. 
De boot wachtte speciaal op ons, de buschauffeuse liet een andere bus voor ons komen. 
(was dit misschien de invloed van de beide jeugdleiders welke op avontuur uitgingen?? 
red.) 
Op de Koegelwieck was niet veel te beleven we moesten de hele tijd, wel drie kwar- 
tier, zitten. 
Na drie kwartier waren we terug in Harlingen toen zijn we naar huis gegaan. 
Henk jammer dat je niet mee bent geweest maar voor ons blijf je de beste trainer. 

Hendrik en Remco (Cl junioren) 

BONDSONDERSCHEIDINGEN  
Tijdens de ledenvergadering van v.v. D.W.P. op vrijdag 2 
september j.l. werd de heer C. VISSER onderscheiden met de 
KNVB-waarderingsspeld in GOUD. Deze onderscheiding werd de 
Neer Visser opgespeld door onze vice-voorzitter, de heer M. 
Modderman, vanwege zijn grote staat van dienst in diverse 
funkties bij deze vereniging. 

VOETBALVERENIGING „D.W„p,ff ,  ROTSTERHAULE 

Opgericht 19 juni 1947 

v.v. D.W.P. 
zportpark "de Grie" 
tel. 05137-51788 

bankrek. 3307.07.590 
postrek. 814.657 
t.n.v. Rabobank H'veen 

penningmeester: 
JAN DE VRIES 
Streek 77 
8464 KG SINTJOHANNESGA 
tel. 05137-51689 

Sint Johannesga, december 1994 

Aan onze jeugdleden, ouders/ 
verzorgers van onze jeugdleden 

Hierbij delen wij u mee, dat wij genoodzaakt zijn de contributies van onze 

jeugdleden na 3 jaar enigszins aan te passen. 

Deze verhoging is noodzakelijk n.a.v. de gestegen wedstrijdkosten. 

De contritudiEs welke per 1-1-95 ingaan zijn voor de B t/m F junioren f 7,-- per maanc 
Voor de A junioren zal dit f 11,-- per maand worden. 

Voor zover u een machtiging tot automatische afboeking heeft gegeven hoeft u zelf 

geen aktie te ondernemen. Wij zullen uw bank van de wijziging in kennis stellen. 

Met vriendelijk groeten, 

TENTOONSTELLING 90 JAAR Fr' , 13 . IN 
HET ORANJE HOTEL  

Van maandag 12 december 1994 t/m 9 januari 1995 is in het 
Oranje Hotel, de plaats waar onze F.V.B. negentig jaar 
geleden werd opgericht, een tentoonstelling ingericht in het 
kader van het 90-jarig jubileum. 
Het is zeer de moeite waard een bezoekje te brengen aan deze 
tentoonstelling. 
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* Sietse Piersma, onze voorzitter van het jeugdbestuur, heeft half september zijn 
funktie binnen het jeugdbestuur neergelegd. 
Het (hoofd)bestuur is naarstig op zoek, om voor deze funktie weer een geschikte 
kandidaat te vinden. (mensen die denken geschikt te zijn (voldoende tijd te hebben) 
voor deze funktie, kunnen zich natuurlijk altijd aanmelden). 

* Verder zijn we nog altijd op zoek naar een leider voor onze A-junioren, ook hiervoor 
geldt dat mensen, die belangstelling hebben, contact met het jeugdbestuur kunnen 
opnemen. 

* Op 6 september 1995 komt de K.N.V.B.-voetbaltruck naar onze voetbalvereniging. 
Tezamen met v.v. Oudehaske zullen wij deze dag gaan organiseren, met de voorbe-
reidingen zal zeer binnenkort gestart gaan worden. 

* Voor de diverse teams zijn de inschrijvingen verstuurd, om deel te gaan nemen aan 
de zaalvoetbal- en veldtoernooien. 
Op 30 april 1995 (Koninginnedag) organiseren we zelf weer het traditionale 
garage Bijker-toernooi. Met de voorbereidingen van dit toernooi starten we 

binnenkort. 

* Voor de El-, E2- en Fl-pupillen zullen we waarschijnlijk weer in samenwerking met 
het alctiekomité een spelmorgen gaan organiseren. 

* De A-, B- en C junioren krijgen zeer binnenkort de beschikking over een nieuwe 
outfit, die beschikbaar is gesteld door de diverse sponsors. Ook is geregeld dat de 
diverse outfits centraal door vrijwilligers gewassen zullen gaan worden. 

* Als losse opmerking kan nog worden geplaatst dat Jissoft spontaan voor de jeugdse-
cretaresse een computer beschikbaar heeft gesteld. (zo zie je maar oop bij DWP staat 
de tijd niet stil). Jissoft bedankt voor dit spontane gebaar!! 

We hopen, dat jullie een inzicht gekregen zullen hebben in de zaken die het jeugdbe-
stuur de afgelopen tijd hebben beziggehouden en wat de toekomstige bezigheden van 
het jeugdbestuur zullen zijn. 

het jeugdbestuur.  

Abe  Lenstra stadion verwelkomt E pupillen v.v. D.W.P. 

Zonder enige notitie van waar ze zouden heen gaan vertrokken de E junioren op 23 
november uit Sint Johannesga op weg naar een onbekende bestemming. 
Op een gegeven ogenblik kwam het nieuwe stadion van S.C. Heerenveen erg dichtbij 
en werd er bekend gemaakt wat er ongeveer zou gebeuren wat resulteerde in een 
ongelovige en vrolijke stemming. 
Na de ontvangst werd een rondleiding gegeven door het gehele nieuwe complex van 
Heerenveen, tijdens de rondleiding 
werden de jongens wel eens erg rustig 
vooral toen trainer Foppe de Haan, 
Gert Jan Verbeek en een verzorger bij ze 
langs liepen. 
Een van de mooiste accomodaties vonden ze het 

:achtcentrum waar de spieren e.d. worden 
gesterkt en uiteraard het hele grote speelveld. 
Na de rondleiding werden er nog enkele vragen 
afgevuurd op de presentator; 
b.v. "hoeveel kantines zijn hier eigenlijk wel niet?" Toen de man antwoordde van: 
"zeven" vonden ze dat toch wel aan de hoge kant, maar ze waren wel mooi. 
Tijdens de rondleiding zijn de spelers nog menigmaal op de foto gezet (maar hiermee 
nog even geduld). 
Na afscheid met een grote poster en een zak chips zijn de boijs voldaan weer 
huiswaarts gekeerd en met weer een ervaring rijker. 

VANUIT HET 
JEIJGD 

BESTUUR 

Nu we alweer een aantal maanden bezig 
zijn met de competitie 	1994/1995 is 
het nuttig om in verkorte vorm een aantal 
dingen op een rijtje te zetten. 
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Op deze manier willen wit als voetbalvereniging D.W.P. de volgende sponsors 
bedanken voor hun financiële injectie van de afgelopen periode aan onze vereniging. 

e elftak 
KERsTMA-1-1EIDA LANDBOUV/PAMERIALEN 

(trainingspakken) 

3e elftal: 

GI:BC) B.V, ‘NOMINGINRICHTING 
(trainingspakken) 

A junioren: 
AKKEkmAN RI J,vIELEN 
(tenue en trainingspakken) 

B junioren: 

SCHEE1SVAARTVERZEKER1NG NOORD NEbLAw 
(trainingspakken) 

B junioren: 

erNTRAIP LEBIJEKOER 
(tenues) 

C junioren: 

VOrGIODRIJF FEIKE VAARTJES 
(tenues) 

Omdat nog niet alle foto's binnen zijn die gemaakt zijn van de diverse elftallen heb ik 
besloten deze foto's alleniaal tegelijk te plaatsen in het volgende nummer. 

Jan Knijpstra 

RAYON 2 AKKRUM - IIEMINVEEN - LEMMER - 
MUNNEMIURE\I  

INDELING SPOR711AL MUNNEKEBURFN, VRIJDAG 30-12-1994 

C-JIJNIORFN STANIMARDTEAMS:  
GROEP  I 	licaenv Bny,  Cl:  Raid Swan CI, Lan.Batex CI; Na.wesatincx CI 
GROW 2 	Ir  Wolvera  Cl,  Ftendo  Cl.  1 lecrcnyeal CI. V V I CI; LkInt6 CI 
GROCP 3 	 Ouieto.4. CI Oiyritu  Cl.  De Bk.,  Cl.  C‘'VON.Ltaly CI, OW P  Cl 

INDELING  KLEFI)KAMERS:  
Ottlebske. 0 W P .  Rendo.  Ficx1S...an 

I 	Ulnas. FC Woivegi. licerenv Boys 
3 	De Bk.. V V 1 Nsarktexat 

cvvot, Lary. Hcsa.v.... Lan Bear, 

SPFTLTUD: 
16 nimai  

ALGEHELE LEIDING: 
0. 	F H van God.] 

SCHEIDSRECHTERS:  
11 F no On, G Leijer... P (6..m.,...vn 

IVEIXSTRUDSCIIEIVIA:  
TUD (;ROB' WEaSTRUI) 
	

TIMAG 
(0 	C3 	Ot.dehadte  CI 	01>1810 Cl 
16 	Cl 	Dc  &me Cl 	-CV \'06,..Lno... Cl 

9_31 Cl 	aW P  CI 	-Cuiehaske  CI  
9111 C3 	ayphia  CI 	-De Bl.e  CI  

11104 Cl 	CVVON losy  CI 	.0.‘A'.P. Cl 
10 ) C3 	OLdelia9a:  CI 	-De 	CI  
10 "4 Cl 	0Iwhia Cl 	-D 3.\ '.P Cl 
10 51 C3 	°Woke.  Cl 	-t:VVON Lru. Cl 
11 ti Cl 	De Blme  CI 	•D W.P Cl 
1111 C3 	0511ua Cl 	-CVV06.. L.,. Cl 
1 411 Cl 	FC Wo1,113 Cl 	 Cl  

II  36 Cl 	Heteens.tam  CI 	VI  Cl 
1)2 Cl 	tkInct, Cl 	 IC WIdIns, Cl 
112) Cl 	Rona, CI 	-I leennivea.  CI  
2.0 Cl 	V V.1 Cl 	 1:12ros  CI 
Sill  Cl 	HaTens..Ekys  CI 	N.:um:whoa  CI  
11, Cl 	IC Wolvega '1 	11..remeen Cl 

13 ,1 Cl 	Re2.1  Swan CI 	-Lon Buie, CI  
3411 Cl 	Raab CI 	•11..trns  CI  
I4.11 Cl 	1/211.13atex Cl 	-He.a.err,Ekrys Cl  
Ill)  Cl 	FC 	Cl 	-V V.I.  CI  
I4Yi Cl 	Nicuwx..ltxx  CI 	.Re-t1  Swan  Cl 
452 	Cl 	I Icyran,..  CI 	•1:1.nks 

15  it.  Cl 	Lon  Benex 	-N,eow.211.4,  CI  
51-C Cl. 	Raak, Cl 	•V  VI.  Cl 
54)1 Cl 	Hcerenv.Boys  CI 	 CI  

1554 FINALE  %env..  gum,  l'2 	-wars.  goer,  C" 
14 12 PAUZE 

17 FINALE wun.aar gnm, C3 	•0111031  gam,  C: 
:931 PAUZE  
II' Vi  IINAVE mann.  p.m. CI 	6arstu  p.m,  Cl 

RAYON 2 AKKRUM - HMINVEIg%4 - LEMMER - 
MUNNEKEBUREN  

INDELING SPORTHAL AKKRUM, ZATERDAG 17-12-1994 

D-PUPILLEN SrANDAARDIEAMS:  
GROEP 1 	V v I DI; CVVON  Loy  DI; Randn DI; Fr Wolvel., 	W 1)1 
GROEP 2 	Hcerers.Boys DI, Udi. DI, 1.1.13cneo DI. De Ilkwe DI. F F S DI. 

0.~ 01 

D-PUPILLEN RESERVETEAMS:  
GROEP 1 	Hecrcnv.Boys D2; V.V.! a?: Ir WoNep Dl. 11.asens. B., 03 
GROEP 4 	Flecraw.Bc.55 	V.V.! D3, Uthrus I11. IfisronsBoys D5 

INDELING KLEEDKAMERS: 
V.V.I..  OW  P., Cc Mc. 

2 	CVV0,..Lary, Heereaw.Bays, F ES. 
3 	Rand., Udnos. Cluktns. 
4 	Fc Wn6.cp. Lan.Benr.ex 

SPEELTLJD: 
12 minim  

ALGEHELE LEIDING: 
B  Bearers.  F H van Garlarn  

SCI lEIDSRECHITERS:  
Y Darman. J Iseger. R. Sduitasenn 

IVEDSTRIJDSCILENIA:  
IUD  GROEP  IVEDSTRUD 
900 03 	Hecrern: e<y., Dl. 	-Hunzr: Buys I),  
9 12 03 	V V 1 al 
924 D4 	Hanaw.Boys Dl 	 Boys 1)3 
916 D4 	V V 1 03 	-Udiros Dl 
9411 03 	FC Wcl.c D2 	-I 	 ByS 1)2 
IOW. 03 	Hcerenv.Boys DI 	V.1 al 
Ill 12 DI 	Udirac al 	•liosan. Boy-. 1)1 
10.14  DI 	Herron,  Bop DS 	.V VI D3 
036 03 	Heereny.Boys D2 	-V VI al 
043 03 	FC ‘54,6.1*.. al 	-Hearn, Bor. D3 
1)0) D4 	Hearn,. Bays DI 	.V V I 03 
1)12 DI 	Wirt* 02 	-Heerern Bays 1)5 
1) 14 02 	Ekrarcrw.Bnys DI 	-Ouirduske DI 
11.36 FINALE wurtur groap D3 	-wisraar gr.x.p 01 
1348 D2 	Wins DI 	.I.F.S. DI 
2148 al 	Lou Bala. DI 	-De Bk. DI 

12.12 D2 	FFS DI 	-Heenan. BOY, DI 
1114 02 	136 Blesse DI 	.1kbros Dl 
1336 02 	~vie DI 	-Lern.Betec DI 
12 48 02 	Hecrerw.Boys DI 	.De Blee.e DI 
13.0 D2 	F FS DI 	--alidn.ste DI 
3 )2 D2 	1.:drus DI 	Lou- 	Bear. 1)1 

13 14 al 	De Bic. DI 	-I" FT DI 
ISIS 1)1 	Lou Baez DI 	Ilea.. B.» I)! 
13411 al 	add.. DI 	-Winn Di 
14 01 D2 	EI  S DI 	1.1) Bete,. 1)1 
14 12 D2. 	DI 	1545) Lan- DI 
I.:14 	 11,.---row Boys 01 	I kb. Is! 
IV, DI 	V V I DI 	-C\'VO.. 1,6 DI 

1141) 1)1 	01 	1r 
1 4,11 1)1 	‘1 /4  P DI 	V VI  IJ;  

Ruud. :21 
2)14 1)1 	It Wo1,1..,.1 DI 	.1) WI' 1)1 

15 	1)1 	V.V 1 DI 	Re16.3. 
48 DI 	CVVO, 1..my DI 	11V. P Cl! 

14 ,11 1)1 	V V 1 DI 	 1"(* 	1 
1 4  !2 1)1 	Rook. I)I 	13W I Id 
1.14 DI 	CVVON 	 ‹. 	.,1,1 ); 

14 	vi 
II 	 KAI 	,stitati .gpar 1)I 	 C` 

1.11.51.AG 



30  december as. 
organiseert 

een 

*24 en 25 december KERSTDAGEN 

* 27 december, bestuursvergadering. 

* 27 december, zaalvoetbaltoernooi B junioren, 
"De Telle" Heerenveen, aanvang 9.00 uur. 

* 28 december mix-zaalvoetbaltoernooi senioren te Munnekeburen. 
aanvang 19.00 uur (einde 2100 uur) 

* 29 december, inpakken van de gebakken oliebollen. 

* 30 december, oliebollenaktie, aanvang 9.30 uur. 
* 30 december, zaalvoetbaltoernooi A junioren, 

sporthal te Lemmer, aanvang 9.00 uur. 
* 30 december, zaalvoetbaltoernooi, junioren 

"sporthal te Munnekeburen", aanvang 9.00 uur. 

* 31 december 1994 / 1 januari 1995 
Oppassen dat er niet teveel wordt gegeten en gedronken. 

* dinsdag 3 januari "nieuwjaarsreceptie, 
kantine D.W.P., aanvang 20110 uur. 

* zaterdag 17 december, zaalvoetbaltoernooi D pupillen, 
"sporthal te Akkrum" aanvang 9.00 uur. 

* woensdag 21 december a.s., "rolladereceptie" 
aanvang 20.00 uur, kantine D.W.P. 

Club-festiviteiten 

• poll° 
4ebollenaktie 

e2a2 

verspreiding: huis aan huis. 
Sint Jansgea e.o., 
afhalen in de kantine is ook mogelijk 



Peter Hutzebos  

Klaas van de Berg 

Wiepie Krist 

Tineke van Hes 

Aaltje Schokker 

Wietze Germ de Jong 

Kantinebezetting 

Anneke Lageveen 
Peter Hutzebos 

Aktiewinité Vrijwilligers 

Jan Haven 

Aaltje Schokker 

Tetje de Vries 

Atze Pvan Stralen  
Durk  Jansen 

Hennie Keulen 

Christina Snijder 

Eelke Westra 

+1-
100 
dona-
teurs 

consul 

Atze Pieter 
van Stralen 

Kledingbeurs 

Tineke van Hes 

keeperstr. 

Jan ten Hoeve 

secretaris 

Jan Knijpstra  

pr-beleid 

Gerrit Aalbers 

Leiders- en trainers vergaderingen  

!eider  le leider 2e  !eider  3e voorzitter hoofdtrainer leider 4e leider 35+ 
Herman 
de Heij 

Eibert 
Jager 

Jan 
Sloothaak 

vacature Henk 
Zuiderbaan 

Sjirk  
Etzinga 

Durk  
Jansen 

Trainers senioren 
keeperstrainer hoofdtrainer trainer 4e/35+ 

Hendrik Henk Sietze 
Feenstra Zuiderbaan Drenth 

terreinkalker 

Atze P van Stralen 

terreinknecht  

Harm Sloothaak  

vrijwilligers — 

Anneke Sloothaak 

Anneke Boukes 

Ida Haven 

Annie Visser 

Algemeen Bestuur 
senioren-
beleid 

Minne Modderma 
(wnd) 

penningmeester 

Jan de Vries  

onderhoud e.d. 

Gauke Brouwer 

Verenigingsstructuur 
v.v. D.W.P. 

Jeugdbestuur 

Al elftal elftal B elftal (elftal D elftal El zevental E2 zevental F zevental 

conumfid secretari; voorzitter conumlid coninad 

Thijmen Anneke vacature VVietze 
Kamphuis Sloothaa< Zwart vacature 

• 

le elftal 2e elftal 3e elftal 4e elftal 35+ elftal 

A/B jun 
Aico 
Niem... 

Tainingscoadinator 
Sietze Drenth 

Trainers jeugd 

qun 	D/E/F pup 
Henk 	Willem 
van Hes 	vd Wal  

Leiders jeugd 
leiders Al  !eiders  21  !eiders  C 

{ 
!eiders Dl  !eiders  El  !eiders  E2  !eiders  fl 

Andries Bonno 
vd Wal 

Jan Ype Jitske Rienk Ellie 
Hoeksma Willem 

ten Hoe.  ,,.:  
Wim 

Biker  
Alle 

Mulder Visser Sloothaak vacature vd Wal vd Moler,  Krist 
Rinskje 
Zwart 

Sjoerd 
Haringsma 

Anneke 
Boukes 

voorzitter 

Rudie Vis 

jeugdzaken 

vacature 

wedstr.secr. 

Minne Modderman 

Verzorging 
•Hendrika Noppert 
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