
Is voetballen 
een knullensport? 

Wei een onzin 
Ook  flimsies  kunnen terecht bij een voetbalvereni-
ging. Ze scoren daar wekelijks frame doelpunten e 
ze beleven er veel plezier aan het vceiballen 

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes 
zijn welkom bij 	 

v.v. D.W. P. 

voetbal 
vereniging 

voetbalverenigin9  

MVP. 
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Voetbalvereniging "D.W.P."Rotsterhoule 

Jaarvergadering 
op vrijdag 30 augustus 1996 
aanvang 20.00 uur 
in de D.W.P. - kantine 
te Sintjohanesga 

AGENDA: 

	

1 	Opening. 

	

2 	Notulen. 

	

3 	Mededelingen, 

	

4. 	Verslag secretaris. 

	

5 	Jeugdverslag 

	

6 	Verslag penningmeester 

	

7 	Verslag aktiekomité. 

	

8. 	Verslag kaskommissie. 

	

9 	Benoeming kaskomissie. 

	

10 	Bestuursverkiezing 
aftredend: 
Jan Knijpstra (herkiesbaar) 

	

11 	Rondvraag 

12. 	Stuffing. 

HET BESTUUR 

Brtefjes met tegenkandidaten kunnen tot een half uur vóór de vergadering worden 
Ingeleverd bij het secretanaat. Ringfeart 6 te Sintjohannesga 



voorzitter: Gerrit Aalbers 
Kadijk 5  

secretaris: 	Jan Knijpstra 
Ringfeart 6 

penningmeester: 	Jan de Vries 
Streek 77 

wedstrijdsecretaris/beheer velden: 
Minne Modderman 
Streek 54 

8447 AB HEEREN VEEN 	 0513-62.76.57 

8464 NL SINTJOHANNESGA 	0513-55.18.31 

0513-55.13.28 
8464 NT SINTJOHANNESGA 	werk  0513-62.30.78  

Jeugdbestuur 

Anneke Sloothaak-Visser  
Hi  Groenstraat 12 8464 

Willem van der Wal 
Heechhout 13 	8461  

Henk Mulder 
Skoalekers 2 8464 PG SINTJOHANNESGA 

0513-55.19.64 

0513-55.18.89 

0513-55.12.55 

NK SINTJOHANNESGA 

NE ROTTUM 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

TEN GELEIDE 

Een bijzondere, zo niet historische 
editie van het FVB-nieuws heeft u 
ter hand genomen. Het is de laatste 
keer in het 92 jarig bestaan van 
de Afdeling Friesland van de KNVB 
dat de 'officiële mededelingen" van 
het Afdelingsbestuur naar de 
verenigingen gaan. 
Niet voor niets heette het 
nieuwsorgaan van onze Afdeling 
het "FVB-nieuws". Hiermee werd 
de door menigeen nog steeds 
gebezigde naam van de Friesche 
Voetbal Bond in ere gehouden. 
Met emotie, met nostalgie en met 
weemoed zullen vele voetballief-
hebbers in onze provincie in de 
toekomst straks terug kijken op 
diezelfde Friese Voetbal Bond. 

Precies zoals nu vele verenigingsbestuurders terug kijken op die 
goeie oude tijd van zo'n 40-50 jaar terug. 

Velen ook zijil nu en In het verleden in hun vrije tijd bezig met het 
voetbal. 01 dat nu gebeurt in bestuurlijke functies, dan wel het 
beheren van de kantine, het trekker) van kalkstrepen of het fluiten 
van wedstrijden is niet belangrijk. 
Een ieder is op z'n etsien j)lek onmisbaar, lk hoop van harte, dat 
die grote mate van vrijwilligheid ook in de toekomst de peiler zal 
zijn, waarop de KNVB kan draaien. Want laat één ding duidelijk 
zijn, zonder die vrijwilligers kan geen enkele sportbond -dus ook 
de KNVB niet- bestaan. 

ik sluit al met een oud en geparafraseerd gezegde: 

De F1/13 is dood. lang leve het District Noord! 

Oosterwolde, I / juni 1996  

Mr. J.H. Lesterhuis 

aud.vcroantog van du KNVB Afdeling Fr.sland 
vooaittor Btr,tuue Amateur k'oefbal van do KNVB 

BEDANKT 

Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhaule 
v.v.D.W.P. 
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Overzicht bestuursleden en taken v.v. D.W.P. 

Algemeen bestuur: 

0513-55.14.46 
8463 VC ROTSTERHAULE 	werk  058-234.55.20 

0513-55.20.07 
8464 PD SINTJOHANNESGA 	werk  0513-48.12.39 

0513-55.16.89 
8464 NG SINTJOHANNESGA 	werk 0513-55.16.44 

0513-55.17.64 
8464  ND  SINTJOHANNESGA 	werk 0513-55.17.41 

Op bijna alle vieringen van jubilee van voetbalverenigingen, die ik 
mocht mee maken blikte de betreffende voorzitter met vochtige 
ogen terug in de geschiedenis. Hij maakte dan gewag van het 
washok in of nabij het plaatselijke cafeé; de bal met die onverbe-
terlijke veter, die menig aangezicht schond. De verhalen over het 
(middel van) vervoer naar de tegenstander deden het ook altijd 
goed. Het deed wat vreemd aan als je de club-voorzitter deze 
verhalen hoorde houden in de ambiance van een schitterende 
kantine op een fraai sportcomplex. Wat dat laatste betreft mogen 
wij in Friesland in zijn algemeenheid best trots zijn op de accom-
modaties, die er in de loop der jaren zijn ontstaan. Het zijn uiter-
aard niet allemaal Amsterdam Arena's, maar dat hoeft ook niet. 

Op 30 juni a.s, komt officieel een einde aan het voortbestaan van 
onze FVB, welke dan bijna 92 jaar heeft geduurd. Een periode met 
veel hoogtepunten. 
Natuurlijk waren er ook mindere periodes, maar ik durf te stellen 
dat de goede momenten ruimschoots de overhand hadden. 
Een periode ook waarin er veel is veranderd bij onze afdeling. 
Werd de administratie van de FVB de eerste jaren altijd door 
vrijwilligers gevormd, in 1948 was mijn voorganger, Henny 
R6fekamp de eerste betaalde medewerker in dienst van de voet-
balbond. Het aantal leden steeg explosief en daarmee ook het 
personeelsbestand. Thans zijn er 9 medewerkers werkzaam in 
Leeuwarden. 

algemene zaken (gebouwen e.d.): 
Herman de Heij  
June  99 

technische zaken: Jan Haven 
Molenstelle 11 

jeugdzaken: 	Bonno van der Wal 
Hoge Dijk 54 

Kortom, in die 92 jaar heeft het voetbal zich in Friesland op een 
prima wijze ontwikkeld. Met ruim 45.000 leden sluiten we de 
geschiedenis af. Vanaf 1 juli gaan we beginnen aan de toekomst 
van een nieuwe geschiedenis. Vanuit het nieuwe Bondsbureau 
van het District Noord in het  Abe  Lenstra-Stadion te Heerenveen 
hebben het Districtsbestuur en de professionele medewerkers 
zich opgemaakt het seizoen 1996/1997 een goede start te 
geven. Uiteraard met een visie op de verdere toekomst. Tot 2 
maart j.l. heb ik het voorrecht gehad daar zelf aan mee te mogen 
werken. Daarna vertrok ik naar de Zeister bossen om op landelijk 
nivo met de herstructurering van de KNVB bezig te gaan. 

Het zal duidelijk zijn, dat ik deze gelegenheid graag aangrijp om 
dank te brengen aan velen. Aan allen, die in die 92 jaar van het 
bestaan van de Friesche Voetbal Bond zich hebben ingespannen 
en verdienstelijk gemaakt voor het voelballen in Friesland. In die 
92 jaren zijn ons velen ontvallen Wij gedenken hen met eerbied 
en dankbaarheid. 

Terugkijkend op de jaren, waarin ikzelf leiding mocht geven aan 
het bondsburo -vanaf 1 juli 1982-, durf ik te stellen dat het een 
ongelooflijke mooie periode is geweest. 
De kontakten met de bestuurs• en commissieleden Van de KNVB 
afdeling Friesland, onze scheidsrechters, rapporteurs, consuls en 
andere officials, doch niet in de laatste plaats de kontakten met u 
als verenigingsbestuurders en vrijwilligers hebben wij als uiterst 
boeiend en plezierig ervaren. 

In al die jaren is er erg veel werk gedaan door u en ons als buro• 
medewerkers. Wij hebben het altijd met veel plezier gedaan. Wij 
zullen uiteraard het niet altijd goed hebben gedaan en zeker niet 
iedereen tevreden hebben kunnen stellen, maar weest u ervan 
overtuigd dat wij erg betrokken waren bij het wel en wee van 
onze verenigingen, onze bond. 

Wij zeggen u allen hartelijk dank voor de plezierige samenwerking 
met 11 allen en weest u ervan overtuigd dat ook in district Noord 
datzelfde enthousiasme aanwezig is bij alle medewerkers om er 
weer te zijn voor u! 

voorzitter: 

secretaris: 

leden: 

Bonno van der Wal 
Hoge Dijk 54 	8464 

0513-55.13.28 
NT SINTJOHANNESGA 	werk  0513-62.30.78 
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Namens de buromedewerkers 
van de FVB (KNVB afdeling Friesland) 

Sido Wieringa, manager  

Tiemen Kamphuis 
Hoge Dijk 186 

0513-55.20.86 
8463 NN ROTSTERHAULE 	werk  0513-48.84.89 



NOK gaat voor dubbele 
xy.0J  

DWP—NOK 
0-0  

NOK en DWP van 
start met remise 
LEEUWARDEN - Gisteravond 
is de'ecrste wedstrijd gespeld in 
de nacompetitie van de zater-
daghoofdklasse FVB. Dat duel 
ging tussen DWP en NOK. Voor 
redelijk veel publiek werd het een 
krachtmeting die geen doelpun-
ten opleverde. Daarmee mocht 
NOK toch het  nicest  tevreden 
zijn. want liet was de thuisclub 
die met name het eerste half uur 
de wedstrijd bepaalde. 	is  IL  

4741t 

Mulier promoveert 
naar derde klas 
Leeuwarden - Debuteren in de 
hoofdklasse FV11 en dan meteen 
maar een rol van betekenis spe-
len. Sterker nog, een periode win-
nen en dan als afsluiting van het 
vs '-cesvolle seizoen promotie 

•rkstelligen middels winst in 
..aeompetitie. En niet zomaar 

winst, overtuigende winst zelfs. 
Dat was wat Muller uit Wit mar-
sum  in de zaterdag hoofdklasse 
FVE presteerde. 

Won de ploeg van trainer Klaas 
de Vreeze ate.elopen zaterdag 
inet 5-1 van  DWI'.  gisteritvona 
moest ook NOK, duns in 
Oudemirdum nog wel, er op 
ondubbelzinitige wijze  ;tan  gelo-
ven. I let werd liefst 0-4  vow  
M ulier dal daarmee de promot le 
naar de derde klasse KNVI3 vei-
lie  stelde. Die winst kreeg ;LI in de 
eerste helft gestalte toen  Otto 
Reiss Matta  in de tiende en in de 
20ste minuut scoorde. Toen in de 
20ste titus  sit mu  rust  Abe  Kooi-
stra  visor  0-3 zorgde. was de wed- 
st rijd definitief beslist 	A nno 
Venema bepatilde de eindstand 
tenslotte op  eel]  duidelijke 11-4 

Mulier flinke stap op 
weg naar promotie 
Witmarsum — Mulier heeft zater-
dagavond een flinke stap op weg 
naar promotie gezet. Nadat het duel 
tussen DWP en NOK eerder die 
week in een gelijkspel was geëin-
digd, ontving Mulier op eigen veld 
de ploeg uit Sint Johannesga. 

Muller-DWP 	asy, 5-1  

De ploeg van trainer Klaas de Vree-
ze kende een overrompelende start, 
want al na drie minuten Stond Mu-
ller op voorsprong. Marcel Herrema 
bereidde de actie voor, waarna de 
bal via  Otto  René Nauta bij  Abe  
Kooistra terechtkwam. Deze aarzel-
de niet en scoorde 1-0. Mulier bleef 
daarna het betere van het spel hou-
den, terwijl DWP lichtelijk aange-
slagen was. 

UITSLAGEN NA-COMPETITIES 

Hoofdklasse zaterdag (0011 
DWP NOK 	 tiis 1 Ml 

1, 1 	2 NOY, 
NOK Muts,, 	['AV'  

Toch zou het tot vlak voor de 
rust duren voor Mulier de veldver-
houding ook in de score tot uiting 
bracht. Een dieptepass van Johan 
Hofstra bereikte Anno Venema en 
deze zorgde voor 2-0. Twee minu-
ten later bediende  Abe  Kooistra de 
in de diepte sprintende  Otto  René 
Nauta: 3-0. 
. De wedstrijd was gespeeld en 

hoewel DWP na rust nog wel pro-
beerde de bakens te verzetten 
kwam de Mulier-doelman Melis van 
der Berg nauwelijks in de proble-
men. Het feest voor DWP was hele-
maal over, toen een doorlopende  
Abe  Kooistra tegen de DWP-doel-
man opschoot en Arnold Bergsma 
uit de rebound voor 4-0 zorgde. 

In de slotfase drong DWP nog 
wel aan en dat leidde tien minuten 
voor tijd tot een treffer van Henk 
van Hes. Aarzelend ingrijpen van de 
Mulier-defensie ging hieraan vooraf 
4-1. De eindstand werd door Anno 
Venema op 5-1 bepaald, nadat hij in 
een combinatie met invaller Marco 
Ottens voor een leeg doel was ver-
schenen. 

1; 
1 	5) .1 
1 

I (al 
Treffend beeld uit DWP en NOK: evenwicht. Fit + 	la r7) 

COOS HIES 

Sint Johannesga - De voetballers 
van Nijemirdum Oudemirdum 
Kombinatie hebben het hoofd al he-
lemaal vol van de finale om de Fre-
onslcipsbeker zaterdag tegen Joure. 
Maar eerst moest de zaterdaghoofd-
klasser voor de nacompetitie De 
Witte Paal nog temmen. Dat lukte 
wonderwel; zeven invallers hielden 
de deur op slot. 

Gaasterlanders temmen fysiek sterke DWP 

VAN DE BESTUURSTAFEL ,juli 1996 

Op moment van schrijven van het voorwoord is reeds 
bekend dat Nederland de finale van het EK. niet 
heeft gehaald. Van teleurstelling ben ik maar weer 
eens achter de computer gaan zitten om iedereen weer 
de nodige informatie te verschaffen. 
Een korte samenvatting van het afgelopen seizoen en 
enkele bladzijden gericht op het komende seizoen. 

Dat het maken van een clubblad toch enige tijd vergt moet een ieder duidelijk zijn 
inmiddels is het reeds juli en ontstond de twijfel of er nog een clubblad moest komen. 
Toch maar doorgezet omdat er wel behoefte is naar informatie en een regelmatig 
terugkerend clubblad hij iedere vereniging verplicht zou moeten zijn. 

Op de jaarvergadering van  II  september 1995 waren Jan Haven (technische zaken), 
Herman de Heij (algemene zaken) en Bonno van der Wal (jeugdvoorzitter) de nieuwe 
personen in het bestuur. Minne Modderman werd herkozen terwijl er afscheid werd 
genomen van voorzitter Rudie Vis. 

Begonnen we dit seizoen met de komst van de K.N.V.B. Voetbaltruuk op woensdag 6 
september j A., samen met buurtvereniging Oudehaske kunnen we spreken van een zeer 
geslaagde middag. 

Het hoofdbestuur van D.W.P. kwam elke maand één keer bijeen om de nodige zaken te 
regelen om een vereniging als het onze goed te laten draaien. 
Van acht bestuursleden werd teruggegaan naar zeven leden, Gerrit Aalbers werd de 
nieuwe voorzitter en koppelde hierbij zijn vorige PR-functie aan elkaar. 
Wat betreft de accommodatie werden o.a. de volgende zaken geregeld: 
•diverse vrijwilligers maakten nieuwe ijzeren ballenvangers in de kleedboxen. 
•ook de kleedhoxen kregen in de winterstop van binnen een nieuw (groen/wit) verfje. 
•onlangs werd de kantine, welke bij de vereniging in eigendom is, geschilderd. 

(kleedboxen zijn nog steeds eigendom van de gemeente, nodig aan een verfje toe) 
• buitenom is het werk van Herman de Heij, welke het onderhoud gebouwen e.d. heeft en 

vele dagen per week op ons complex te vinden is ook duidelijk zichtbaar. 
•doucherij wederom bij de gemeente aangekaart, stopkranen vervangen door drukkranen. 
• ook bij de gemeente verzoek gedaan tot uitbreiding van het complex omdat we met het 

trainen veelvuldig gebruik maken van het B-veld waardoor deze zaterdags bij slecht 
weer moeilijk te bespelen is. 
Van de gemeente ontvingen we, een voor ons, uiterst ontevreden reactie, we zouden 
beschikken over voldoende speelvelden gelet op het aantal elftallen/teams. 
Het probleem is echter niet de speelvelden doch meer de krapte aan trainingsruimte. 

• Bij de gemeente werd ook een bouwvergunning aangevraagd voor het houwen van een 
ruimte bestemd voor besprekingen/verzorging/opslag e.d. (tekening verder in dit blad) 
Dit seizoen kwam het vaak voor dat de hestuurskamer door besprekingen e.d. bezet was 
waardoor scheidsrechters hier niet konden worden ontvangen. 
Doordat de c.v.-ruimte verplicht werd aangepast volgens de eisen van gasbedrijf 
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DWP slaat Sneek met % .t/c, 
monsterscore om oren 	6/1cts, 

Nog een 
numeroteur 
ontvreemd 

JOURE - De voetbalclub in 
Idskenhuizen heeft na diverse 
publikaties geconcludeerd dat 
ook zij het slachtoffer is gewor-
den van de numeroteur-dief 

Deze man ontvreemdt regelma-
fig  deze apparaten waarmee 
nummers worden gedrukt. Al-
thans hij leent ze met een be-
paalde smoes en brengt ze ver-
volgens niet meer terug. De 
voetbalclub is het vijfentwintig-
ste slachtoffer in de reeks. Fi ec24, 4- 
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Stempelaar uitgeleend 
HEEG - De voet  bale)  ubs 
Woudsend en 1JVC uit IJlst zijn 
hun stempelmachines kwijt. Ze 
hadden ze 'even' uitgeleend aan 
een betrouwbaar ogende man. 
van wie nu blijkt dat hij valse 
namen en adressen opgaf. Ook 
bij een particulier uit Woudsend 
slaagde de man erin een stempel-
apparaat mee te krijgen. Dat luk-
le hem niet bij de voetbalver-
eniging Blauwhuis. De  politic  De 
Meren waarschuwt clubs tegen 
deze praktijk. 

Hoéfdkltte' • 

Leeuwarden — In de hoofdklasse 
werkte DWP aan het zelfvertrou-
wen door Sneek  BP  in eigen huis 
met een monsterscore om de oren te 
slaan. 

(URSUS VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER 

loor samenwerking van een aantal verenigingen kon bij de v.v. 
).W.P. te Sint Johannesga een kursus Verenigingsscheidsrechter 
vorden opgestart. 
le v.v. D.W.P. dank voor de organisatie. 
ycko Reinalda werd als docent aangesteld. 
)e geslaagden zijn: 

Staking bij Kootstertille 
KOOTSTERT I LLE - De wedstrijd tussen Kootstertille en DWP 
in de hoofdklasse zaterdag van de FVB ging afgelopen weekeinde 
niet door. Voorzitter. Waaksma van Kootstertille: „Wy misten 
stilt spilers." Van ziekte in combinatie met een fors aantal 
geschorsten is geen sprake. Een deel van de spelersgroep van 
Koostertille ging in staking. Waakstna: „Dy jonges woene net 
spylje. Der binne al langer problemen  by its.  Dizze aksje wie dér 
in direkt gefolch fan." 
Deze week zal er bij Kootstertille over de gerezen problemen 
gesproken worden.  Dc  afdeling Friesland van de KNVB zal deze 
week moeten beoordelen of het duel overgespeeld moet worden. 

emco Akkerman, v.v. D.W.P.  
'icier  Douma, v.v. Heerenveense Boys 
^,rjan de Geest, v.v. de Westhoek 
-lerman de Haan, v.v. Heerenveense Boys  
)irk  Jansen, v.v. D.W.P. 
.Viebe van der Kamp, v.v. Nieuweschoot 
Jeroen Labordus, v.v. Nieuweschoot 
S'onnie Lans, v.v. Nieuweschoot 
.lonny Lemstra, v.v. Nieuweschoot  
thins  Mulder, v.v. Heerenveense Boys  
:omens  Marinus Netten, v.v. Nieuweschoot 
lendrik van Stralen, v.v. D.W.P. 
ric Zetzema, v.v. Nieuweschoot 

Hoofdklasse FVB 

VVI 26 —60 Wolvega 20 	30 Oustergo 26 —57 De  Walde  26 	33 Muller 
DWP 
Rep,. Boys 
NOK 

26 —48 
26 -46 
26 -40 
26 -39 

Zwaag'einde 2h -33 
RWF 	26-32 
Speck BP 	26 -19 
Koortille 	26 —18 Wykels/H 26 -38 Leeuwarden 26 -12 

VVI pakt in laatste 
duel kampioenschap 
Hoadklasté FVB."' 

Leeuwarden — In de laatste speel-
ronde van de zaterdag hoofdklasse 
van de FVB werd \An gisteravond 
kampioen door winst op Wolvega. 
Naast VVI was ook Oostergo al ze-
ker van promotie. Onderin viel de 
beslissing over de laatste degrada-
tieplaats ten nadele van RWF, dat 
weliswaar won van NOK, maar dat 
ook Zwaagwesteinde zag winnen 
van Sneek  BP.  De strijd om de der-
de promotieplaats gaat tussen de 
drie periodekampioenen Mulier, 
DWP en NOK. 

Clubvoorzitter 
doodgeschoten 
. FOULON (AH') - Bij een 
schietpartij na alloop van 
het duel tussen liyéres en 
Calvi is de voorzitter van :I 
bezoekende 	Corsicaa 
club om het leven gel—
Een oud-trainer raak 
aanslag, uitgevoer 
vier man, zwa 

De daders sch 	
0 

a, 4 utily van 
hij het s. 
Frank. 
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Westergo was er ook minder ruimte voor opslag. 
Zodoende werd door het bestuur besloten om een aparte ruimte te bouwen voor al deze 
punten. Aanpassing w.c.-ruimte, schuifpui in de kantine kwam hierdoor op een lager 
pitje te staan maar hebben nog steeds de aandacht van het bestuur. 

Privatisering van de kleedboxen. 
Tijdens een bijeenkomst van voethalverenigingen in Skarsterlán in het gemeentehuis 
werd er door wethouder Hettinga van sportzaken eens gepolst hoe de verenigingen er 
over denken om de kleedgebouwen van de gemeente over te nemen. 
Een soort eerste vorm van privatisering, de kantine is reeds eigendom van D.W.P. 
Van bestuurszijde is één en ander doorgenomen wat zo de voor- en nadelen zijn van het 
in eigendom hebben en is besloten om hier aan mee te werken. 
D.W.P. zal bij wijze van proef gaan functioneren om de kleedboxen over te nemen. 
Enkele maanden geleden werd hiervan bericht gedaan aan gemeente en dienen nog de 
nodige bestuurlijke kanalen te worden doorlopen om te komen tot een gemeentelijk 
voorstel. Momenteel zijn wij in afwachting op dit voorstel om daarna een definitieve 
beslissing te kunnen nemen. Situatie zal nader worden besproken in de komende 
Jaarvergadering. 

De F.V.B. gaat per 1 juli a.s. over naar de K.N.V.B. District Noord. 
Een heel proces van touwtrekken waarbij werd besloten om het Bondsbureau te vestigen in 
Heerenveen. Inmiddels is hij het  Abe  Lenstrastadion de bouw gereed en het personeel 
druk bezig om alles voor het nieuwe seizoen gereed te krijgen. 
Een heidens karwei waardoor in het begin van de competitie misschien nog niet alles 
vlekkeloos verloopt doch hiervoor zullen we begrip moeten opbrengen. 
Zo is er een nieuwe indeling van de klassen, het zaterdagvoetbal krijgt er een hoofdklasse 
boven zodat alle teams automatisch een klasse hoger spelen. 
D.W.P. was dit seizoen hoofdklasse FVB, zou dus volgend seizoen 5e klas worden doch 
door de komst van deze hoofdklas worden we 4e klas KNVB. 
Door de komst worden de grenzen ook wat ruimer gesteld, ons eerste team moet de 
wereld uit, zoals: Staphorst, Nieuw Balinge, Tiendeveen e.d. 

Nieuwe shirtsponsors van het afgelopen seizoen waren: 
Kerstma - Heida landbouwmaterialen Rotsterhaule 	le elftal 
Centrale De Bijekoer 	 Rotsterhaule 	2e elftal 
Boersma adm. en  ass.  kantoor 	Rotsterhaule 	D-pupillen 

Zoals misschien al eerder vermeld is het formidabel dat het bedrijfsleven van een klein 
dorp als Sintjohannesga/Rotsterhaule zo spontaan zijn medewerking verleend om de 
vereniging D.W.P. in nieuwe tenues en trainingspakken te steken. Geweldig. 
Tussentijds kwam er nog een informatiebord beschikbaar gesteld door Boersma adm. en  
ass.  kantoor. 
Zo ook voor het nieuwe seizoen zijn wederom nieuwe sponsors gezocht zowel voor 
nieuwe tenues, trainingspakken als nieuwe D.W.P.-voetbaltassen. 
Het jeugdbestuur was bijzonder actief en vond voor alle jeugdteams een sponsor. 
Hierover meer in dit infoblad. 
Voor een drietal teams waren de tenues aan vervanging toe, komend seizoen is gezocht 
naar een geheel nieuw soort tenue en stof. In dit blad vinden jullie een voorbeeld hoe de 
elftallen er komend seizoen gaan uitzien. De huidige sponsors werden wederom door 
Gerrit benaderd en zegden spontaan hun medewerking toe: 



EINDSTANDEN COMPETITIE SEIZOEN 1995/1996 

GEBO woninginrichting 	 Rotsterhaule 	3e elftal 
Klaas Vijn groente- en fruithandel 	Sintjohannesga 	4e elftal 
Fabriek bouwmaterialen 	 Sintjohannesga 	35+ elftal 

Diverse lichtoefenwedstrijden werden er dit seizoen gespeeld, zoals iedereen bekend was 
het soms wat passen en meten met de trainingsaccomodatie dus dat was nog wel eens een 
probleem. 

In november j.l. deed het bestuur het verzoek of er belangstelling was voor een reanima-
tiekursus, diverse personen reageerden. 
Door omstandigheden is dit echter op de achtergrond geraakt en doorgeschoven naar het 
volgende seizoen. Blijft echter een aandachtspunt voor het bestuur. 

Dan het meisjes c.q. damesteam. 
Een groep meisjes wilden al geruime tijd voetballen, onder leiding van trainer Joke van 
Hes werd aan het begin van het seizoen een start gemaakt met de trainingen. 
Met de indeling in de competitie werd eerst gewacht omdat we dachten dat deze meisjes 
niet direct voor de leeuwen moesten worden gegooid. 
Een niet al te grote groep van 14 meisjes trainden elke woensdagavond zeer fanatiek, 
gesteund door een nog fanatiekere groep (mannelijke) toeschouwers. 
Door het leeftijdsverschil is de groep te solisten in een groep meisjes en een groepje 
dames, besloten werd om deze meisjes in te schrijven in een damespoule. 
Liefst de laagste, doch gebleken is, hoewel het wel de laagste klasse was dat hier wel 
sterkere teams waren ingedeeld zodat zij nogal eens tegen een nederlaag aanliepen. 
Doch alles moet wennen en volgend seizoen gaan we vol goede moed verder. 
Wel is de groep nog vrij klein (wederom 14) en zijn meerdere meisjes/dames welkom. 
Dus heb je belangstelling voor voetballen, geef je op. 
Je hoeft niet direct lid van onze vereniging te worden, een paar keer meetrainen om te 
zien of voetballen iets voor je is kan gerust. 

11111  DUS MEISJES DOEN  !Iffy  

Veel tijd en energie werd er nog gestoken in een uitspraak van de FVB waarbij DWP één 
winstpunt in mindering kreeg als schuldige aan het staken van de wedstrijd D.W.P. 1 
tegen Oostergo I. 
Na veel touwtrekkerij kregen we het gelijk aan onze zijde, de punt werd teruggegeven en 
zodoende stegen we aan het einde van het seizoen mooi naar boven. 
Ook was er nog de gestaakte wedstrijd tegen De Wálde en de niet gespeelde wedstrijd 
tegen Kootstertille. 
Via de nacompetitie werd Mulier winnaar en spelen zij volgend seizoen een klasse hoger. 
Opmerkelijk en een goede prestatie van de Harry Pen en Geert de Jong boys is dat geen 
enkele competitiewedstrijd thuis verloren ging. 
Ontzettend veel wedstrijden (51 stuks) vooral de laatste weken was het voetballen geblazen 
dankzij de goede inzet en sfeer zijn we toch verder gekomen dan we gedacht hadden. 
Een compliment aan de spelers maar vooral ook aan de vrouwen welke thuis zaten met de 
doordeweekse verre uitwedstrijden zaten zij nogal eens in de problemen. 

Hendrika Noppert was bijna elke dinsdagavond weer op ons complex te vinden en heeft 
menig kuit en nek gemasseerd. Gelukkig gaat zij ook volgend seizoen door, Hendrika 
vanaf deze zijde bedankt voor je inzet. 

A-JUNIOREN Punten Goals B-JUNIOREN Punten Goals 

1. Akkrum Al 10 - 30 57 - 	8 1 Lemmer Bentex B1 10 - 26 43 - 	15 
2 G.A.V.C. Al 10 - 27 37 - 	7 2 V.O.G. B1 10 - 23 18 - 	12 
3. D.W.P. Al 10 - 24 38 - 	8 3 D.W.P. B1 10 - 22 29 - 	11 
4. W.W.S. Al 10 - 14 29 - 	22 4. Oosterstreek B1 9 - 17 21 - 	12 
5 Muller Al 10- 11 35- 	34 5 Boy1/0.Z C. B1 9- 13 23- 	17 
6. Dronrijp Al 10 - 10 37 - 	35 6. Jubbega B1 10 - 13 18 - 	20 
7 Tzummarum Al 10 - 10 31 - 	53 7. FC Wolvega B2 10 - 11 18 - 	24 
8. VVoudsend Al 9 - 	9 19 - 	41 8. F.F.S. B1 9 - 	7 8 - 	34 
9. Renado Al 10 - 	8 21 - 	28 9 Akkrum B1 9 - 	6 22 - 	31 

10. T.O.P.63 Al 9- 	7 7- 	41 10. Heerenv. Boys 82 9- 	5 14 - 	26 
11.  SC.  Franeker A2 10 - 	7 11 - 	44 11 	Delfstrahuizen B1 9- 	5 11 - 	25 

C-JUNIOREN Punten Goals DAMES Punten Goals 

1. Heerenveen C2 22 - 63 154 - 	40 1 	R.E.S 	1 10 - 23 44 - 	9 
2 D.W.P. Cl 22 - 55 108- 	37 2 Robur 2 10 - 20 44- 	13 
3 Workum Cl 22 - 47 52 - 	25 3 	Balk 1 10 - 19 66 - 	13 
4 St. Annaparoch. Cl 22 - 41 92 - 	53 4 W.Z.S. Pheiffer 2 10 - 19 53 - 	10 
5 Bolswardia Cl 21 - 37 61 - 	53 5 Bolswardia 1 10 - 19 38 - 	12 
6, Harlingen Cl 22 - 34 73 - 	61 6. Heerenveen 2 10 - 16 45 - 	15 
7 Scharnegoutum Cl 22 - 29 79 - 	70 7 De Blesse 3 10 - 15 30 - 	15 
8. Oeverzwaluwen Cl 21 - 23 44 - 	78 8 	F.F.S. 2 10 - 12 20 - 	19 
9 Makkum Cl 22 - 17 49 - 	75 9 G.A.V.C. 1 10 - 	7 18 - 	39 

10. Read  Swart  Cl 22 - 13 28 - 107 10. Oldeholtpade 1 10 - 	1 1 - 	91 
11. Dronrijp Cl 22 - 13 36 - 117 11 	D.W.P. 1 10 - 	1 3 -126 
12. N.O.K. Cl 21 - 	9 43 - 103 

D-JUNIOREN Punten Goals El-PUPILLEN Punten Goals 

1. G.A.V.C. D1 12 - 33 43 - 	18 1. Aengwirden El 14 - 37 66 - 	24 
2. Aengwirden D1 12 -24 47 - 	12 2. Udiros El 14 - 31 55 - 	18 
3 Akkrum D1 12 - 24 46 - 	13 3. D.W.P. El 14 - 31 46 - 	16 
4. D.W.P. D1 12 - 18 28 - 	28 4. Olyphia El 13 - 24 42 - 	17 
5. E.B.C. D1 12 - 11 17- 	39 5. Oudehaske El 14 - 15 29- 	68 
6. FC. Wolvega D2 12 - 10 20 - 	38 6 Nieuweschoot El 13 - 13 29 - 	37 
7. Warga D1 12 - 	4 13 - 	66 7 Jubbega El 14 - 10 37 - 	66 

8 Oldeholtpade El 14 - 10 19 - 	77 

E2-PUPILLEN Punten Goals E3-PUPILLEN Punten Goals 

1. De Blesse MP 12 - 33 54 - 	9 1. Heerenv Boys E6 14 - 42 70 - 	12 
2. Heerenv. Boys E8 12 - 23 24 - 	13 2. IJ.V.C. E4 14 - 29 62 - 	27 
3 D.W.P. E2 12 - 19 29 - 	16 3 Heerenv. Boys E7 14 - 28 57 - 	27 
4. FC. Wolvega E5 12 - 17 21 - 	20 4 	W.Z.S./Pheiffer E3 14 - 20 22 - 	28 
5 Olyphia E2 12 - 14 20 - 	27 5. L.S.C. 1890 E6 14 - 14 27 - 	33 
6 Heerenv. Boys MP 12 - 10 9 - 	35 6. S D.S. E4 14 - 13 24 - 	47 
7. E.B.C. MP 12 - 	6 8 - 	45 7 D.W.P. E3 13 - 	7 10 - 	49 

8. Heerenveen E3 13 - 	7 15 - 	64 

Fl-PUPILLEN Punten Goals Fl-PUPILLEN Punten Goals 

1. Jubbega Fl 14 - 35 59 - 	8 5. Aengwirden F1 14 -21 37 - 	32 
2. Oldeholtpade F1 14 - 29 39 - 	18 6. D.W.P. Fl 14 - 13 24 - 	32 
3. Zandhuizen Fl 14 - 27 41 - 	19 7 Sport Vereent Fl 14 - 10 18 - 	57 
4 	Wispolia Fl 14 - 23 42 - 	33 8 	Udiros Fl 14 - 	4 14 - 	75 

HET JEUGDBESTUUR WENST JULLIE EEN GOEDE VAKANTIE EN TOT HET VOLGENDE SEIZOEN'!! 
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De al bekende "rolladeparty" werd gehouden op 22 december 1996. 
Als dank voor alle werk was er voor de vrijwilligers bij D.W.P. een rollade met een 
drankje en een hapje werd het een gezellige avond. 
Ook de "nieuwjaarsinstuif" wordt al een bekend verschijnsel, 3 januari j.l. was de 
kantine goed gevuld. De bedoeling is deze avond om te zetten in een vaste tradtionele 
terugkomende avond bestemd voor iedereen die D.W.P. een warm (groen) hart toewenst. 

De feestavond van 8 juni j.l. aan het einde van het voetbalseizoen was wederom zeer 
geslaagd. Een echte feestcommissie bestaande uit: Klaas Huisman, Yke de Jong, Piet 
Jager, Anske de Jager, Herman Roffel bijgestaan door Minne I en  II  zetten een avondvul-
lend programma op. De rol van ceremoniemeester was Minne 1 op het lijf (buik?) 
geschreven. Jongens bedankt voor al het werk, klasse. 
Ook deze avond was er voor het eerst de "schijt je rijk" wedstrijd, het Aktiekomité huurde 
een echte koe in, hoewel het nog al lang duurde voordat deze koe moest 	, won 
Anneke Lageveen de prijs. 

Vanaf volgend seizoen is er één nieuw district onderverdeeld naar regio's. 
Onze voorzitter Gerrit Aalbers stelde zich beschikbaar voor een bestuursfunctie van ons 
eigen regio I. Hij werd hiervoor aangenomen. 

Op een vijftal maandagavonden werd er bij ons in de kantine de clubscheidsrechteravond 
georganiseerd. Druk Jansen, Remco Akkerman en Hendrik Hans van Stralen deden 
namens D.W.P. hieraan mee en slaagden, gefeliciteerd. 
Hoewel er misschien niet altijd de schijnwerper op deze cursus stond is er zeer zeker 
waardering voor de kandidaten en de organisatie. Henk Mulder had alles keurig geregeld 
en samen het kantinebeheer met echtgenote Jitske. 
Henk een mooie combinatie, op deze manier kun je nooit te laat thuiskomen. 
Zonder scheidsrechter kunnen we niet dus een ieder die belangstelling heeft om thuis eens 
een jeugdwedstrijd te fluiten, neem kontalct op met Henk Mulder. 

Opgeschrikt werden we dit seizoen door een drietal overlijdens van personen die toch op 
enige manier een binding hadden met D.W.P. 
Op 3 december 1995 kwam Jaap Mulder (oud-jeugdlid) via een ongeluk om het leven. 
Daarna overleden twee donateurs:  Wolter  Bos (25 april) en Andries Dijkstra (7 juni). 

Kwamen we via een leverancier in kontakt met het maken van nieuwe shirts, ook een 
nieuw logo werd uit de doeken gedaan. Briefpapier en enveloppen werden besteld. 
Omdat alles nu met de computer wordt ontworpen is alles veel gemakkelijker aan te 
passen. Nieuw logo, shirts en D.W.P.-tassen werden er ontworpen. 
Ook beschikt Gerrit Aalbers over zeer geheime ontwerpen van trainingspakken en 
coachjassen, wie weet waar we eindigen? 

Na de vakantie zal D.W.P. weer meedoen aan de Grote Club Actie, organisatie bij het 
Aktiekomité, dus er wordt weer gerekend op een ieders medewerking. 

Op de feestavond werd er afscheid genomen van leider Eihert Jager. 
De jongens van het tweede organiseerden een echte afscheidwedstrijd tussen het 2e en oud 
2e spelers. Leider van oud-twee was Eihert en van de huidige selectie natuurlijk Franke 
Sloothaak. Van de spelers kreeg alert als dank nog een gegraveerde D.W.P.-spiegel en 



Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhaule 

Oefenwedstrijden en trainingen A + B selektie D.W.P seizoen 1996/1997 

's avonds uit handen van voorzitter Aalbers nog een mooi wandbord. 

Aan het einde van het seizoen werden er door de diverse bestuursleden weer de nodige 
jubileum- en kampioensrecepties bezocht. 
D.W.P. bestaat volgend jaar ook 50-jaar, de voorbereiding hiervan komt op gang. 
Vastgestelde data voor de feesten: 
noteer alvast van donderdag 12 juni t/m 14 juni 1997, rekening is gehouden met de 
dorpsfeesten. 
Secretaris doet nog een verzoek om oude foto's van D.W.P., van elftallen of het kamp. 
Na het maken van een duplicaat krijgt men deze dan terug. 

Rest ons nog iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen. 
Voor de mensen die het clubblad ontvangen en die reeds vakantie hebben gehad een goede 
voorbereiding op het seizoen. 
Tot augustus. 

v.v. D.W.P. 

Meisjes/damesvoetbal kan in het nieuwe 
seizoen nog enige voetbalsters gebruiken. 

Daarom kom erbij en bel 
tel. 0513-552007 

dames 5e klasse C 
Read  Swart  2 
Nieuweschoot/Oudehaske 1 
Heerenveen 2 
Heerenveense Boys 1 
Udiros 1 
FFS 2 
de Blesse 3 
Sport Vereent 1 
Aengwirden 1 
Jubbega 1 

 

Nieuwe shirtsponsors seizoen 199611997 
Oldeboorn 1 
DWP 1 

3e elftal GEBO Woninginrichting 	Rotsterhaule 

4e elftal Klaas Vijn groente- en fruithandel Sintjohannesga 

35+ elftal Fabriek bouwmaterialen 	Sintj ohannesga 

dinsdag 

donderdag 

06 augustus 

08 augustus 

trainen A 4 	B selektie 

trainen A + B selektie 

19.00 

19.00 

zaterdag 10 augustus D. W . P. I 	- Scharnegoutum 1 14.30 

dinsdag 13 augustus Foarut 1 	 - D.W.P. 1 19.00 

donderdag 15 augustus Hielpen 1 	 - D.W.P. 1 19.00 
Jubbega 1 	- D.W.P. 2 19.00 

zaterdag 17 augustus Oldeboxwn 1 	- D.W.P. 1 19.00 
D.W.P. 2 	- ?  14.30 

dinsdag 20 augustus Ie ronde Amstelcup 18.30 
D.W.P. 2 	- Sleat 2 19.00 

donderdag 22 augustus trainen A + B selektie 19.00 

zaterdag 24 augustus O.D.V. 1 	- D.W.P. 1 14.00 
D.W.P. 2 	- Woudsend 2 14.30 

dinsdag 27 augustus 2e ronde Amstelcup 18.30 
of Oudehaske 1 	- D.W.P. 1 19.00 

D.W.P. 2 	- Sint Jacob 1 19.00 

donderdag 29 augustus D.W.P. 1 	- Heeg 1 19.00 

zaterdag 31 augustus 3e ronde Amstelcup 18.30 
of D.W.P. 1 	- Makkum 1 14.30 

Oudehaske 1 	- D.W.P. 2 14.30 

dinsdag 03 september 4e ronde Amstelcup 18.30 
of trainen A -I 	B selektie 19.00 

donderdag 05 september trainen A 	t 	B selektie 19.00 

zaterdag 07 september aanvang competitie 14.30 

TRAINERS, LEIDERS EN BESTUUR WENSEN JULLIE EEN PRETTIGE VAKANTIE 
EN EEN GOED VOETBALSEIZOEN. 

HOOGACHTEND V.V. D.W.P. 



we het nieuwe 

Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhoule 

VANUIT DE JEUGDAFDELING VAN D.W.P.  

VANUIT HET 

EUGD 
BESTUUR  

Trainingstijden seizoen 1995/1996 
team: 	 dag: 	 tijd: 	 trainer: 
A selektie 	dinsdag 	19.00 - 20.15 	Harry Pen 

donderdag 	20.15 -21.30 	Harry Pen 
B selektie 	dinsdag 	20.15 - 21.30 	Harry Pen 

donderdag 	19.00 - 20.15 	Harry Pen 
4e en 35+ 	woensdag 	19.30 - 21.00 	Joke van Hes 
A junioren 	maandag 	19.45 - 21.15 	Maarten de Jong 

woensdag 	19.45 - 21.15 	Maarten de Jong 
B junioren 	maandag 	18.30 - 20.00 	Maarten de Jong 

woensdag 	18.30 - 20.00 	Maarten de Jong 
C junioren 	dinsdag 	17.30 - 18.30 	Henk van Hes 

donderdag 	19.00 - 20.00 	Henk van Hes 
D1 pupillen 	maandag 	17.30 - 18.30 	Willem van der Wal 

woensdag 	17.30 - 18.30 	Willem van der Wal 
D2 pupillen 	maandag 	16.30 - 17.30 	Willem van der Wal 

woensdag 	17.15 - 18.15 	Willem van der Wal 
El pupillen 	dinsdag 	16.30 - 17.30 	Willem van der Wal 
E2 pupillen 	woensdag 	16.15 - 17.15 	Willem van der Wal 
Fl pupillen 	woensdag 	15.30 - 16.15 	Willem van der Wal 
dames/meisjes 	woensdag 	18.30 - 19.30 	Joke van Hes 

dag: 	 team: 	 tijd: 	 trainer: 
maandag 	D2 pupillen 	16.30 - 17.30 	Willem van der Wal 

D1 pupillen 	17.30 - 18.30 	Willem van der Wal 
B junioren 	18.30 - 20.00 	Maarten de Jong 
A junioren 	19.45 -21.15 	Maarten de Jong 

dinsdag 	El pupillen 	16.30 - 17.30 	Willem van der Wal 
C junioren 	17.30 - 18.30 	Henk van Hes 
A selektie 	19.00 - 20.15 	Harry Pen 
B selektie 	20.15 -21.30 	Harry Pen 

woensdag 	F pupillen 	15.30 - 16.15 	Willem van der Wal 
E2 pupillen 	16.15 - 17.15 	Willem van der Wal 
D2 pupillen 	17.15 - 18.15 	Willem van der Wal 
D1 pupillen 	17.30 - 18.30 	Willem van der Wal 
meisjes 	18.30 - 19.30 	Joke van Hes 
B junioren 	18.30 - 20.00 	Maarten de Jong 
4e en 35+ 	19.30 -21.00 	Joke van Hes 
A junioren 	19.45 -21.15 	Maarten de Jong 

donderdag 	C junioren 	19.00 - 20.00 	Henk van Hes 
B selektie 	19.00 - 20.15 	Harry Pen 
A selektie 	20.15 - 21.30 	Harry Pen 

vrijdag  

Dit jaar gingen we van start met acht 
jeugdteams en één dames/meisjesteam. 
We konden een bekend iemand 
aanstellen als trainer van de A- en 
B junioren en wel de eerste keeper van 
toen nog sc Heerenveen , Carlo L'Ami. 
Dit was natuurlijk geweldig voor zo'n 
kleine club als het onze. Door de 
verandering van club van Carlo, krijgen 

seizoen "(ex)Mister Heerenveen", (Maarten de Jong). 
De andere jeugdtrainers waren niet te vergeten: Henk v Hes, Willem v/d Wal en Joke van 
Hes. 

Op 6 september hadden we een prachtig voetbalspektakel op de velden van D.W.P., we 
hadden de K.N.V.B. bus besproken. Het werd een dag voor de jeugd om niet te vergeten. 
De hele middag konden ze zich vermaken door allemaal spelletjes te doen op voetbalge-
bied. Ook kwam iedereen nog op de foto met het Nederlands elftal. Deze foto werd later 
op een diploma geplakt en aan de deelnemers uitgereikt. 

De winter stond voor de deur, wat zullen we doen? 
Wederom de zaal in Munnekeburen gehuurd en daar een onderling mixzaalvoetbaltoernooi 
georganiseerd. We hadden nog wel meer kunnen doen, want het werd een lange winter. 
Maarja. 

De uitnodigingen voor de toernooien vielen ook al weer in de bus, dus er was weer 
genoeg te voetballen. Ook ons eigen F-pupillentoernooi en het Bijker A-toernooi moest 
worden geregeld, maar daar zijn we al in geoefend. 
Met hier en daar wat strubbelingen zijn we daar ook wel weer doorheen gekomen. 
Allemaal positieve reakties van de deelnemende clubs. 

De dames/meisjes hebben we na de winterstop ook opgegeven voor de kompetitie. 
Het valt natuurlijk nog niet mee, als je bijna nog nooit hebt gevoetbald. Maar aldoende 
leert men. 
Ze hebben eerst wat les van Minne Modderman in spelregels gehad en verder veel 
instrukties van hun trainer Joke van Hes. 

Na veel voetbal in de avonduren zijn we het seizoen weer doorgekomen en bouwen we nu 
weer op aan het seizoen 96/97. 
We hopen dat er ook dit seizoen weer veel nieuwe jeugdleden bijkomen als lid van 
D.W.P. Vooral bij de dames/meisjes kunnen we nog wel wat versterking gebruiken. 



Aanvang competitie veldvoetbal 1996-  l 997 
Alle veldvoetbalcompetities van het nieuwe district Noord, voor zowel senioren, junioren als pupillen, 
starten op zaterdag 7 en zondag 8 september 1996. 

Bekercompetities veldvoetbal 1996-1997 
De herensenioren (zaterdag en zondag gezamenlijk) en de damessenioren spelen volgens het  Knock-Out 
systeem. De A-junioren tot en met de E-pupillen spelen de eerste wedstrijden in poulevorm en gaan 
vanaf de vierde ronde verder volgens het  Knock-Out systeem. De deelname aan de beker is per  
categoric  opengesteld voor standaardelftallen. 

Herensenioren ( 
le ronde 	dinsdag 
2e ronde 	dinsdag 
3e ronde 	za/zo 

evt. 	4e ronde 	dinsdag 

• Dainessenioren  
le ronde: 	woensdag 
2e ronde: 	woensdag 
3e ronde: 	zaterdag 

evt. 	4e ronde: 	woensdag 

• A-junioren  
le ronde: 	woensdag 
2e ronde: 	woensdag 
3e ronde: 	zaterdag 

evt. 	4e ronde: 	woensdag 

• B-junioren  
le ronde: 	woensdag 
2e ronde: 	woensdag 
3e ronde: 	zaterdag 

evt. 	4e ronde: 	woensdag 

• C-junioren 
Ie ronde: 	dinsdag 
2e ronde: 	zaterdag 
3e ronde: 	dinsdag 

evt. 	4e ronde: 	dinsdag 

D-pupillen (elftallen)  
le ronde: 	dinsdag 
2e ronde: 	zaterdag 
3e ronde: 	dinsdag 

evt. 	4e ronde: 	dinsdag 

20 augustus 1996 
27 augustus 1996 
31 augustus/1 september 1996 
3 september 1996 

21 augustus 1996 
28 augustus 1996 
31 augustus 1996 
4 september 1996 

21 augustus 1996 
28 augustus 1996 
31 augustus 1996 
4 september 1996 

21 augustus 1996 
28 augustus 1996 
31 augustus 1996 
4 september 1996 

20 augustus 1996 
24 augustus 1996 
27 augustus 1996 
3 september 1996 

20 augustus 1996 
24 augustus 1996 
27 augustus 1996 
3 september 1996 

18.30 uur 
18.30 uur 
14.30 uur 
18.30 uur 

18.30 uur 
18.30 uur 
14.30 uur 
18.30 uur 

18.30 uur 
18.30 uur 
14.30 uur 
18.30 uur 

18.45 uur 
18.45 uur 
14.30 uur 
18.30 uur 

18.45 uur 
14.30 uur 
18.45 uur 
18.45 uur 

18.45 uur 
13.00 uur 
18.45 uur 
18.45 uur 

A ms tel-d istrictsbekercompetitie) 

KOMPETIT1E-MEDEDELINGEN D1STR1KT NOORD 

Info-bulletin voor jeugdleden van v.v. DWP 

Trainingen aanvang 1996/97  
Training F-pupillen 
Woensdagmiddag: 15.30 tot 16.15 uur 
Trainer: Willem van der Wal 
Tel.: 0513 - 551889 
Trainingen E2-pupillen 
Woensdagmiddag :16.15 tot 17.15 uur 
Trainer: Willem van der Wal 
Tel.: zie boven 
Training El-pupillen 
Dinsdagmiddag: 16.30 tot 17.30 uur 
Trainer: Willem van der Wal 
Tel : zie boven 
Trainingen D2-Junioren 
Maandagmiddag: 16.30 tot 17.30 uur 
Woensdagmiddag: 17.15 tot 18 15 uur 
Trainer: Willem van der Wal 
Tel.: zie boven 
Trainingen Dl-Junioren 
Maandagmiddag: 17.30 tot 18.30 uur 
Woensdagmiddag: 17.30 tot 18.30 uur 
Trainer: Willem van der Wal 
Tel.: zie boven 
Trainingen Cl-Junioren 
Dinsdagmiddag: 17.30 tot 18.30 uur 
Donderdagavond: 19 00 tot 20.00 uur 
Trainer: Henk van Hes 
Tel.: 0513 - 551936 
Trainingen B-Junioren 
Maandagavond: 	18.30 tot 20.00 uur 
Woensdagavond: 18.30 tot 20.00 uur 
Trainer: Maarten de Jong 
Trainingen A-Junioren 
Maandagavond: 	19.45 tot 21.15 uur 
Woensdagavond: 19.45 tot 21.15 uur 
Trainer: Maarten de Jong 
Trainigen Dames-team 
Woensdagavond: 18.30 tot 19.30 uur 
Trainer: Joke van Hes 
Telefoon: 0513 -551798 

Leiders Jeugdelftallen:  

Leiders F-Pupillen Telefoon Leiders DI-Junioren Telefoon 
Anneke Boukes 0513-551603 Ronald Brongcr  0513-625168 
Ellie Sloorhaak 0513-551667 Ralf  Eppinga 0513-418046 

Leiders: E2-Pupillen Leiders C-Junioren 
Ypic Waterlandcr 0513-551067 Ypc Bijkcr 0513-552141 
Renskc Zwart 0513-552019 Jan ten Hoeve 1)513-551452 

Leiders El-Pupillen Leiders B-Junioren 
Rini Koenen  0513-552339 Tiemen Kamphuis 0513-552086 
Fed&  Trinks 0513-551124 Bonno van der Wal 0513-551328 

Leiders D2-Junioren Leiders A-Junioren 
Sjoerd Haringstna 0513-551620 Vacature 
Ricnk Visser 0513-551028  Willem van der Wal 0513-551889 

Trainingsvoorschriften:  
a. Tenue: 	 Kortc broek & shiMbij mooi weer) 

Trainingspak(bij kouder weer) 
Altijd scheenbeschermers 

b. Douchen 	 Douche-benodigdheden 
Badslippers 

c. Verhindering 	Bij het niet deelnemen aan een training 
tijdig afmelden bij trainer of leider 

Wedstriidvoorschriften:  
a. Trainingspak 
b. Shirt: groen-wit Sportbroek: wit 
c. Scheenbeschermers 
d Douchebenodigdheden & Badslippers 
c.. Bij verhindering tijdig afmelden 

VoetbalWeding:  Te verkrijgen via Tineke van Hes 
Tel.: 0513 -551749 of zaterdagmorgen 
van 9.00 tot 10.00 uur in  dc  kantine van 
D.W.P. 

Blessures: 	Voor blessurcbchandeling kan iedere 
dinsdagavond vanaf 18.30 uur een beroep 
worden gedaan op een gediplomeerde 
masseur in  dc  kleedkamer van v.v. D W.P. 

Contributie: 	Van F-pupillen t/m B-junioren f 7,-  p.m_  
Voor A-junioren 	 f11,-  p.m.  
Gaarne te voldoen via een automatische 
overschrijving 

Vervoer: 	Bij uit-wedstrijden worden  dc  ouders met 
auto geacht zich beschikbaar te stellen via 
een roulatiesysteem 



Leiders: Ronald Bronger  
Ralf  Eppinga 

1. Benrick Aalbers 
2. Robert Bos 
3. Marcel Boukcs 
4. Jan Y. Holtrop 
5. Gerard Kerkstra 
6. Jos Knol 

Leiders: Rini Koenen 
Fedde Trinks 

1. Stefan ten Boom 
2. Arjen Bijker 
3. Ruben Dijkstra 
4. Niels Koenen 
5. Eric  Steffens  
6. Yeb J. Seffinga 
7. Jannes Zwart(keeper) 

Leiders: Sjoerd Haringsma 
Rienk Visser 

01 Gaukc Dijkstra 
2. Mangal Haringsma(keeper) 
3. Anno Holtop 
4. Nammen v.d. Meulen 
5. Roel Mulder 
6. Anneke Mulder 

7. Burghard Kombrink(keeper)07. Sander Visser 
8. Sander Kraak 	 08. Hendrik van der Wal 
9. Jochern Wester 	 09. Pieter van der Wal 
10. Sake Mulder. 
11. hike  J. Ocncma 
12. Raymond Pen 
13. Johannes van Stralen 

Hallo sportvriend, het voetbalseizoen 1996-1997 start binnenkort weer. 
Zou je wel eens een balletje willen trappen kon dan eens langs bij D.W.P. 
Je kan enige trainingen meedoen zonder dat hieraan verlichtingen zijn verbonden. 
Bevalt het je, wordt dan lid, het tenue ligt voor je klaar (t/m D pupillen). 
Het enige dat je zelf moet aanschaffen zijn een paar voetbalschoenen. 
Vanaf volgend seizoen krijgt ieder jeugdlid gratis een unieke "gesponsorde" 
echte D.W.P.-tas. 
Voor de jongste jeugd is er via de kledingbeurs, zaterdagmorgen in de kantine 
van 9.00 - 10.00, bij Tineke van Hes de benodigde clubkleding te verkrijgen. 
Heb je interesse, bel dan naar één van de onderstaande personen: 

Bonno van der Wal, 	jeugdvoorzitter, 	tel. 0513 - 55.13.28 
Jan Knijpstra, 	 secretaris, 	tel. 0513 - 55.20.07 

INDELING ELFTALLEN SEIZOEN 1996/97 
A-Junioren: 	B-Junioren: 	C-Junioren: 

D-pupillen (zeventallen) 
team uitkomen in de bekercoin-

18.00 uur 

Deelname alleen van D-pupillen standaardteams, die niet met een 
petitie voor D-pupillen elftallen. 

Ie ronde: 	donderdag 	22 augustus 1996 
Leiders: Willem v.d. Wal Leiders: Tiemen Kamphuis Leiders: Ype Bijker 2e ronde: 	zaterdag 	24 augustus 1996 10.00 uur 

Vacature Bonno van der Wal Jan ten Hoeve 3e ronde: 	donderdag 	29 augustus 1996 18.00 uur 
01  Reynold  Aalbcrs 01.  Durk  Blocmhof 01. Werner T. Bos evt. 	4e ronde: 	donderdag 	5 september 1996 18.00 uur 
02. Egon Bakker 02. Richard Hocksma 02. Geert Brouwer 
03. Siard Bruinsma 
04 Ricardo Da1st ra(keeper) 

03, Remco ten Hoeve 
04. Patrick  dc  Jong 

3. Johannes Dijkstra 
4. Vijay  Haringsma E-pupillen (zeventallen) 

le ronde: 	donderdag 	22 augustus 1996 5. Franke Kok 05 Hendrik  dc  Jong 05.  Rene  Hulzebos 18.00 uur 
06. Piet Koopmans 06. Johan Kok 06. Marco Krist 2e ronde: 	zaterdag 	24 augustus 1996 10.00 uur 
7. René Krikkc 
8. Klaas Luincnburg 
9. Volken Sloothaak 

07. Sjoerd Koopmans 
08. Arjcn Krist 
09. Wicbc R. Lagevecn 

7. Thomas van der Mculcn 
8. Jan Dik Piersma(keeper) 
9. Jelmer Roffel 

3e ronde: 	donderdag 	29 augustus 1996 
evt. 	4e ronde: 	donderdag 	5 september 1996 

18.00 uur 
18.00 uur 

10 Bernardus van Stralen  10. Eric Noppert(keeper) 10. Sjoerd D. Scffinga 
Ii.  Marco van der Wal 11. Lammert J. Vogel 11. Wim Sloothaak Zwaluwen Jeugdactie 
12  Harm  van der Wal 12.  Bennie  van der Wal 12. Iwan Sloothaak Zaterdag 31 augustus 1996, toernooien voor C-junioren tot en met F-pupillen. 
13. Oane Wicrda 13. René van der Woude 13. Peter van Tweel 
14. Niels Yntema 14. Minne van Wocrsen 14.  Elmer  Venema 

     

Jeugdafdeling v.v. D.W.P. 

    

El-Pupillen: DI-Junioren: 

 

D2-Junioren: 

 

     

E2-Pupillen: 
	

Fl-Pupillen: 
	

Damesteam 
Leiders: Ypie Waterlapder 

Renske Zwart 
1. Frans Bocrsma 
2. Jetse Bos 
3. Stefan Dijkstra 
4. Sybren Hengst 
5. Lolkc J. Holtrop 
6. Danny Watcrlander 
7. Hilbr;nd Woudstra 

Leiders: Anneke Boukes 
Ellie Sloothaak 

01: Sander Bock 
2. Wiebe J. Bijker 
3. Meinc van der Heide 
4. Mark Hulzebos(keeper) 
5. Willem Jager 
6. Andres  de Jong 
7. Edwin Klijnstra 
8. Nick Koencn 
9. Marc Krikkc 
10. Theo van der Meer 
11. Theo Trinks 
12. Bart Zijlstra 

Leiders: Vacatures 

1. Marjan Bock 
2. Richtje Elzinga 
3. Cynthia  Hengst 
4. Hedwich Hof 
05 Gcartsje Holtrop 
06. Miranda de Jager 
07 Hettie de Jong 
8. Saskia Knijpstra 
9. Pietje Modderman 
10. Gca Poepjes  
Ii.  Cornelia Sloothaak 
12. Paulien van Wijk 
13 Geertje Yntema 
14 Miranda Boukes 

• Ab van Maurik in een interview in 'Onze 
Hobby': 'MO tweede wedstrijd was in Dor- 
dn 	p een zondagmiddag Ik stapte met 
mi) 	in de hand de kantine binnen EN 
DAAR KWAM EEN MAN OP ME AFGE 
SCHOTEN en vroeg: 'Bent u de scheids 
rechterT, waarop ik bevestigend ant-
woordde DIRECT WERD MIJN TAS 
OVERGENOMEN en werd ik de he 
stuurskamer binnengeloodst IK KON 
ETEN EN DRINKEN KRUGER wat ik maat 
wilde. Die man sloeg echter als een blad 
aan een boom om. toen ik hem na enige 
tijd vroeg. op welk veld HET ZEVENDE 
ELFTAL moest spelen. Even latei hoorde 
ik. dat het eerste elftal op hetzelfde trilstip 
rm,est spelen 

4e klasse A 
Creil 1 
DESZ 1 
DWP 1 
Niuew Balinge 1 
NOK 1 
Oudega W 1 
Staphorst 1 
Tiendeveen 1 
V.C.G. 1 
de Walde 1 
fc Wolvega 1 
ZZVV 1 
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ZATERDAG SFNIOREw TOTAAL STAND 
GS PT V 7 RES.4E KLASSE I (0301 

18 49 
18 39 
18 27 
18 24 
18 24 
18 24 
18 20 
18 19 
18 17 
18 16 

56— 17 
71— 44 
39— 37 
35— 38 
52— 57 
39— 50 
35— 45 
46— 57 
37— 52 
29— 42 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

c\; 

in 

19 
14 
16 
?il 
26 
27 
28 
53 
211 
38 

* 1 D.W.P. 
2 BOLSWARDIA 
3 LEMMER BENTFX 
4 E.B.C. 
5 OE wALDE 
6 v.O.G. 
7 R.E.S. 
8 OEVER2WALUwEN 
9 DELFSTRAHUIZFN 
10 MAKKUM 
11 WOUDSEND  

4 	10 25 25- 
4 	10 22 46— 

in 18 2x- 
2 10 15 21- 
5 10 15 21- 
2 9 14 23- 
1 in 12 22- 
5 10 9 17- 

in 9 18- 
5 9 7 12— 

in 

ZATERDAG SENIOREN TOTAAL STAND 
SENIOREN 35+ZAT.(955) GS PT V r 

* 1 D.W.P. 
2 LEMMER BENTEX 
3 S.C. JOURE 
4 FC WOLVEGA 
5 V.V.I. 
6 OUDEHASKE 
7 DELFSTRAHUIZEN 
8 HEERENV.BOYS 
9 CVVO/VAN LOOY 

10 V.O.G. 

D.W.P. 35+ kampioen seizoen 1995/1996 
Staande v.l.n.r.: .Roel Roffel, Roel Bijker, Wiepie Krist, Jan Dijkstra, Wietze Toering, Douwe 
(Bombarda) Dijkstra, Joke van Hes (tevens leider). Zittende v.l.n.r.: Henk de Vries, Johannes 
Heeringa, Johannes de Vries, Klaas Snijder, Jan Knijpstra, Sietze Drenth (tevens trainer). 
Ontbreken: Anske de Jager,  Durk  Jansen, Geert (Finidi) Dijkstra. 



A junioren D.W.P., garage Bij ker toernooi  
Staande v.l.n.r.: Andries Hoeksma (leider), Willem van der Wal (leider) Bernardus van Stralen, 
Jelmer van der Knoop, Jan Schokker, Jochem Sloothaak, Siard Bruinsma, Volken Sloothaak, 
Marco Vaartjes, Roel Bijker (toernooisponsor) 
Zittende v.l.n.r.: René Krikke, Anne Wierda, Klaas Luinenburg, Niels Yntema, Ricardo Dalstra, 
Remco Akkerman. 
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Winnaars hooghouden bal D pupillen, seizoen 1995/1996 Jan IJpe Holtrop, Jelmer venema, Burghard Kombrink 



Westrijd D.W.P. 2 tegen "oud" D.W.P. 2 
Staande v.l.n.r.: Jan Mulder, Mindert Mulder, Jan Knijpstra, Jaap van Hes, Jan Meine Bijker, 
Geert veenstra, Anne Bijker, Lammert Veen, Egbert van Hes, Oanne van der Werf, Nico 
Huppes, Jan Drenth, Jochem Sloothaak, Jan Vaartjes, Lieuwe Schotanus, Wienand Dijk, Roel 
Roffel, Rintje Heeringa, Minne Modderman I (scheidsrechter in zijn oud pakkie, nieuwe 
weggegeven Minne?) 
Zittende v.l.n.r.: Franke Sloothaak (oud leider), Henk Mulder (grensrechter), Jolt Jager, Sjouke 
Mulder, Chris de Wolf, Jappie van Hes, Johannes Hogenberg, IJpe Bijker, René de Jong, 
Johan Bijker, Eibert Jager (leider), Roel Vaartjes (grensrechter) en Klaas Huisman. 
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D.W.P. 4, kampioen seizoen 1995/1996 
Staande v.l.n.r.: Arjen Veuger, Wim van der Molen, Klaas van de Berg, Wim de Heij, Hendrie 
de Haan, Martin Nutterts, Peter Hulzebos, Doeke van der Berg, Thijmen Kamphuis, Marcel 
Neef,  Hilbert  de Heij (leider). Zittende v.l.n.r.: Henk de Jong, Sjirk Elzinag, Fré de Haan, 
Henrie van Drogen, Herman Roffel, Pieter Jan de Haan 
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F pupillen D.W.P., seizoen 1995/1996 
Staande v.l.n.r.: Mark Hulzebos, Jetse Bos, Ellie Sloothaak, Wiebe Jan Bijker, Anneke 
Boukes, Lolke Jan Holtrop, Danny Waterlander. 
Zittende v.l.n.r.: Theo van der Meer, Sander Boek, Marc Krikke, Theo Trinks 
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Tas-sponsors seizoen 1996/1997 
Een nieuw initiatief, sponsors bedankt voor jullie sponstane toezeggingen mede 
hierdoor staat D W P er weer verzorgd bij. Bedankt. 

le elftal 	Voegbedrijf G. de Jong 	Sintjohannesga 

35+ elftal 	S.V.S. voegbedrijf 	Scharsterbrug/Heerenveen 

A junioren Café "t Skoffeltsje 	 Heerenveen 
B junioren Voegbedrijf P.K. de Jong 	Rotsterhaule 
C junioren Vobis Computers 	 Heerenveen 
Dl pupillen Kunstofvloeren Piersma & v.d.Ven Ouwster-Nijega 

D2 pupillen De Bromfietshal 	 Rotsterhaule 
El pupillen  Mazda  - Van den Akker 	Sneek 
E2 pupillen Bouwbedrijf Siebenga 	Heerenveen 
Fl pupillen  Mazda  - Hooisma & de Vries Heerenveen 



Foarut 1  - D.W.P. 1 19.00 

1900. 
19.00  

Hielpen 1 
Jubbega 1 

- D.W.P. 1 
- D.W.P. 2 

18.30 
14.30 
14.30  

zaterdag 	31 augustus 	3e ronde Amstelcup 
of 	D.W.P. 1 	- Makkum 1 

Oudehaske 1 	- D.W.P. 2 

Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhaule 

Oefenwedstrijden en trainingen A + B selektie D.W.P. seizoen 1996/J297 

dinsdag 	06 augustus 

donderdag 	08 augustus 

zaterdag 	10 augustus 

dinsdag 	13 augustus 

donderdag 	15 augustus 

trainen A + B selektie 

trainen A 1- B selektie 

D.W.P. 1 	- Scharnegoutum 1 	14.30 

zaterdag 	17 augustus 	Oldeboorn 1 	- D.W.P. 1 	 19.00 
D.W.P. 2 	-? 	 14.30 

dinsdag 	20 augustus 	le ronde Amstelcup 	 18.30 
D.W.P. 2 	- Sleat 2 	 19.00 

donderdag 	22 augustus 	trainen A + B selektie 	 19.00 

zaterdag 	24 augustus 	O.D.V. 1 	 - D.W.P. 1 	 14.00 
D.W.P. 2 	- Woudsend 2 	 14.30 

dinsdag 	27 augustus 	2e ronde Amstelcup 	 18.30 
of 	Oudehaske 1 	- D.W.P. 1 	 19.00 

D.W.P. 2 	 - Sint Jacob 1 	 19.00 

donderdag 	29 augustus 	D.W.P. 1 	- Heeg 1 	 19.00 

dinsdag 	03 september 	4e ronde Amstelcup 	 18.30 
of 	trainen A + B selektie 	 19.00 

donderdag 	05 september 	trainen A + B selektie 	 19.00 

zaterdag 	07 september 	aanvang competitie 	 14.30 

TRAINERS, LEIDERS EN BESTUUR WENSEN JULLIE EEN PRETTIGE VAKANTIE 
EN EEN GOED VOETBALSEIZOEN. 

HOOGACHTEND V.V. D.W.P. 

19.00 

19.00 
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C junioren D.W.P., seizoen 1995/1996 
Staande v.l.n.r.: Henk van Hes (trainer), lJpe Bijker (leider), Minne van Woersem, Geert 
Brouwer,  Bennie  van der Wal, Remco ten Hoeve, Hendrik de Jong, Lammert Jan Vogel, Peter 
van Tweel, Sjoerd Douwe Seffinga, Jan ten Hoeve (leider). 
Zittende v.l.n.r.:  Durk  Bloemhof, Marco Krist, Sjoerd Koopmans, René Hulzebos, Jan Dik 
Piersma, Johan Kok, Werner Bos en Wim Sloothaak. 



Proef zelfbeheer 
voetbalcomplex 
Sint Johannesga 
SINT JOHANNESGA - De 
gemeente Skarsterlán wil het 
eigendom van de kleedgebouwen 
van voetbalvereniging De Wite  
Peal  (DWP) in Sint Johannesga 
overdragen aan deze club. DWP 
word t dan ook verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de 
accommodatie. Burgemeester en 
wethouders willen graag experi-
menteren met het afstoten van 
taken aan sportverenigingen. 
DWP is op deze voorzet inge-
gaan. 

Van privatisering van de kleed-
gelegenheid verwacht het bestuur 
van DWP behalve een snellere 
uitvoering van onderhoudswerk-
zaamheden ook financiële voor-
delen. „Wy kinne aanst ek guon 
reparaasjes dwaan litte troch frij-
willigers", aldus voorzitter Ger-
rit Aalbers. 

Ook de gemeente denkt dat het 
afstoten van bepaalde taken 
goedkoper is. Bijvoorbeeld de 
stroomkosten en de dijklasten 
moet de club dan zelf betalen. 
Wel stellen b. en w. voor deze 
deels compenseren. Verder zijn 
ze voor privatisering omdat bur-
gers daardoor meer betrokken en 
verantwoordelijk zouden wor-
den. 

Gemeente tegen extra 
sportveld Johannesga 

CARLO bedankt! 
Afgelopen seizoen trainde Carlo onze A en B junioren. 
Aan het einde van het seizoen zelfs nog een keer 
de alle jongste jeugdleden welke ook nog een foto 
met handtekening ontvingen. 
Dit echter wel in een Cambuurshirt, Carlo de meesten 
van D.W.P. zien je toch liever in onderstaand tenue. 

Hoe het verder komt met je voetballoopbaan is mij op 
dit moment niet bekend, de toekomst zal het leren. 1)1114/ 
In ieder geval is jullie pas geboren zoon (nog 44 

gefeliciteerd) van "friese" afkomst. 	
vi  

Namens de jeugdleden en (jeugd) 
bestuur bedankt voor al je inzet 
en samenwerking dit seizoen en het ga 

jullie verder goed. 

Dinsdag 2 april 1996 

SINT JOHANNESGA - Voet-
balclub DWP van Sint Johannes-
ga en Rotsterhaule krijgt er geen 
veld bij. Voorzitter Gerrit Aal-
bers noemt deze afwijzing van 
burgemeester en wêthouders van 
Skarsterlán een kwalijke zaak. 
Hij vreest dat een veld wordt ver-
nield, doordat het te vaak voor 
trainingen 	moet 	worden 
gebruikt. 

DWP wilde een extra veld. Door 
een forse ledengroei zou het 
bestaande complex van twee 
voetbalvelden en een trainings-
hoek te klein zijn geworden. „Wy 
hawvve der oan  it  begjin fan  it  sei-
zoen tritich leden  by  krigen", 
aldus Aalbcrs. „MI-trod]  moatte 
wy faak traffic op  it  8-veld. Dat 

giet sa nei de knoppen. sadat dér 
sneons aanst net mear spile wur-
de kin." 

Volgens de gemeentelijke nor-
men heeft DWP wel voldoende 
aan twee velden, zo oordelen b. 
en w. Deze mening vindt Aalbers 
kortzichtig. „Dat mei dan sa 
wéze, mar wy ferwachtsje dit jier 
wer in soad nije leden. Boppedat 
kinne wy no maklik in stik lán 
krije, sadat der in fjild  by  komt 
en de oefenhoeke grutter wurdt. 
Aanst is lityreiding dochs 
nedich, mar dan moatte wy in 
tijd wachtsje foardat alles klear 
is." DWP telt 250 leden. Ex-
Heerenveenspeler Maarten  dc  
Jong van FC Groningen wordt in 
het nieuwe seizoen jeugdtrainer. 



mogbal 
Als trainer heeft Henk Zoetendal 

ook al menig club versleten. Hij train-
de onder meer Workum, DWP, Sleat, 
Joure zni en Renado. Vooral aan zijn 
tijd bij Sleat, waarmee hij de 
Freonskipsbeker won en DWP 
bewaart hij plezierige herinneringen. 
„DWP wilde me graag als trainer, 
maar de club had geen lichtinstalla-
tie. 'Waar moet ik dan trainen', vroeg 
ik ze. Dat vonden ze geen probleem. 
'Als u dinsdag komt hebben wij licht'. 
ik dacht van dat komt nooit goed en 
toen ben ik er in het weekend met 
mijn vrouw even langsgereden. 
Waren ze met een hele ploeg bezig om 
een lichtinstallatie aan te leggen. B:in-
nen vijf dagen was het klaar. Ik heb er 
een prachtige tijd gehad. Ik moest na 
vijf jaar weé, omcat ik bij AZ gin 
voetballen. Toen ik wegging kreeg i< 
een Friese klok en een schilderij van 
( le kerk  It 	van Sint Johannesga. 
'Heeft u toch nog iets van Johannesga' 
zei den ze". 

Maarten de Jong (foto Dick Verton). 

Bonno van de Wal en Carlo l'Ami (foto JC). 

SINTJOHANNESGA - Door 
een professionele trainer op de 
A en B junioren te zetten, hoopt 
voetbalvereniging „De Wite  
Peal"  (DWP) uit Sintjohannes-
ga hun eerste team over enkele 
jaren met eigen kweek te kun-
nen versterken. Vorig jaar 
trainde keeper Carlo l'Ami de 
jeugdte.ms en aankomend sei-
zoen staat Maarten de Jong 
voor deze groepen. De resulta-
ten van de aanpak zijn inmid-
dels merkbaar: enkelen draaien 
nu en dan mee bij het eerste elf-
tal en bovendien verdubbelde de 
opkomst bij de trainingen. 

Volgens de voorzitter van het 
jeugdbestuur. Bonno van der 
Wal, is doorstroming vanuit 
eigen jeugd noodzakelijk om 
veroudering te voorkomen. Van 
der Wal: „We deponeerden ons 
voorstel bij het hoofdbestuur. 
Zij waren bereid financiële mid-
delen beschikbaar te stellen om 
ons plan te realiseren. Vaak 
leggen clubs het accent op het 
hoogste seniorenteam en wordt 
er weinig aandacht besteed aan 
de jeugdopleiding. Wie echter 
jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Zij moeten op de juiste wijze 
worden gevormd en daarvoor  iá  
een goede trainer nodig". Via  
SC  Heerenveen kwam DWP te-
recht bij Carlo l'Ami die destijds 
sluitpost was van de pompe-
bleddenformatie. 
De keeper bezit de licentie assis-
tent-coach betaald voetbal. 
Door de gevarieerde oefenstof 
sloegen de spelers nauwelijks 
trainingen over. Mede-oorzaak 
is het feit dat er een „grote 
naam" tegenover hen stond. De 
resultaten van het afgelopen 
seizoen overtroffen de verwach-
ting: tot op het laatst streden 
beide teams om het kampioen-
schap. 
Door deze positieve ontwikke-
ling meldden zich meer leden 
aan en kan DWP sinds enkele 
jaren een meisjesteam de gras-
mat op sturen. In verband met 
het verloop van zijn eigen car-
rière diende Carlo l'Ami halver-
wege de competitie zijn ontslag 
in bij de Sintjohannesgaasters. 
..We wilden de lijn die was uit-
geul abs<dout voortzetten. 
Toen benaclerden we Maarten 
de Jong. Omdat hij zijn actieve 
pr.rvocibalkiopha.n lieeft be- 

t 	we  ill  i,d(st• 14' - 

val niet meer te maken met on-
verwachte gebeurtenissen op de 
spelersmarkt. Bovendien heeft 
hij ervaring als jeugdtrainer". 
vertelt de voorzitter van het 
jeugdbestuur. 

Met ingang van het nieuwe 
seizoen wordt ook de hoofdtrai-
ner bij de gang van zaken bin-
nen de (jeugd)gelederen betrok-
ken om een lijn te bewerkstelli-
gen vanaf de jeugd tot en met 
de seniorenteams. Door hem 
veelvuldig overleg met de ande-
re oefenineesters Maarten de 
.Isaig,  \Villein  van der Wal  

Henk van Hes te laten plegen, 
poogt DWP de trainingen van 
de teams zoveel mogelijk op el-
kaar af te stemmen. Van der 
Wal: „Als jeugdbestuur weten 
wij dat niet binnen een jaar gro-
te  veranderingen kunnen wor-
den verwacht. Daarom is er 
sprake van een meerjarenplan. 
Over de ontwikkelingen die het 
afgelopen seizoen plaatsvon-
den, zijn we meer dan tevreden. 
Binnen niet onafzienbare tijd 
hopen we de vruchten van ons 
buidigebeleict te plukken". 

WOENSDAG 19 JUNI 1996 

Maarten de Jong opvolger Carlo l'Ami 

DWp bouwt aan de toekomst 
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