
,it wife pealtsje'  

voetbal 
vereniging 

Is voetballen 
een knullensport? 

Wat een onzin. 
Ook meisjes kunnen terecht bij een voetbalvereni-
ging. Ze scoren daar wekelijks fraaie doelpunten e 
ze beleven er veel plezier aan het voetballen 

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes 
zijn welkom bij 	 

V., V. D.W. P.  

Ook dit boekje is een product 
van CDB 

Het adres voor: 

* Digitaal drukwerk, 
Kopiëren v.a. 7 cent 

* Familie en Handels drukwerk 
Geboorte,Huwelijks en Wenskaarten 

* Wij zijn een Baby Welkoms drukker 

* Verenigings Drukwerk 

* \ATarom ver weg als het dichtbij 
ook goed  en goedkoop  kan. 

voethalgielfslitdoehet  

C.D.B. 
Centrale De Bijekoer 
Streek 133 
Rotsterhaule 
Tel. 0513 - 551112 
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Jaarvergadering 
op vrijdag 3 september 1999 
aanvang 2000. uur 
in de D.W.P. kantine 
te Sintjohannesga 

AGENDA: 

1. 	Opening. 

Notulen. 

3. Mededelingen. 

4. Verslaa secretaris. 

5. Jeugdverslag 

6. Verslag penningmeester 

7. Verslag actiecomité. 

Verslag kascommissie. 

0 	Benoeming kascommissie. 

10. Bestuursverkiezing: 
aftredend: 
Jan Kniipstra (herkiesbaar) 
Gerrit Aalbers (niet herkiesbaar) 
voordracht bestuur: Eelke Westra 

11. Rondvraacs. 

12. Sluiting. 
HET BESTUUR 

Brieies met tagerikandiclaten kunnen  rot een  half uur vóór de vergadering worden 
ingeleverd bij het secretariaat: Ring feart 6 te  Sintjohannesga. 

Jaarvergadering 
op vrijdag 3 september 1999 
aanvang 20.00 uur 

de D.W.P.  kantine 
te  Sintjohannesga 

AGENDA: 

1. Opening. 

2. Notulen. 

3. Mededelingen. 

4. Verslag secretaris. 

5. Jeugdverslag 

E. 	Verslag penningmeester 

7. 	Verslag actiecomité. 

S. 	Verslag kascommissie. 

9. Benoerning kascommissie. 

10. Bestuursverkiezing: 
aftredend: 
Jan Kniipstra (herkiesbaar) 
Gerrit Aalbers (niet herkiesbaar) 
voordracht bestuur: Eelke ellestra 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 
HET BESTUUR 

Briefjes met tegenkandidaten kunnen tot een half uur vóór de vergadering worden 
ingeleverd hij het secretarlaat: Ringfeart 6 te Sintjohannesga. 
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,AN DE BESTUURST  van:  

uit: 

[ER 

Team: 

(b.v. naam v.d. straat, club of andere naam eventueel met nummer (bijvoorbeeld: bal op dak 3) 

	 (voetbalvereniging) 

	 (plaatsnaam) 

geeft zich op voor het SHELL 4 tegen 4-straatvoetbaltoernooi 1998/1999 voor 

3 E-pupillen 	D-pupillen 	E Meisjes 8 - 12 jaar 

Teamleider/ 
conzactpersoon: 	 (naam) 

	 (adres) 

	 (postcode ÷ woonplaats) 

	 (telefoon) 

Spelers/-sters: 

'N•aamz.moogggmgkrwgigg~:: .á*T7wmaggragnigkt. ... ... g.,..e.o.sto§4ggogfcmgaix 
1 JA/NEE 

2 JA/NEE 

3 JA/NEE 

4 JA/NEE 

5 JA/NEE 

Aan het einde van het seizoen zoals 
gebruikelijk weer het infomiatieblad  "It  Wite 
Pealtsje" met enkele foto's gemaakt tijdens het 
afgelopen seizoen, eindstanden, de nieuwe 
conceptindeling voor het komend seizoen van 
het eerste elftal, mededelingen enz. 
Veel leesplezier en iedereen een plezierige 
vakantie toegewenst. 

Eind mei was de competitie afgelopen en 
werden er nog enkele toernooien gespeeld, de 
velden werd op last van de gemeente begin 
juni al gesloten. 
Na veel water dit seizoen denken we wel eens, 
juist nu is het prachtig voetbalweer, ook lekker 
voor de toeschouwers aan de kant. 

Allereerst een bericht welke tijdens het D.W.P.-familiefeest al bekend had moeten 
worden gemaakt doch er bij is gebleven. Gerrit Aalbers  oaf  enige weken geleden te 
kennen te willen stoppen als voorzitter van D.W.P. 
Aan het begin van het seizoen werd Gerrit met spoed overgebracht  near  het 
ziekenhuis te Zwolle en onderging twee zware operaties. 
Al les leek eerst uitermate kritiek maar na verloop van enkele weken  vie(  toch 
verbetering te bespeuren en werd hij overgebracht naar ziekenhuis Tjongerschans. 
Al snel was Gerrit weer thuis en hoewel zijn stem hem eerst in de steek liet kwam 
hij ook weer bij de bestuursvergaderingen. 
Achteraf is alles misschien te snel gegaan want het blijkt toch moeilijk te zijn om de 
dagelijkse dingen weer geheel op te pakken_ 
Ja, dan moet je een keuze maken en gaan privé en werk toch VOOF, begrijpelijk. 
Hoewel pas afscheid wordt genomen op de komende algemene ledonvergadering 
willen we Gerrit alvast bedanken voor zijn inbreng in de afgelopen jaren. 
Eelke Westra was bereidt om op voorhand de nog resterende tijd die Gerrit nog 
moest als voorzitter op zich te nemen. 
Op vrijdag 3 september a.s, is de Algemene Ledenvergadering, het bestuur zal hem 
voordragen als voorzitter. 

Hoewel de competitie eind mei al was afgelopen was er nog een heel eind te gaan 
voor de zomervakantie losbarst. Inmiddels zijn we in de laatste week voor de 
schoolvakanties beginnen. 
Zaterdag 26 juni jongstleden werd de le D.W.P. familiedag gehouden op de 
sportvelden van D.W.P. De bedoeling is deze dag in stand te houden en er een 
soort traditie van te maken. Een dag voor leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en 
iedereen die D.W.P. een warm hart toedraagt. 
Een speciale feestcommissie werd er in het leven geroepen die deze dag 
organiseerde. Excuses aan de leden die persoonlijk geen bericht hebben gekregen, 
tijdens de laatste competitie wedstrijden zijn er formulieren uitgedeeld. Niet 
persoonlijk op naam, wegens een computerstoring bij de secretaris. 
`s Morgens vroeg was er voor de jeugdleden een gezamenlijk ontbijt, voor de vroege 
vogels om 8.00 uur, opvallend was dat de suikerbrood er goed 



Afgelopen seizoen hebben ongeveer 2.000 kinderen zich aangemeld voor deelname aan het Shell e• 
tegen 4-straatvoetbaltoerncoi. 

Ook komend seizoen, met hopelijk minder regen, wordt dit toernooi weer georganiseerd bij een 
vereniging bij jouw in de buurt. 

Een team bestaat uit 4 spelers en één wisseispeler. De spelers/speelsters moeten seizoen 99/2000 
in de D- of E-pupillen spelen en mogen dan geen dispensatiespeler zijn. Gemengde teams (jongens en 
meisjes  semen)  worden, afhankelijk van  'nun  leeftijd ingedeeld bij de D- of E-pupilien. Teams 
bestaande uit alleen meisjes worden in een meisjestoernooi ingedeeld. Ook kinderen die (nog) geen lid 
zijn van een voetbalvereniging mogen deelnemen. Uiteraard moeten ze dan wel in dezelfde 
leeftijdscategorie zitten. 

Met je team speel je een heel toernooi. Daarbij speel je in poules. De toernooien worden gehouden in 
de herfstvakantie. De winnaars van de verschillende toernooien spelen in het voorjaar een 
tussenronde. De beste teams vanuit de tussenronde komen uit op de districtsfinale op woensdag 19 
april 1999. Daarna worden nog landelijke finales gespeeld. 

Belangrijkste is echter dat iedereen in ieder geval een plezierige voetbalmiddag heeft. 

Inschrijven. 
Ieder team kan zich inschrijven voor het toernooi. 
Daarvoor moet één inschrijfformulier per team inaevuld worden met daarop alle namen. Dat 
formulier moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 24 september 1999 opgestuurd worden 
naar: KNVB - Straatvoetbal, Postbus 675, 8440 AR Heerenveen. 

Egr:4„ 	 itoethi 'frieyééi- pi ézjièri 
Met voetbalgroeten, 

van der Velde 

Gevolgd door een spelcircuit met daarna een afsluitend lunch in de speciaal 
bijgebouwde tent. Na afloop bedankte jeugdvoorzitter Anne Knol nog de afscheid 
nemende jeugdleiders voor hun vele werk van de afgelopen jaren: Rienk Visser, 
Sjoerd Haringsma,  Rolf  Eppinga, Anneke Boukes en Ypie Waterlender ontvingen 
van Anne een speciaal voor D.W.P. gemaakt bord. 
Afscheid nemende leiders: Peter Hulzebos, Ronald Bronger en Tiemen Kamphuis 
waren niet aanwezig doch ontvangen alsnog dit bord. 
Jeugdleiders vanaf deze zijde alsnog bedankt. 

Om half drie volgde het mixtoernooi voor de senioren, A junioren en dames. 
Natuurlijk konden ook de nog belangstellende donateurs hieraan meedoen welke 
nog graag een balletje trappen. 
Zo was  "good old"  Franke Sloothaak nog te bewonderen. In D.W.P.-tenue, dat staat 
toch veel mooier dan in het wit met een groene balk. (opvallend was wel zijn snelle 
vertrek 's avond, net toen de potjes bier steeds lekkerder begonnen te smaken) 

KNVB-district Noord 
Postbus 675 
8440 AR HEERENVEEN 

Aan alle spelers en speelsters 
die in het seizoen 99/2000 in de 
E-pupillen of D-pupillen spelen. 

Beste voetbalvrienden/-vriendinnen, 

Ondanks 
regen 

geprolongeerd! 

UITNODIGING 
VOOR 

STRAATVOETBAL 

Na het mixtoernooi was er een borreluurtje en om 18.30 ving het buffet aan. 
Anske de Jager was belast met de organisatie hiervan, nu dat is hem wel 
toevertrouwd wie herinnert zich niet het lopend buffet tijdens het jubileumjaar. 
Omdat we als vereniging wel geconfronteerd werden met verschillende kosten, 
aanbouw tent, muziek, kosten buffet e.d. had de feestcommissie wel besloten dat 
deelname aan het buffet ƒ 15,— kostte. Nu dit was beslist niet teveel want iedereen 
zaterdag heerlijk te smullen. (compliment Anske) 

Daarna was er de afsluitende feestavond bestemd voor iedereen die eens lekker wil 
feestvieren en uit zijn/haar dak wilde gaan. 
Gecontracteerd was duo Nooitgedacht welke ook speelde tijdens ons jubileumjaar. 
Helaas lag het niet aan hen doch meer aan de bezoekers die veel liever in de 
kantine bleven hangen en niet te bewegen waren om in de feesttent te zitten. 
Zo splitste het feest zich een beetje. Ook niet iedereen was er getuige van dat Anne 
Knol namens het bestuur van D.W.P. afscheid nam van Harry Pen. 

Harry bedankt voor de jaren dat je bij D.W.P. actief was als trainer, gedreven en 
zeer fanatiek. Je gaf al aan dat je liever werkte met de senioren dan met 
jeugdspelers. Toch mooi dat je bereidt was dit seizoen onze A- en B-junioren te 
willen trainen. Het ga je goed, voor komend seizoen bij Oudehaske alvast een goede 
start. 

Nu al is zeker dat we voor het volgende D.W.P.-familiefeest niet meer enkele weken 
wachten tot na het seizoen. Doch door enkele toernooi toezeggingen, welke we niet 
wilden verbreken, de dorpsfeesten kwamen we op deze datum uit. 
Gelukkig nog wel ruimschoots voor de vakantieperiode. 

Sportief gezien was er niet sprake van een goed seizoen, het eerste handhaafde 
zich al in een vroegtijdig stadium en zag De Walde en Rijperkerk dicht bijkomen. 
Het 2e en 3e elftal degradeerde, het 4e elftal is halverwege het seizoen uit de 
competitie gehaald omdat men iedere zaterdag te weinig spelers had. 
De 35+ of veteranen hadden een goed seizoen, warden uiteindelijk 2e na kampioen 
Jubbega. Wat betreft de jeugd werden alleen de B-junioren kampioen. 



Wawa le Wasse Oseizoem 98/91 
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De C junioren eindigden in de middenmoot en de overige teams in de onderste 
regionen. Al met al voor het kader, dus van zowel  !eiders,  trainers, ouders voor het 
komend seizoen is er veel werk aan de winkel om de resultaten op te krikken. 

Voor het komende seizoen is besloten om grotendeels alle A-junioren over te laten 
gaan  near  het 2e elftal. Deze bij elkaar te houden en te bouwen naar een goede 
jeugddoorstroming. Leider van het 2e wordt definitief Sietze Drenth. De oudere 
gelouterde spelers gaan naar het 3e of de 35+. 
Atze Pieter van Stralen zal vanaf het volgend seizoen leider worden van het 3e 
elftal, de selecties zijn nog maar voorlopig. 
Enkele doorschuivingen naar 35+ of terug naar het 2e elftal is altijd mogelijk. 

Dit seizoen werd ook afscheid genomen ais  !eider  van Jan Sloothaak, hij stopt na 
een jarenlang leiderschap van het 3e elftal. 
i/Vietze  Germ  de vaste grensrechter van het 3e stopt eveneens hij maakt de 
overstap  near  het jeugdbestuur, als jeugdsecretaris. 

Dan werden we ook geconfronteerd met een afscheid van een speler welke we 
liever voor D.W.P. hadden behouden. Minne van Woersem, na de winterstop van de 
A-junioren overgegaan maar het le elftal, gaf te kennen volgend jaar bij v.v. 
Heerenveen te gaan voetballen. 
Hij volgt hiermee Remco ten Hoeve, uitermate jammer, jarenlang is door het 
aantrekken van gediplomeerde trainers bij de A- en B-junioren getracht deze op een 
hoger peil te brengen. Op het moment van overgang naar de senioren of plaatsing in 
de A-selectie vallen deze belangrijke spelers af. 
Na Carlo L'Ami en Harry Pen kunnen we financieel bekeken in de toekomst deze 
hoofdtrainers voor de jeugd niet meer betalen. 

Aan het begin van dit seizoen kocht D.W.P. 2 wasmachines en 2 wasdrogers om de 
gesponsorde kleding in eigen beheer te kunnen wassen. 
De prijs voor een compleet tenue inclusief de trainingspakken kostte f 1,— per 
wedstrijd, na één seizoen te hebben uitgeprobeerd en alle zaken op een rijtje te 
hebben gezet is door het bestuur besloten de prijs  VOW  het komend seizoen weer 
terug te draaien  near  ƒ 2,—. 

Hoewel het seizoen alweer een tijdje ten einde is en het volgende seizoen alweer 
bijna voor de deur staat wil het bestuur iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en 
betrokkenheid. Zonder vrijwilligers kunnen wij niet hierop draaien wij. 
Als je een keer begint met opsommen, vrijwilligers in de kantine, schoonmaakster, 
kaderleden, bestuursleden, actiekomité, feestcommissie, trainers, (jeugd)leiders, 
terreinknecht ga zo maar door iedereen met een eigen taak zorgt dat de vereniging 
blijft draaien. Ouders niet te vergeten, nogmaals HARTELIJK DANK we rekenen 
weer op iedereen voor het komende seizoen. 

Tot slot wensen we als bestuur iedereen een fantastische vakantie en een 
voorspoedig en sportief seizoen 1999/2000. 

Bestuur 



4e klasse A 
C.S.L. 
D.W.P. 
Franeker 
Minnertsga 
Nagele 
Schamegoutum 

C.V.O. 
Foarut 
Heeg 
N.O. K. 
Nijland 
De Walde 

Minne Modderman  
- Minne wijst erop dat de KNVB wordt geconfronteerd met allerlei nieuwe 

regelingen zoals: sociale hygiëne, milieu-eisen e.d. Investeren kost geld 
dus alertheid van het bestuur is gewenst. Bestuur is op de hoogte, dit 
mede door de duidelijke nieuwsbrief van de KNVB. 

- Het is goed dat er mensen wisselen in het bestuur, hij wil Jan Haven 
bedanken voor zijn inzet en Eibert en Anne succes toewensen die het 
stokje gaan overnemen. Positieve inzet wanneer we dit met elkaar doen 
zal D.W.P. de belangrijke functie die we nu al hebben in een kleine 
gemeenschap als Sintjohannesga/Rotsterhaule behouden. 

Bekerwedstrijden: 
dinsdag 24 augustus Black Boys 1 D.W.P. 1 18.30 
zaterdag 28 augustus D.W.P. 1 Sneek zat 14.30 
dinsdag 31 augustus  D.W.P. 1  Mildam 1 18.30  

Aanvang competitie: 
zaterdag 4 september as. 

Verleende overschrijvingen:  
Harm  de Vries 	van Oudehaske 	naar D. W. P. 
Auke Lingsma 	van Sneek zon 	naar D. W. P. 
Minne van Woersem 	van D.W.P. 	 naar v.v. Heerenveen 
Sander Kraak 	van D.W.P. 	 naar v.v. Heerenveen 
Jochem Sloothaak 	van D.W.P. 	 naar Nieuvveschoot 

Nieuwelingen van harte welkom bij onze vereniging we hopen dat je hier veel 
voetbalplezier mag beleven. 
Nog in de molen zit een overschrijving van Anne Bijker, inmiddels is bekend dat 
Anne en Thee in Sintjohannesga komen wonen. Ooit begonnen bij D.W.P., als zoon 
van oud-voorzitter Oene, heten wij ook jouw weer van harte welkom. 
Jochem was al een tijdje gestopt omdat hij op zaterdag ging werken, 
overgeschreven naar de zondagvereniging Nieuweschoot. 
Sander wilde aan het begin van vorig seizoen naar Heerenveen, de termijn van 
overschrijving was al ruimschoots verstreken zodat een overschrijving werd 
afgewezen. Wel bleef hij bij Heerenveen trainen en zoals we hoorden ook zo nu en 
dan wel even spelen. Ook Minne van Woersem gaf te kennen naar Heerenveen te 
willen. Met deze jonge speler (ie jaars A junior) welke na de winterstop werd 
doorgeschoven  near  de A-selectie verliezen we toch een kwalitatief goede speler. 
Minne had alles in zich am zich te kunnen ontwikkelen tot een van de betere spelers 
van D.W.P., ook had hij een aandeel in de doorstroming van jeugdspelers naar de 
hogere elftallen. Getracht is nog, middels de inzet van een D.W.P.-schone, Minne te 
behouden voor D.W.P. wat echter niet lukte. (grapje) 
Minne veel succes we horen vast meer van jouw. 

Geert de Jong 
- Geert vindt ook dat er kritisch gekeken moet worden naar de te spelen 

wedstrijden, wanneer een eerste elftal thuis moet en het is slecht weer 
goed bepalen of de voorgaande wedstrijden wel kunnen doorgaan. 

- Vraagt bestuur cm bij de gemeente drang uit te oefenen  near  de reparatie 
van de dug-outs. 

Sietze Drenth  
Sietze komt nog terug op de opkomst van de trainingen, bestuur dient een 
duidelijk beleid uit te zetten met als gevolg eventueel een elftal terug te halen. 
De vraag komt naar voren wat is nu de oorzaak van niet trainen? 
Mentaliteitskwestie maar ook dat iedereen het zelf steeds drukker krijgt, andere 
werktijden, ziektewet e.d. 
Anne Knol wijst iedereen er nog op dat dit ook is te zien aan de aanwezigen, 
bijna iedereen hier aanwezig heeft wel een bepaalde functie binnen D.W.P., 
puur spelers zijn hier weinig. 

Sjirk Elzinga  
Sjirk vraagt hoe het komt met de winterstop, de A-junioren hebben nog maar 
een paar wedstrijden gespeeld, straks is het winterstop waarna ze opnieuw 
worden ingedeeld. Minne l geeft aan hoe de indeling tot stand komt en dat het 
niet zodanig is te maken dat alle ploegen bij elkaar kunnen worden gehusseld. 
Wedstrijden zullen niet verder worden ingedeeld dus door 
omstandigheden/overmacht gewoon vervallen. 

Tiemen Kamphuis  
Tiemen zegt dat het afgelopen jaar inderdaad geen topjaar was, we hebben 
wel een groen-hart dus we gaan gewoon verder. 

12. Sluiting 
Om 22.15 uur sluit vice-voorzitter Jan de Vries de vergadering en bedankt een 
ieder voor zijn komst en inbreng. Van de vereniging nog enkele consumpties. 



training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
D.W.P. 1 	- 	Bolswardia 1 
training B-selectie 
D.W.P. 1 	- 	R.E.S. 1 
training B-selectie 
D.W.P. 1 	- 	R.W.F. 1 
D.W.P. 2 	- Oldeboom 2 

14.00 
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19.30 
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19.30 
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Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhaule 
Jan de Vries zegt dat dit in het overlopen van de nota's zit. De kosten van 
Carlo L'Ami zijn toen ten laste gegaan van de jeugdcommissie en dit seizoen 
via STK. 

7. Verslaa Aktiekomite  
Verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd. Wiepie Krist merkt nog wel op 
dat ook de leden zich moeten inzetten om bedrijven te benaderen voor het 
sponsoren van een wedstrijd bal. Sietze Drenth (van der Wiel Drachten) zegt 
gelijk toe. 

8. Verslag kascommissie  
Tiemen Kamphuis gaf namens de kascommissie een (kort) verslag) uit, de 
boeken werden gecontroleerd en de administratie zag er keurig en correct uit. 
Decharge aan de penningmeester. 

9. Benoeming kascommissie  
Als nieuwe kascommissie voor het komende seizoen werden benoemd: Klaas 
Huisman (Sintjohannesga) en Henk Mulder,  Rene  de Jong werd aangewezen 
als reserve. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

10. Bestuursverkiezinq 
Daar er geen tegenkandidaten zijn binnengekomen zijn Jan de Vries, Herman 
de Heij en Minne Modderman door de vergadering herkozen. Afscheid wordt er 
genomen van Bonno van der Wal en Jan Haven welke zich niet herkiesbaar 
stelden. Eibert Jager en Anne Knol worden door de vice-voorzitter welkom 
geheten in het bestuur, ze draaiden al een tijdje mee (hebben al stage gelopen 
in het circus zoals Jan dit mooi noemde) dus geheel vreemd is het niet. Jan de 
Vries overhandigd Jan Haven een cadeaubon, door de afwezigheid van Bonno 
van der Wal zal deze worden toegezonden. 

11. Rondvraag 
Toen waren we toegekomen aan het onderdeel van een vergadering waar het 
nog wel eens heftig aan toe kan gaan, de rondvraag: 

Geert de Jon° 
Geert zegt dat we de jeugd zo snel mogelijk moeten toevoegen aan de 
senioren, nu voetballen de A-junioren in de groepen, deze zijn zeer klein. 
Anne Knol reageert hier op, vanuit het jeugdbestuur, met de opmerking dat het 
beleid binnen deze vereniging is dat A-junioren voor de winterstop niet met 
seniorenelftallen meegaan. Na de winterstop zullen de 4 overgaande A-
junioren wisselend mee trainen met de A-selectie op de dinsdagavonden. 
Geert merkt op dat de opkomst bij de A-junioren ook klein is, toevallig waren er 
afgelopen maandag 6 personen, trainer hiervoor te duur. 
Sietze Drenth reageert hierop dat de opkomst op de trainingen ook bij de 
senioren te wensen overlaat. Hij adviseert het bestuur veel harder op te treden 
en desnoods maar twee elftallen over te houden. 

v.v. D.W.P. 	bankrek.33 07 07 590 
sportpark"De Grie'' 	postrek.814657 t.n.v. Rabobank Heerenveen 
tel. (0513) 55 17 88 

	
K.v.K. Leeuwarden 40000531 

OEFENSCHEMA A- EN 8-SELECTIE SELZOEA,' `:999/2000 

Jubbega 1 	- 	D.W.P. 1 	19.00 
Jubbega 2 - 	D.W.P. 2 	19.00  
Black  Boys 1 - 	D.W.P. (beker) 18.30 
training B-selectie 	 19.30 
training A-selectie 	 19.30 
Nieuweschoot 2 - D.W.P. 2 	19.00 
D.W.P. 1 	- 	Sneek za (beker) 14.30 
D.W.P. 2 Berend Visser toernooi D'huizen 
D.W.P. 1 	- 	Mildam 1 (beker) 18.30 
training B-selectie 

2 september training A- en B-selectie 
4 september aanvang competitie 

BESTUUR EN LEIDERS WENSEN 
IEDEREEN EEN PLEZIERIGE VAKANTIE TOE. 

zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
7 terdag 
_..isdag 
donderdag 
zaterdag 

dinsdag 

donderdag 

zaterdag 

dinsdag 

donderdag 

zaterdag 

Asdag 

donderdag 
zaterdag 

31 juli 
3 augustus 
5 augustus 
7 augustus 
10 augustus 
12 augustus 
14 augustus 

17 augustus 

19 augustus 

21 augustus 

24 augustus 

26 augustus 

28 augustus 

31 augustus 
19.30 
19.30 



Hoezo betrokkenheid 

Kom Eric, opschieten. Heb je je voetbalspullen allemaal bij 
je? 
Goed zo 	 Snel in de auto,  enders  ben je te laat. Onderweg: 
Eric, hier heb je tien gulden, koop er maar wat drinken voor 
en eet tussen de middag maar wat patat in de kantine. 
Kijk maar of je vanmiddag met iemand mee terug  near  huis 
kan rijden. 
Je weet waar de sleutel ligt. Papa en mama gaan vandaag de 
stad in. 

Bij het voetbalveld aangekomen: Nou Eric, het regent hard, ik 
hoop dat het voetballen doorgaat. Zo niet, dan zullen ze toch 
wel trainen. Doe je best en probeer een doelpunt te maken. 

Eric stapt uit en kijkt zijn vader na, die direct wegrijdt. Hij loopt 
vervolgens naar Niek, die inmiddels ook met zijn vader is 
aangekomen, en  semen  met Niek en Niek zijn vader [open zij  
near  de kantine 	 

De vriendjes of talenten bijeen 

Tegen het einde van het seizoen is het een drukte 
binnen de voetbalvereniging. Dat geldt ook voor de 
jeugdafdeling en natuurlijk bij de pupillen. 
De indeling van de elftallen voor het volgend seizoen 
moet worden gemaakt. Velen houden zich hiermee 
bezig of misschien moet ik zeggen het houdt velen 
bezig. Natuurlijk het jeugdbestuur. de trainers, de  
!eiders  en misschien nog wel een verenigingsscouts 
en eventueel een technische commissie. Er wordt wat 
vergaderd, gewogen en gediscussieerd. De leider, 
dikwijls ook ouder van een van de pupillen, moet 
proberen de pet van ouder af te zetten. 
Wat wordt allemaal niet gewogen: de vriendjes bij 
elkaar houden of scheiden, de talenten bundelen, 
evenwicht tussen eerste- en tweedejaars pupillen. 
De  [eiders  willen vanzelfsprekend graag ingedeeld 
worden bij het elftal waarin hun zoon speelt. Met als 
gevolg dat er weer te veel  (eiders  zijn voor een 
bepaald elftal en geen enkele leider voor een  ender  
elftal. Ach vrijwilligerswerk is prachtig, maar niet altijd 
even eenvoudig. 

Bron: Genieten van pupillenvoetbal 

Notulen Jaarvergadering 1998 (seizoen 1997-1998) 

1. Opening  
Om kwart over acht opende de vice-voorzitter Jan de Vries de vergadering. 
Omdat bij iedereen de redenen bekend was waarom deze vergadering bekend 
was kwam hij hier niet op terug. De situatie van voorzitter Gerrit Aalbers is zeer 
kritiek geweest doch momenteel is hij zeer goed herstellende alleen zijn stem 
laat hem nog in de steek. Binnenkort nadere onderzoeken. Toch wil hij 
vanavond nog niet aanwezig zijn Jan de Vries zal daarom bij de mededelingen 
een brief van Gerrit voorlezen. 
Tot slot zegt de vice-voorzitter dat hij maar een amateurvoorzitter is en dat 
iedereen hem het niet al te moeilijk moet maken. 

2. Notulen  
Secretaris Jan Knijpstra leest de notulen voor van de vorige vergadering. 
Naar aanleiding hiervan meld Jan de Vries dat de situatie van de douches en 
dan met name de warmte van de douches in de gaten zal worden gehouden. 
Wanneer we het enkele graden lager zetten zal het direct gevolgen hebben in 
de andere boxen. 

3. Mededelingen  
A- bij totale afgelastingen van de wedstrijden is de kantine 's middags open. 
B- verhindering ontvangen van: 

Gerrit Aalbers, Bonno van der Wei en Harry Pen. 
C- Rolladeparty is voor de vrijwilligers op woensdag 23 december 1998, 

krijgen nog een uitnodiging. 
D- Voor deze ledenvergadering hebben alle seniorenleden als het goed is 

een uitnodiging ontvangen. (via leiders) 
E- Nieuv.laarsreceptie is op zaterdag 2 januari 1999, van 16.00-18.00 uur. 

4. 	Verslag secretaris  
Secretaris Jan Knijpstra kwam met een uitgebreid verslag van het niet zo 
succesvol verlopen seizoen 1997/1998. Na de opmerking en aanpassing dat 
het 2e elftal niet voetbalde in de 3e doch de 2e klas KNVB werd het verslag 
goedgekeurd. 

5. Jeuodverslag  
Anne Knol gaf een duidelijk verslag van alle jeugdteams over het afgelopen 
seizoen en ook een kort verslag van de stand van zaken van heden. 
Ook dit verslag werd zonder verdere opmerkingen door de vergadering 
goedgekeurd. 

6. 'Verslag penningmeester 
Zoals elk jaar had Jan de Vries weer het financiële overzicht van het afgelopen 
voetbalseizoen. Minne Modderman I staat even stil bij de afdracht naar de 
KNVB in vergelijking met de vorige jaren. 
Sietze Drenth vraagt een het verschil in hoogte tussen de contributies 
vergeleken met vorig seizoen, zijn er meer jeugdleden bijgekomen? 
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Gw GI. VI. rr V T Mln 2e  Klasse  AI 

A-selectie 
9 0 1 27 43 17 0 Teem GS GW GL VI. PT V T Min 

6 
4 

0 
2 

4 
 

4 
18 
14 

33 
36 

36 
29 

0 
0 

Renado AI 
DWP AI 

7 
6 

4 
4 

2 
1 

1 
1 

14 
13 

22 
29 

16 
12 

0 
0 trainer: Klaas Witterrnans trainer: 

4 
1 
1 

1 
4 
3 

5 
5 
6 

13 
7 
6 

27 
17 
17 

25 
34 
32 

0  
0 
0 

Oeverzwaluwen  AI 
SC Joure A2 

7 
6 

2 
0 

3 
0 

2 
6 

9 
0 

16 
11 

20 
30 

0 
0 leider le: 

leider 2e: 
Geert de Jong 
Sietze Drent 

grens le: 
grens 2e: 

2e Klass* AS 
Team GS GW GI. VI. PT V T Min 

GW 
8 
4 

GI. 
0 
0 

VI. 
0 
4 

PT 
24 
12 

V 
43 
26 

T 
7 

27 

Min 
0 
0 

Oudehaske BI 
SC Joure B2 
Tijnje B1 

6 
7 
7 

6 
5 
4 

0 
0 
0 

0 
2 
3 

18 
15 
12 

46 
35 
35 

13 
18 
38 

0 
0 
0 

training: dinsdag 	20.00 
donderdag 	19.00 

- 21.15 
-20.15 

3 0 5 9 22 31 0 Aengwirden BI 7 3 1 3 10 41 24 0 
3 0 5 9 23 34 0 DWP BI 8 1 

0 
 1 6 4 27 47 0 

2 0 6 6 19 34 0 Heercnveense Boys 114 5 0 5 0 6 50  0  keepers: 

2.  Klasse  AG 
Team 
	 GS 

130 Blesse Al 
	 10 

Lamm« Banes Al 
	 10 

Heerenveen A2 
	 10 

QVC Al 
	 10 

Renado Al 
	 10 

DWP Al 
	 10 

2e Klass* CK 
Team 
	 GS 

DWP BI 
	 8 

Hecrenveense Boys 04 
Warp BI 
	 8 

FC Wolvesa 03 
	 8 

Heerenveen 03 
	 8 

B-selectie 

Klaas Wittermans 
Sietze Drenth 
Mindert Mulder 

dinsdag 	19.00 -20.15 
donderdag 	20.00 - 21.15 

Klasse  ET 
Team 	 GS 	GW GI. VI. PT V T Min 
Oudehaske F3 	 8 	6 	1 	1 	19 	33 	13 	0 
SC Joure F8 	 8 	5 	2 	1 	17 	34 	17 	0 
Smelt F4 	 8 	4 	1 	3 	13 	30 	34 	0 
DWP F2 	 8 	1 	1 	6 	4 	16 	28 	0 
WZS F3 	 8 	1 	1 	6 	4 	11 	32 	0  

Klasse  FZ 
Team 	 GS 6W GL VI. PT V T Min 
Aengwirden 91 	 10 	9 	1 	0 	23 	52 	

2 	
0  

Waterpoort  Boys F I 	10 	7 	0 	3 	21 	31. 	17 	0 
SC Boornberguna0 Fl 	10 	6 	1 	3 	19 	29 	16 	0 
DWP Fl 	 II 	4 	0 	6 	12 	27 	20 	0 
Aldaum Fl 	 tO 	2 	0 	8 	6 	8 	34 	0 
Mildam PI 	 10 	1 	0 	9 	3 	4 	57 	0  

Klasse  CX 
Team 
GAVC Fl 
Oudehaslu Fl 
WZS 01 
Black Boys Fl 
Sneek F2 
DWP Fl 

GS GW GI. VI. PT V T Min 
8 8 0 0 24 68 9 0 
6 	4 	0 	2 	12 	19 	12 	0 
7 	3 	 0 

0 
	4 	9 	21 	26 	0 

7 	3 	4 	9 	26 	35 	0 
5 	1 	1 	3 	4 	13 	31 	0 
7 	0 	1 	6 	1 	8 	42 	0  

Einduitslagen jeugdteams v.v. D.W.P. 
	 Voorlopige indeling A/B selectie (le en 2e) D.W.P. seizoen 1999/2000 

'  ',pie  van Stralen, Jan Dik Piersma, Eric Noppert en Roel Wietsma 
2e  Klasse  BV 	 2e  Klasse  AW 
Tenn 	 GS GW GL VI. PT V T Nlin 	Team 	 GS GW 61. VI. PT V T hem 
Drachtsta Boys C4 	 10 	8 	1 	1. 	25 	35 	12 	0 	Mildam CI 	 8 	5 	0 

	
3 	15 	35 	23 	0 

lic,..VCCILSC Boys C2 	10 	6 	3 	1 	21 	50 	11 	0 	Oudehaske CI 	 8 	4 	1 	3 	13 	28 	18 	0 

Udiros  Cl 	 10 	4 	1 	5 	13 	25 	26 	0 	VWC CI 	 6 	4 	0 	2 	12 	22 	9 	0 

DWP C.1 	 10 	3 	1 	6 	10 	22 	30 	0 	Udiros CI 	 8 	3 	3 	2 	12 	20 	17 	0 

Juhbega CI 	 10 	3 	0 	7 	9 	20 	44 	0 	DWP  Cl 	 7 	2 	2 	3 	8 	18 	27 	0 

Read Swart Ci 	 10 	3 	0 	7 	9 	24 	53 	0 	Aengwirden  Cl 	 7 	0 	2 	5 	2 	15 	44 	0  

GS GW GL VI, PT V T Men 
8 	6 	1 	1 	19 	42 	13 	0 
7 	3 	0 	2 	15 	32 	14 	0 
8 	4 	2 	2 	14 	34 	20 	0 
8 4 0 4 12 28 29 0 
8 	2 	 1 

0 
	5 	7 	30 	32 	0 

7 0 	7 0 6 64 0 

!Chasse EH 
Team 	 GS GW 61. VI. PT V T Min 
FFS El 	 6 	5 	1 	0 	16 	33 	11 	0 
Heeg E1 	 7 	 5 	0 	2 	15 	50 	17 	0 
DWP El 	 6 	, 

	
2 	2 	8 	20 	30 	0 

Oudchaske El 	 6 	2 	1 	3 	7 	14 	26 	0 
Delfstrahuiren El 	 7 	2 	0 	5 	6 	30 	37 	0 
Wourlsend El 	 8 	2 	0 	6 	6 	20 	46 	0  

Klasse CP 
Team 
Workum DI  
Black  Boys DI 
Lemmer  Renter  DI 
Slat DI 
Woudeend D1 
DWP DI 

Klasse  EL 
Tetun 
Delfstrahuizen El  
Langweer  El 
Oudehaske El 
Lemma Beam( El 
DWI,  El 
Woudsend El  

GS GIV GI. VI. PT V 1.  ffin 
10 	10 	0 	0 	30 	95 	3 	0 
10 	6 	0 	4 	18 	37 	30 	0 
10 	5 	1 	4 	16 	26 	36 	0 
10 	4 	1 	5 	13 	24 	47 	0 
10 	4 	0 	6 	12 	24 	41 	0 

10 	0 	0 	10 	0 	16 	67 	0 

GS GW GI. VI. PT V T Min 
10 	8 	1 	l 	25 	45 	20 	0 	

i 
 

10 	7 	1 	22 	45 	29 	0 

10 	4 	1 	5 	13 	24 	38 	0 

10 	4 	0 	6 	12 	25 	33 	0 

10 	3 	0 	7 	9 	25 	37 	0 
7 

 
10 	2 	I 	7 	25 	32 	0 

spelers: 
1. Douwe Frankenhuis 
2. Anne Haven 
3. Henk van Hes 
4. Lieuwe Huttinga 
5. Jan de Jong 
6. René Krikke 
7. Sieco Lageveen 
8. Hendrikus Schokker 
9. Volken Sloothaak 
10. Bemardus van Stralen 
11. Harm  de Vries 
12. Bennie  van der Wal 
13. Marco van der Wal 
14. Anne Wierda 
15. Fokke Woudstra 
16. Marten Woudstra  

1. Egon Bakker 
2. Ype Bijker 
3. Klaas Huisman I 
4. Hendrik de Jong 
5. René de Jong 
6. Johan Kok 
7. Sjoerd Koopmans 
8. Arjen Krist 
9. Wiebe Roelof Lageveen 
10. Hans Piek 
11. Robert Spoelstra 
12. Harry van der Velde 
13. Gerard de Vries 
14. Martinus Wierda 
15. René van der Woude 
16.  

Klasse BI 
Team 
TOPS3 DI 
IIVC DI 
NOK DI 
Renado DI 
QVC DI 
DWP DI 

Klasse  EJ 
Team 	 GS GW GI. VI. PT V T Min 
FC Wolvesa E4 	 8 	7 	0 	I 	21 	53 	21 	0 
SC Joure E6 	 6 	4 	1 	I 	13 	37 	20 	0 
Rrnado E3 	 6 	 2 	1 	3 	7 	32 	27 	0 
DWP E2 	 7 	, 

	
0 	5 	6 	14 	29 	0 

Heerenveen E4 	 2 	1 	0 	1 	3 	10 	10 	0 
Oudchaske E2 	 7 	1 	0 	6 	3 	19 	58 	0  

Toelichting: 

In eerste instantie is door de hoofdtrainer, bestuurslid Technische Zaken,  !eider  le en 
2e elftal een A- en een B-selectie gemaakt. 
Dit seizoen is ervoor gekozen om bijna de gehele A-junioren door te schuiven en deze 
bij elkaar te houden. Vandaar dat sommige vaste waarden zijn doorgeschoven naar de 
C-selectie. 
Uiteraard is alles nog voorlopig, 2e elftal spelers welke vorig seizoen regelmatig 
kwamen te trainen en die het schip drijvende hielden zijn uiteraard welkom op de 
training van de B-selectie. 
Zijn er nog vragen of opmerkingen, bel gerust naar de  !eiders  of naar  Elbert  Jager 
(bestuurslid technische zaken) 

Klasse  EM  
Team 
Irnsurn E3 
keg a 

Renado E3 
Nijland E2 
Scharnegoutum'70 E3 
DWP E2 

GS GW GI. VI. PT 
10 	9 	1 	0 	28 
10 	8 	0 	2 	24 
10 	4 	

2  2 	
4 	14 

10 	4 	 4 	14 
10 	2 	1 	7 	7 
10 	0 	0 	10 	0 

V T Min 

	

48 	8 

	

54 	20 	0 

	

41 	32 	0 
28 28 0 

	

13 	52 	n 
•11 	68  



4e Klasse B 
Te2111 
Makkum 1 
Nijland  1 
Tonego 1 • 
CSL 1  
NOK  1 
SC Prane3cer 1 
Pura 1 
Schamcgotatun'70 1 
OW? 1 
De  Walde  1 
RijpaRerk 	 22 	7 	J 	1  

VCR  I 	 22 	2 	3 	17 
" Tonego 1 promoveert Lom. periodelounpiomschap  

41 	18 	U 
36 	19 	0 
38 	30 	0 
32 	27 	0 
44 	41 	0 
30 	33 	0 
M 37 0 
19 	33 	0 
26 	41 	0 
22 	40 	I) 
27 	60 	0 

Ros. 3e Klasse D 
Team 
CVVO 2  
Baia 2 
SC Franck. 2 
QVC 2 
VVI 2 
Makkom 2 
SC Joure 2 
INC 2 
Bolswardia 3  
Blauw  Wit '343 

OW? 2  

GS GW GL VI. 
r_ 16 3 3 

ti 	14 	2 	9 
22 
	

12 	3 	7 
22 	12 	2 	8 
22 
	9 	6 	7 

r_ 	10 	2 	10 
22 
	

10 	2 	10 
22 
	

8 	7 	7 
22 
	

7 	4 	11 
21 
	

6 	6 	9 
22 	 3 	10 
22 	2 	4 	16 

PT V T min 
51 74 31 0 

44  
39 

ot  
55 

51 
46 

lb 
0 

38 65 43 0 
33 61 53 0 
32 62 56 0 
32 57 59 0 
31 95 41 0 
25 35 53 0 
24 46 48 0 
1- 
9 

45 
36 

80 
96 1 

45 
45 
32 
32 
29 
27 
26 
25 
2s 
-4 
9 

22 
	15 
	 3 

22 
	

13 
	6 
	

3 
22 	10 
	

2 
	10 

22 
	 a 	6 

22 
	8 	9 

22 
	

8 
	

3 
	

11 
22 
	7 
	5 
	10 

22 
	

6 
	

7 
	9 

22 
	

6 
	

7 
	

9 

GS GW GL VI. PT V T Min 
22 19 5 3 47 54 24 0 

at 
Nialt teel \H 

te bed
a 	

s tlIketi». de scheld 
de te#4eostatIclef, 

des 
 oppottets.... 

GI. VI. PT 
1 	1 	61 GS GW GL 

19 	16 	3 5/ 
45 
42 
37 
34 
31 
23 
15 
13 
12 

1 
3 
6 
7 
a 
9 

11 
15 
17 
16 

V T Min 
96 	13 	0 

189 	/ 
100 	41 	0 
67 	34 	0 
62 	43 	0 
70 	48 . 	0 
49 	45 	0 
32 	73 	0 
4.1 	93 	0 
32 	90 	0 
23 	109 	0 
2.5 	96 19 

Res. Se  Klasse  E 
Team 
d' Oldc Veste'54 2 

GS 
22 

GW 
20 

Svm 22 10 
Oudchaske 2 22 13 6 
CVVO 3 22 13 3 
Steenwijker.vold 2 22 11 4 
Ilcvo Boys 4 22 10 4 
Dedstrahunza 2 22 9 4 
SC Joure 3 22 6 5 
VV1 3 22 4 3 
Heerenveense Boys 6 22 4 
Woudsend 2 22 3 3 

4/9 22 2 

	

VI. 	PT 

	

0 	51 
V 

109 
T 

39 
Min 

0 
30 
35 

85 
sa 

43 
50 

35 63 54 
33 64 45 
26 43 46 
25 58 62 
23 44 48 
20 45 66 
16 38 77 

b 29 104 0 

Ros. Se Klasse C 
Team 
US: 5 
51ap10c554 	 10 	Lt 	2 	o 

Flew,  Boys 5 	19 	11 	2 	6  

ONS  Sneck 7 	20 	11 	2 	7 
d' Olde Vete'54 3 	19 	10 	3 	6 

SVM 3 	 20 	7 	5 	8 
5chamcgoutum'70 3 	20 	7 	4 	9 

. 1WC 3 	 20 	7 	2 	11 

FC Meppe.15 	20 	6 	2 	12 
lieerenveense Boys 7 	19 	5 	1 	13 
Uudcga 3 	 20 	2 	- 	In 
OW? 4 is terugzetrokkos en  automatische degradant.  

Res. 7e Klass° B 
Team GS GW 
Jubbega VI 26 22 
OW? VI  26 18 
Bant  VI 26 16 
Imuner Beaten VI 25 16 
VENO VI 26 14 
DESZ VI 25 9 
Balk VI 26 10 
VVI VI  26 10 
NOK  VI 26 9 
Hecrenveensc Boys VI 26 8 
DelEstrahuiren VI 26 7 
Makkum V1 26 8 
Cecil VI 26 5 
Oudehaske VI 26 2 

So  Klasse  G 
Team 
Read Swart DA2  
Lemmer  Baiter DA1 
lie Weshori DA1 
EBC DA1 
MVP DA1 
Nieuwesehoot DA1 
De Blew DA3 
Oldehollpade OM 

GS GW GL VI, PT V T Min 
14 	10 
14 	9 

14 
13 
	

7 
19 
	

5 
13 
	

5 
14 	4 
14 
	

0 

1 
3 

3 
2 

31 	43 
30 	39 

14 	0 
11 	0 

3 	3 ./ 53 21 
3 24 27 14 
7 17 36 42 

0 	8 14 33 36 
2 	8 14 27 34 
0 	14 0 5 90 

GL VI. 
2 	2 
2 	6 
3 	7 
1 
4 	ki 
7 	9 
3 	13 
3 	13 
5 	12 
6 	12 
4 	IS 
1 	17 
6 	15 
7 	17 

PT 
68 
56 
51 
48 
46 
34 
33 
33 
32 
30 
25 
24 
18 
13 

113 
85 
85 

102 
54 
75 
88 
91 
64 
61 
53 
50 
58 
35 

39 
43 
56 
70 
37 
68 
74 
99 
80 
86 
85 

116 
87 
74 

Min 
0 
0 
0 
1 

0 

0 
0 
0 
1 
3 
0  

Wietze Germ de Jong 

woensdag 	woensdag 
20.00 -21.15 	20.00 -21.15 

Voorlopige indelingen overige senioren elftallen seizoen 1999/2000 
	 Einduitslagen seniorenelftallen v.v. D.W.P. 

Wiepie Krist 
Atze Pieter van Stralen 

C-selectie 

trainer: 
[eiders:  

grens 

training: 

spelers: 
1. Reynold  Aalbers 
2. Bemo de Boer 
a 	Jan Drenth 
4. Pieter Jan de Haan 
5. Egbert van Hes 
6. Bernard Hogeling * 
7. Hein Holwerda 
8. Edwin ldzenga 
9. Gjalt Jager 
10. Franke Kok 
11. Wim van der Molen 
12. Erik  Maus  
13. Frans Nutterts 
14. Luc Pen 
15. Johan Poepjes 
16. Jan Schokker 
17. Durk  Vis (k) 
18. Marco Visser 
19. Henk de Vries 
20. Johannes de Vries 
21. Marten Wietsma 
22. Jasper de Wit 
23. Tacco van Wijk 
24. Niels Yntema 
25. Herman van Zwol 
26. Fré de Haan * 
27. Wim (Flipper) de Heij* 
28. Auke Bosma * 
29. Klaas Huisman  (II)*  
30. Jappie van Hes *  

maandag 
19.00 - 20.00 
woensdag 
18.30 -20.00 

spelers: 	 speelsters: 
Auke Lingsma (k) 	Esther Alkerna 
Douwe Dijkstra 	Mariska ten Hoeve 
Jan Dijkstra 	 Geartsje Holtrop 
Roel Roffel 	 Miranda de Jager  
Auks  Jan Snijder 	Corina de Jong 
Remco Visser 	Hettie de Jong 
VVietze Toering 	Alinda Knol 
Anske de Jager 	Afina Lageveen 
Freerk de Jong 	Mirian Lupker 
Wiepie Krist 	Natasja Lupker 
Herman Roffel 	Pietje Modderman 
Sjouke Mulder 	Gea Poepjes 
Hans Peter Nieboer 	Tineke van Stralen 

Geertje Yntema 
Nellie Yntema 

" mogelijkheid tot doorschuiven naar 35+ 

35+ elftal 
	

dames-elftal 

Wiepie Krist 
	

Alex Hoks 
Henk de Vries 	Alex Hoks 
Durk  Jansen 	Sjoerd vd Molen 

Aanvang trainingen vanaf maandag 16 augustus a.s. !! 
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Voorlopige  inc:effingen jeugd-elftallen seizoen 1999/2000 

B junioren 	C junioren 	D-pupillen 

trainer: 	Anne Knol 
	

Anne Knol 	vacature 

!eiders: 	Ype Bijker 	Sjirk Elzinga 	vacature  
vacature 	Harm  Jan Sloothaak vacature 

training: 	maandag 
18.30- 20.00 
woensdag 
18.30 - 20.00 

spelers: 
1. 	Benric,sk Aalbers 

Barry Braber 
3. Johannes Dijkstra 
4. Jan Ype Holtrop 
5. Rene  Hulzebos 
6. Gerard Kerkstra 
7. Hans Knol 
8. Marco Krist 
9. Sake Mulder 
10. Jelmer Roffel 
11. Sjoerd Douwe Seffinga 
12. Alexander Spoelstra 
13. Johannes van Stralen 
14. Elmer  Venema (k)  

maandag 
17.00 - 18.30 
woensdag 
17.00- 18.30 

Robert Bos 
Gauke Dijkstra 
Mangal Haringsma 
Anno Holtrop 
Jos Knol 
Jochem Meester 
Anneke Mulder 
Roel Mulder (k) 
Raymond Pen 
Yeb Johan Seffinga 
Sander Visser 
Hendrik van der Wal 
Pieter van der Wal  

dinsdag 
17.00- 18.30 
donderdag 
17.00- 18.30 

Franke Akkerman 
Frans Boersma 
Stefan ten Boom 
Ruben Dijkstra 
Jelle Hoekstra 
Jelle Bart Hoekstra 
Lolke Jan Holtrop 
Niels Koenen 
Marc Krikke 
Douwe van der Meer 
Erik-Jan Melein  
Nils  de Waard 
Danny Wateriander 

El pupillen 	E2 pupillen 

trainers: Henk van Hes Henk van Hes 
Alex Hoks 	Alex Hoks  

Fl pupillen 

Henk van Hes 
Alex Hoks  

F2 pupillen 

Henk van Hes 
Alex Hoks  

Rene Krikke 
Bernardus v  Stralen 

!eiders:  Anneke Sloothaak Annie Klijnstra Ellie Sloothaak 
Jan Brouwer Ymkje vd der Velde Geert Bos  

mining:  woensdag 
17.00- 18.00 

spelers: 
1. Sander Boek 
2. Meine vd Heide 
3. Hendrik Hoks 
4. Mark Hulzebos (k) 
5. Willem Jager 
6. Jan de Jong 
7. Jan  Freed<  de Jong 
8. Nick Koenen 
9. Dylan  Meijer  

woensdag 
17.00 - 18.00 

Jeus Akkerman 
Jouke Pier Holtrop  
Andres  de Jong 
Edwin Klijnstra (k) 
Leo Tjerkstra 
Rintje Vaartjes  
Age  Ellert vd Velde 
Willem de Vries  

woensdag 
16.15 - 17.15 

Sjoerd vd Berg 
Klaas Bos (?) 
Roel Bos (?) 
Jos Buijs 
Joyce Hogeling 
Norbert Melein 
Jurrit vd Ploeg 
Berend Woudstra 
Chris van Hes  

woensdag 
16.15 - 17.15 

Brian Bakker (k) 
Jelmer Bos 
Wijtze Venema 
Moniek Klijnstra  
Arlen  Stoelwinder 
Thijs Vaartjes 
Joran Veenstra 
Robbin Veenstra 

Aanvang trainingen jeugd vanaf maandag 16 augustus a.s.  II  



Zoals iedereen kan lezen zijn er aan het 
einde van het seizoen weer vele mutaties 
qua leiderschap e.d. Elk jaar wordt het 
weer moeilijker om jeugdleiders te 
verkrijgen bij de elftallen. Bij de ene groep 
is dit wat gemakkelijker dan de andere. 
Heeft u interesse schroom niet en neem 
contact op met Anne Knol, voorzitter van 
het jeugdbestuur, tel. 0513 - 55.20.78. 

Ook is er enige versterking gewenst in het jeugdbestuur, afgelopen seizoen kwam 
het grotendeels op Anne zelf aan en alles alleen doen breekt je op een gegeven 
moment op. Zo moet het verouderde jeugdplan van D.W.P. binnenkort worden 
geactualiseerd. Ben je geïnteresseerd of spreek een bestuurlijke functie jouw aan, 
laat het even horen. 

Hallo sportvriend of sportvriendin, 
Het voetbalseizoen 1999/2000 start binnenkort weer. Zou je wel eens een balletje 
willen trappen kom dan langs bij de voetbalvereniging D.W.P. 
Je kan enige trainingen meedoen zonder dat hieraan verplichtingen zijn verbonden. 
Bevalt het je, wordt dan lid, het tenue ligt voor je klaar (t/m D pupillen) 
Het enige wat je zelf moet aanschaffen zijn een paar voetbalschoenen. 
Voor de jongste jeugd is er een kledingbeurs, zaterdagmorgen van 9.00- 10.00 zijn 
bij Tineke van Hes de benodigde clubkleding te verkrijgen. 

Jeugd vanaf 6 jaar is welkom, zij beginnen in de F-pupillen. 
Wat voor de meesten nog niet vanzelfsprekend is dat er ook meisjes kunnen 
voetballen, ook zij kunnen vanaf 6 jaar beginnen. Eerst gecombineerd met de 
jongens en als men iets ouder wordt, en er zijn voldoende meisjes kan een elftal of 
zevental worden samengesteld. 

us meisjes vanaf 6 jaar zijn altijd welkom 
laat de jongens maar eens zien wat voetballen is... 

Heb je interesse, bel dan  near  een 
informatie: 	Anne Knol, 

Jan Knijpstra, 
Tineke van Hes 
Kantine 

jeugdcoördinator, 
secretaris 
kledingbeurs 

0513 - 55.20.78 
0513 - 55.20.07 
0513 - 55.17.49 
0513 - 55. 17.88  

van onderstaande adressen voor nadere 

Betalingen contributie 
senioren 	ƒ 12,50 per maand 
jeugd 	- 	7,00 per maand 
dames 	- 	7,00 per maand 
Vergeleken met andere omliggende verenigingen is de contributie van D.W.P. niet 
duur. Dit seizoen bleek wederom dat er toch enkele moeilijk betalende !eden tussen 
zitten. Een verzoek aan iedereen tijdig de contributie te betalen, liefst via een 
automatische machtiging bij uw eigen bank. 

LI 

Verbaasd kijken de drie vriendjes naar de bal, die in het doolhof 
ligt. De grote vraag is natuurlijk, welke jongen de bal kan berei-
ken. Probeerde weg maar eens te vinden! 

Streep horizontaal  on  vertikaal alle gegeven namen weg. Je 
houdt dan een aantal letter over die de naam vormen van een 
voetballer. Hier komen de namen: Arntz, Arnesen, Been, V. 5.  
tort,  Bockting,  Boyce,  Braam, Bijl, Dekker,  Elden,  Gaasbeek, 
Gullit, Haar, Hovenkamp,  Huh,  Jans (2x), Koeman, Kraay, 
Krijgh, Kist, Kila,  Ling,  Maas, Olsen, °pilot. Rontberg, Tol, 
Treytel. Talan, Vanenburg, Vaike, 

Overzicht trainingen 1999/2000  

maandag 17.00 -18.30 C junioren Anne Knol 
18.30 -20.00 B junioren Anne Knol 
19.00 - 20.00 dames Alex Hoks 

dinsdag 17.00- 18.30 D-pupillen vacature 
19.00 - 20.15 8-selectie Klaas Wittermans 
20.00 - 21.15 A-selectie Klaas Wittermans 

woensdag 16.15- 17.15 F pupillen Henk van Hes 
Alex Hoks 

17.00 - 18.00 E pupillen Henk van Hes 
Alex Hoks 

17.00 - 18.30 C junioren Anne Knol 
18.30 - 20.00 B junioren Anne Knol 
18.30 - 20.00 dames Alex Hoks 
20.00 -21.15  0-selectie / 35+ Wiepie Krist 

donderdag 17.00 - 18.30 D-pupillen vacature 
19.00 -20.15 A-selectie Klaas Wittermans 
20.00 - 21.15 B-selectie Sietze Drenth 
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Fl en F.'2 tijdens het toernooi op Koninginnedag 
Sintjohannesga, 30 april 1999 
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35+ team seizoen 1998/1999 
Staande vInr: Jan Knijpstra, Roel Roffel, Harry van der Velde,  Durk  Jansen, Hans Peter 
Nieboer, Wiepie Krist, Anske de Jager, Joke van Fles, VVietze Toering. 
Zittende vinr: Auke Jan Snijder, Auke Lingsma, Sjouke Mulder,  Remo  Visser, Herman 

Roffel, Tiemen Kamphuis 
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