
Ook dit boekje is digitaal gedrukt en gemaakt 
door C.D.B. 

Centrale De Bijekoer 
Streek 133 
Rotsterhaule 
Tel./Fax. 0513- 551112 
e-mailadres: 
centraledebijekoer@hetnet. ni  

Lip  

Het adres voor: 

drukwerk en grafische afwerking 
Kopiëren v.a. 7 cent 

Ruime keuze uit collectieboeken 
* Geboorte, Huwelijks en Wenskaarten 

* Wij zijn een Baby Welkoms drukker 

* Familie en Handels drukwerk 

* Verenigings Drukwerk 

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

,if wife pealtsje' 

Maart 2000 

voetbal 
vereniging 
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ovetbakerestigists 
P.W.P. 

Inficktingett: 

senioren Jan Knijpstra 

jeugd 
algemeen secretaris 
Wietze  Germ  de Jong 

0513 -5520 07 

reclameborden 
jeugdsecretaris 
Wiepie Krist 

0513 -62 16 70 

Aktiekomité 0513 - 55 19 54 

Het bestuur van 
D.W.P. 

vindt dat er te weirakl 
communicatie is binnen de 

vereniging. 
Overdracht van informatie naar 
leden, spo

o  
nsors, aktiekomite en 

Op te lossen door 
invoeging clubblad. 
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kantine: 
sportpark de Grie 

voorzitter: 

secretaris: 

voorzitter: 

leden: 

Herman de Heij 
Jutte 99  
Ebert  Jager 
Kattebos 95 
Anne Knol 
Binnendyk 6 

Actiecomité  
— Wiepie Krist 

De Grie 5 
- Ype Bijker 

Skoalekers 19 
— Tineke van Hes 

Nieuweweg 48 
— Anske de Jager 

Ringfeart 8 
— Herman Roffel 

Skoalekers 16 
— Aaltje Schokker 

Streek 7 
— Tetje de Vries 

MJ Hogeboomstr 5 

8464 PA Sintjohannesga 

8464 PH Sintjohannesga 

8463 VG Rotsterhaule 

8464 PD Sintjohannesga 

8464 PG Sintjohannesga 

8464 NB Sintjohannesga 

8464 NX Sintjohannesga  

0513 - 55 17 64 

0513 - 62 76 57 

0513 - 62 01 02 

0513- 55 20 78 

0513 - 55 20 78 

0513 - 62 16 70 

0513 - 55 12 76 

0513 - 55 19 54 

0513 - 55 21 41 

0513 - 55 17 49 

0513 - 55 20 17 

0513 - 55 20 12 

0513 - 55 1985 

0513 - 55 10 71 

voorzitter 

secretaris: 

penningmeester: 

wedstrijdsecretaris/ 
beheer velden: 

algemene zaken 
(gebouwen/kantine): - 

technische zaken: 

jeugdzaken: 

Info!,lad "It Wite Pealtsje"  maart  2000  
Algemeen:  

- de Grie 30 8464 PB Sintjohannesga  0513 - 55 17 88 
0513 - 55 17 85 

- Minne Modderman 
Streek 54 	8464  ND  Sintjohannesga 

8447 AS Heerenveen 

8446 CR Heerenveen 

8461 LD Rottum  

Jeugdbestuur:  
- Anne Knol 

Binnendyk 6 	8461 LD Rottum 
- Wietze  Germ  de Jong 

Hoge Dijk 116b 	8464  NZ  Sintjohannesga 

Consul  
— Atze Pieter van Stralen 

Kampweg 9 	8463  VD  Rotster'naule 

8501 RM Joure 

8464 PD Sintjohannesga 

8464 NG Sintjohannesga 

Algemeen bestuur:  
Eelke Westra 
De Boeijer 2 
Jan Knijpstra 
Ringfeart 6 
Jan de Vries 
Streek 77 

0513 - 41 59 11 

0513- 55 20 07 

0513 - 55 16 89 

Graag inleveren bij de kantine van D.W.P. of 
opsturen naar het secratriaat: Ringfeart 6 te Sintjohannesga. 

handtekening 

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

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

Ringfeart 6 8464  PD  SINTJOHANNESGA. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

Het bestuur 

Steun onze vereniging 
wordt donateur van 

D.W.P. 

VOETBALVERENIGING 	WL 	ROTSTERHAULE 

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

naam 
adres 
postkode 
woonplaats • 	  

v.v. D.W.P. 
Aktiekomite 
It VVite Pealtsje  

Bankrelaties:  
(contributie e.d.) 
(reclameborden, balsponsors e.d.) 
(advertentie clubblad) 

bankrek.nr. 33.07.07.590 
bankrek.nr. 33.07.05.695 
bankrek.nr. 33.07.05.695 



Trainers senioren: 

0515 - 42 55 75 
- Klaas Wittermans 

Fonteinkruid 36 	8607  HH  Sneek 
- Auke Jan Snijder 

Streek 96 	8464 NG Sintjohannesga 0513 - 55 17 18 
- Alex Hoks 

Kerkweg 7 	8507 CD Rohe!  0513 - 55 10 46 

Leiders senioren: 
- Geert de Jong 

Molenstelle 17 	8464 NL Sintjohannesga 0513 - 55 10 02 
- Mindert Mulder 

Nieuweweg 18 	8463 VG Rctsterhaule 0513 - 55 16 34 
- Sietze Drenth 

Nieuweweg 6 	8463 VG Rotsterhaule 0513 - 55 15 62 
- Atze Pieter van Stralen 

Kampweg 9 	8463 VD Rotsterhaule 0513 - 55 12 76 
- VViepie Krist 

De Grie 5 	8464 PA Sintjohannesga 0513 - 55 19 54 
- Henk de Vries 

K v Heerensstr 18 8442 GW Heerenveen 0513 - 62 09 36 
-  Durk  Jansen 

Oksewei 93 	8501  TW  Joure 0513 - 41 56 08  

Trainer 	leiders jeugd: 
- zie infoblad jeugd 

Verzorging: 
- Hendrika Noppert-Bangma 

Roazebosk 22 	Scharsterbrug 0513 - 61 29 08 

Medewerkers (komend) clubblad: 
- in ontwikkeling, vacatures`>' 

Wasserij kleding: 
- Herman de Heij 

Jutte 99 	8447 AB Heerenveen 0513 - 62 76 57  

Kantine-inkoop: 
Anneke Lageveeen 
H.J. Groenstr 30 	8464 NK Sintjohannesga 0513 - 55 17 79 

Vrijwilligers:  
- Doeke van der Berg, Anneke Lageveen 

Richtje Elzinga, Tineke van Hes, Aaltje Schokker, Tetje de Vries, 
Gelske van der Wal 

- Ype Bijker, Jan Sloothaak 
- Alie van der Berg / Anneke Boukes 
-  Harm  Sloothaak 

Clubscheidsrechters:  
- Anne de Jong, Wiebe van der Kamp, Henk Mulder, 

Roel Vaartjes, Wielze Zwart 

selectie: 

3e en 35+ 

dames: 

le 

grensrechter: 

2e elftal: 

3e elftal: 

35+ elfral: 

kantine: 
kantine (zat morg.) 

kantine (di/don) 
schoonmaak: 
terreinonderhoud: 

iedere dinsdag 
vanaf 19.30 uur 

Gaan scheidsrechters die twee keer 
zoveel geld beuren ook twee keer zo 

goed fluiten? - 	-----=--- 	--,-,-,-.------ .....a.--- 

nne - .1 Zou een scheidsrechter die meer geld krijgt 
harder gaan trainen dan-ie nu doet? Nee toch. 

Het heeft niet met conditie te maken, maar 
met de misvattting dat een scheids er beter 

van wordt als hij zo min mogelijk andere zaker 
aan zijn hoofd heeft. Er wordt ten onrechte 

gezegd dat een arbiter die minder tijd bij zijn 
eigenlijke baas doorbrengt beter gaatfluiten. 

ood- 
-,-.. 	, 	,,,,- 	sobeids- 

• :;,, -kz• 	
i 	 rechter 

• .p.:*1-. 	 .. 	baba  Id  
voetbal 

MO .1 * 1 emian 

Wei of geen profscheidsrechters in 
Nederland? 

Welke spelregels verdient a la minute 
aanpassing of is helemaal rijp voor 

de schroothoop? 

Het Uilenberg-arrest mag er dan toe leiden 
dat een aantal scheidsrechters in de toe- 
komst een  pear  jaar langer fluit, maar het 
principe van een tijd van komen en een tijd 
van gaan blijft zo. Dus blijft de vraag hoe de 

scheids de tijd tot aan zijn AOW 
moet doorkomen. 

Geen enkele middel dat de snelheid van 
het spel ten goede kan komen mag onbenut 
worden gelaten, vind ik. Er bestaan tal van 
strategische maatregelen om het spel op te 
houden: van balletje wegtrappen tot balletje 
meenemen om hem vervolgens weerterug 
te gooien. lk vind dat hier niet genoeg tegen 

kan worden opgetreden. 

Kan het gebruik van elektronische 
omwille van de zgn. Discussie 
achteraf nog  !anger  worden 

tegengehouden? 

En dat verhaal van op elke helft een 
scheidsrechter? 

Ik weet dat er ook anders over 
wordt gedacht, maar ik opteer toch 
voor de charme van die discussie 

achteraf. 

Het zal de duidelijkheid niet ten 
goede komen en ik ben ook bang dat 
het voor de spelers tot verwarring zal 
leiden. Ik zou zeggen: zoek het meer 

in een uitbreiding van hettakenpakket 
van de assistent-scheidsrechters. 

Betalingen contributie. 
Senioren 	f 	12,50 per maand 
Jeugd 	 7,00 per maand 
Dames 	 7,00 per maand 
Vergeleken met andere sportverenigingen om ons heen is de contributie bij D.W.P. 
uitermate laag. Een verzoek aan iedereen tijdig de contributie te betalen, liefst via 
een automatische machtiging bij uw eigen bank. 



)e omstreden  Lefler  betekende na 
egentig minuten het eerSte comae-
tievernes. _Het waS zeker twce  
icier  buitenspel", had CSL-oefen-
',ester De Vries gezien. ,,Als de 
remrechter vlagt, dan  Suit  de 

	

theidsrechter." 	DWP-collega  
farts  Wittermans was milder in 
ije commentaar. „Het was  lode,  
iele". Feit was dat er niet weed ge-
lagd en niet werd gefloten. En dus  
rice  het belangrijke doelpent we! 
oor DWP. 

	

- DWP 1-2. 	- 
.0 verwachtingen !n Stiens waren 

CSL-zlide zaterdag hoogge-
tannen. Na de winst in de eerste 
mripetitiewedstrijd en deresulta-
'rio de.bekerwedstrijden zag CSL 
o wedstrijd not vertrouwen tege-
:oes. Toch hadden de Stiensers het 
raditioneel) moeilijk tegen  degas. 

 uit Sint Johannesga. 
Nog niet In de eerste helft. toen  

SL  het (iets) betere van het spel 
ad, maar zelden of nooit gevaar- 

was. Ook DWP kon geen pot-
:n breken, wamdoor die eerste 
slft ook schriftelijk afgedaan had 
mnen worden. 
De gnsten kwamen pas na een 

els half uur dicht in de buun van  
SL-doelman Danny 'Tichelaar. 
arm de Vries (DWP) sprong ge-
ktijdlg met Tichelaar naar debat, 
aarbij door De Vries te !am werd 
ireageerdoop de wegspring.tie 

De verdedigers van CSL wis-
n ten koste van een hoekschop 
in achterstand te voorkomen.  
SL  was in de slotfase van de cm-
e heift lets gevaarlijker, inam po-
',Gen van .VIenno Bruins.uto en 
erts  Agents  leverden niets op. 
.De beste mogelijkheid kreeg 
Si. vlak voor de rust. Agent: ma-
terde attent, toen de DWP-defen-
r klungelde  an  de bui niet goed 
egwerkte. Agema kon alleen op 

EiernarJu% van Stralen al-
., maar de CSL-speler schoot 

• 
bal naast.  
Mete.  na rust veranderde het 

:eld van de wedstrijd. CSL-verde- 

vroeg stadiuni te storen. 
Fni.. 	von EvIen 

t:eWedstn;ten, van het vorige sei-
ease, hadden wij verloren. Me die 
van vorige week erbij zelfs zes", 
rekende DWP-trainer Klaas Witter-
mans na. „Bovendien hadden wij in 
die wedstrijden ook niet gescoord. 
Daarom is deze winst en zijn  dc  
doelpunten ook zo belangrijk." 

Wit:ern:ens erkende  ant  zijn 
Ploeg het meest gelukkig was ge-
weest. ,,Een gelijkspel was de ver-
houding geweest. Maar deze winst 
is voor het moraal vae dit jonge 
DWP goed. Wij hebben bij DWP 
bewust voor een jenge ploeg geko-
zen. Daarmee willen wij in de  Ito-
mende jaren een team neerzetten, 
wet weer recht doe:  aim  de naam 
De  Wile Peal."  

Volgens Witterrnans  heck  DWP 
de laatste jnreit met een leegloop te 
and:. gehad. „Wij hebben dan 
ook geen A-junioren en willen 
daarom met de jeugd verder gaan. 
Pas over enkele jaren kunnen wij 
weer  ors  de prijzen meedoen," 

• - IfIVP 	 lIchk 
h5, Ithherl Sib,IsIr.a 	71 Mine Sons, 	Arblwn U. llelwerda  

	

doet,  duels t.ioswe ttsitva (DWP) 	.1.0  

BOLSWARD — Joop Braber 
traint ook volgend seizoen zon-
daz derdeklasser RES. Braber is 
met zijn eerste seizoen in Bols-
ward  bezig. 

STAVOREN — QVC heeft het 
contract met trainer Loet Boot 
voor een jaar verlengd. Sneker 
Boot is bezig aan zijn e 	sei- 
zoen bij QVC. 
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tio7.:11 op.  
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Deze vraag is de afgelopen maanden 
meerdere malen gesteld, het bestuur 
van D.W.P. vindt dat er te weinig 
communicatie is naar hun leden en 
sponsoren. Ook het Aktiekomite werd, 
onderweg naar balsponsors, met deze 
vraag geconfronteerd. 
Er was incidenteel een infoboekje 
welke meestal aan het einde van het 
seizoen werd uitgegeven. Een vast 
terugkerend clubblad was er niet meer. 

Een ding is wel duidelijk, een naam is er al:  "It  Wite Pealtsje". 
Zo werd het clubblad gedoopt tijdens het 0-nummer in mei 1985, binnenkort 
dus 15 jaar geleden. Wiepie Veen en Willem Jager (afzonderlijk) waren de 
inzenders van deze naam. Het clubblad van destijds werd in A4 formaat 
verspreidt aan leden, adverteerders en donateurs, was van offset-kwaliteit. Na 
4 jaar lang te zijn uitgegeven, tot volle tevredenheid van ieder, werd hiermee 
gestopt. Een clubblad is er voor iedereen en van iedereen, van voorstellen 
nieuwe leden, interviews, vaste rubrieken van de redactie-, bestuurstafel, 
jeugdverslagen, tekeningen e.d. alles is mogelijk. Maar 	het geeft 
meer binding in de vereniging en dat is de bedoeling. Vandaar dat besloten is, 
om vanaf volgend seizoen, opnieuw een clubblad uit te geven. Het kastje waar 
kopie kan worden ingeleverd is er al, in de hal (hangt er na 11 jaar nog 
steeds). 
Benadering adverteerders, alsmede de financiële afhandeling zal gebeuren 
door het Aktiekomite, coördinator in eerste instantie zal zijn Jan Knijpstra, 
secretaris van D.W.P. maar het mooiste zou zijn dat een nieuw te vormen 
redactieteam, los van het bestuur, zijn intrede zou doen. 
Dus wie voelt er iets voor om deze taak op zich te nemen. Destijds moesten 
alle boekjes zelf in elkaar worden geniet. Nu verzorgd Centrale De Bijekoer 
(Ko Dalstra) de drukkerij en het in elkaar zetten zodat alles kant en klaar wordt 
klaargemaakt. Adresstickers via de ledenadministratie en verspreiden. 

De komende maanden dus nog een drukte van belang, heb je interesse of 
meer informatie nodig, neem gerust even contact op met Jan Knijpstra, 
tel. 552007.  (e-mail:  j.knijpstra@wxs.n1)  
Alle Krist alsmede Gelske van der Wal hebben al toegezegd het typewerk te 
willen verzorgen. 

Behoort de invoering van een 
clubblad voor de voetbalvereniging 
D.W.P. tot de mogelijkheden?? 

Van de 
redaktie-
tafel 

Staartclubs in vierde klasse 
krijgen 

dik pak voor de broek 
Nijiand-DWP 5'0 (1-0).  
7. en'65. 10 en 2-0 Wieger Boonstra: 66.7- 
0 Gerrit Eppingat 75.4-0 Boonstra: 81. 5-0 
lappie de Boer (strafschop). Nijland 

speelt DWP helemaal zoek 
CSL verliest door twijfelachtig doelpunt 

Omstreden treffer DWP  
Semen-  De tweede 
treffer van DWP was 
buitenspel, trainer 
Fokke de Vries van 
CSL wist het zeker. 
Maar omdat arbiter 
Holwerda het doel-
punt goedkeurde, dro-
pen de Stiensers met 
lege handen af. 

JAN v1Jvfx 

er alles aan am de CSL-nanval in een 

'fermil de  bans  van CoL orulde 
dal Spoeistra zeker twee meter  bin-
renspel was geweest, Meld hun 
gen grensreenter H. de Graaf de 
ving naar beneden. Scheidsrechter 
Holwerda was dan ook niet gevoe-
hg voor de smeekbeden van csL. 
zijde en kende de treffer toe. 

De thuisclub leek verslagen, 
maar kwam een kwartier voor tijd 
terug In de wedstrijd, toen de de.  
(cotta  van  DWI'  na een vrije trap 
van Anne van der Kooy debat niet 
wist weg Cr werken. In ten Wirwar 
van spelers .  Cusses.  een woud van 
benen door schooi Adrie Stork de 
bal achter de DWP-doelman 1-2. 

De  drub  op DWP werd daarna 
nog meer opgevoerd. Dal leidde tot 
een aantal hoekschoppen en vrije 
trappen, maar echt gevanrlijk ma-
ren deze pogingen nooit. Slechts 
eenmaal leek het er op voor CSL, 
toen David Tamminga vanal links 
hard uithaalde. DWP-doelrnan Ber-
nardus van Stralen stond echter op 
de goede plaats en pokte de bnt vrij 
eenvoudig. 

Teen scheldarechter Holwerdn 
voor de laalsre maal floot, had 
DWP  can  belangrijke overwinning 
to pakken. „De luatste vijf aas,  spell.  

UIT DE PERS 

Verdediger C. Krikke van DWP doet 

diger Jan  Nieman  tikte de doorge-
broken  Harm  de Vries aan en 
scheidsrechter B. Holwerda uit 
Leeuwarden wees natie de strut.-
schopstlp. Vnnal  cif  meter schoot 
Henk van Hes DWP naar le 1-0 
voorsprong. De thuiselub moest 
daarna risico's nemen en deed dat 
ook. DWP kwarrt onder een lichte 
druk te star= Het was man goed 
dot diezelfde Henk van Hes even 
later bij een hoekschop op de doel-
lijn stond, want doelman Van Stra-
len was al gepasseerd. No kon Van 
Hes do bal wegwerken. 

Counter. 
Door her opdringen van CSL war-
den de counters van DWP gevaar- 

Dat bleek toen Marco van der 
Wal alleen op de CS.1.-doelrnan af 
kon gaan. Deze wist door zijn doel 
wit te komen een tweede treffer te 
voorkomen. Zeven minuten later 
werd de sluitpost toch geklopt, 
toen de 16-jarige invaller Robert 
Spoelstra doorging op een diepte-
pass van Folkert Sloothuak.  Ong  in 
nog met doelman Ticheltor fnalde 
Spoelstra niet. Nog geen vijf wino.
ten In het veld en de jonge  Spout.  
stro acne DWP op 0.2. 

SINT JOHANNESGA — Zater-
dag vierdeklasser DWP uit Sint 
Johannesga en trainer Klaas 
Wittermans uit Sneek hebben 
besloten het contract met een 
jaar te verlengen. Het wordt Wit-
termans tweede seizoen bij 
DWP. 



Verder is het aantal vrijwilligers binnen onze vereniging weer toegenomen. Wietze  
Germ  de Jong is de jeugdcommissie komen versterken en ook het Actiecomité heeft 
zich versterkt met enkele nieuwe leden. 
Uiteraard zijn wij hier uitermate blij mee, daar een ieder begrijpt dat onze vrijwilligers 
de beste "sponsors" zijn die een vereniging zich kan wensen. Zonder onze 
vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn de voetbalsport te beoefenen bij D.W.P. 

Verder wil ik een ieder, leden, sponsors, supporters en alle anderen die onze 
vereniging steunen er op wijzen dat op 27 mei a.s. weer onze familie-feestdag wordt 
georganiseerd. De 2e D.W.P.-familiedag. Op dit moment is nog niets bekend over 
het programma, maar hierover ontvangen jullie zeker nog de nodige informatie, 
noteer en reserveer alvast deze datum in jullie agenda. 

Verder wens ik een ieder veel leesplezier met dit informatieblad van "De Wite  Peal".  

Eelke Westra 

SPEEL 
LOTTO-WEEK 

BIJ JE EIGEN CLUB 
Bepaal iedere week opnieuw je eigen getallen 

en maak kans op de hoofdprijs. 

LL:)770 t lijkt een spelletje, totdat je 'm wint 

DWP-Nagele 2-1 (2-1). 
2. I-0  Rea:  Krikke; 30. 1-1 Erwin van der Wiel; 41. 2-1 Volken Sloot-
hititk. 
DWP koos nadrukkelijk voor verjonging en daarom is 
handhaving dit seizrien zo ongeveer het hoogste goed. In 
dat kader kwam de zege op Nagele bepaald niet ongele-
gen. De basis van de overwinning lag in heel hard werken 
en daarbij hadden de Sintjohannesgasters eindelijk ook 
eens een beetje geluk. Zo kon René Krikke al na twee 
minuten profiteren van een blunder van Nageles doel-
man. Volken Sloothaak en  Harm  de Jong misten riante 
mogelijkheden. maar Nagele liet dat onbestraft. 

"Freonen  en Freondinnen fan "De Wite Peal".  

Wat gaat de tijd snel. Zo sta je als kersvers gekozen 
voorzitter aan het begin van het voetbalseizoen 
1999/2000 en voor je het weet zijn we al halverwege. Nog 
maar enkele maanden tot de zomer en het einde van het 

van de voorzitter voetbalseizoen. 

De eerste seizoenshelft verliep voor onze vereniging met pieken en dalen. 
Met name het eerste elftal, met een lichting jongeren in de basis, naast enkele 
"oudgedienden" ,kende een moeilijke start. 
Maar met nog een tiental wedstrijden voor de boeg zijn we vol vertouwen dat de 
resultaten wel komen en een plaatsje in de vierde klasse behouden blijft 
De andere elftallen presteren naar behoren en draaien goed mee in de diverse 
klassen. Voor wat betreft de jeugd verwijs ik u graag naar verderop in dit infoblad. 

Na de geslaagde vrijwilligersavond rond de kerstdagen werd door sommigen toch 
wel met spanning uitgekeken naar de jaarwisseling. Maar ook bij D.W.P. geen 
"millennium"problemen. In januari was ieder weer welkom op de nieuwjaarsinstuif. 

Met onze trainer van de A-selectie, Klaas Wittermans, is inmiddels afgesproken dat 
hij nog een seizoen bij D.W.P. blijft. 

Het huidige bestuur van COVS-groep Heerenveen en omstreken met achter van links naar rechts 
Titus de Vries, Sjoerd Minnema, secretaris Jaap Visser en Han Kiemel. Voor van links naar rechts 
voorzitter Fré Holtrop, penningmeester Teije Blaauw en Henk Post. Op de foto ontbreekt Anja 
Minkes. (Foto Jan Hofstee) 

NOK-DWP 2-1 (1-0). 	2-- 
27. 1-0  Durk  Jan  dc  Vries: 53. 1-1 straf-
schop Henk van Es: 75, 2-1 Lieuwe Sic.  
sings.  

Beide ploegen hadden erg veel 
last van de harde wind, maar des-
ondanks werd er bij vlagen heel 
aardig gevoetbald. Voor rust was 
de thuisclub - met de stormach-
tige wind in de rug - afgetekend 
de betere ploeg. Het rendement 
van dat grote veldoverwicht was 
echter ver beneden de maat: 1-0. 

In het eerste kwartier na de thee 
waren de rollen omgedraaid. 
DWP • domineerde, 	maar 
strandde .bij voortduring op de 
voortreffelijk, keepende Jan Pe-
ter Hiemstra. Slechts Henk van 
Es slaagde er uit een terechte 
strafschop in de NOK-goalie te 

passeren. Een beoordelingsfout 
van diezelfde Van Es bood 
Lieuwe Steginga een kwartier 
voor tijd echter de gelegenheid 
z'n ploeg naar een wat geflat-
teerde zege te schieten, 2-1. 

NOK met moeite 
langs verjongde 
laagvlieger DWP 
Vietdeldáise:A 

 

1 
Oudemirdurn - In Oudemirdum 
had NOK zaterdag erg veel moeite 
met het laaggekláseerde DWP dat 
volgens NOK-trainèr Klaas Kuiper 
het nodige aan verjonging had 
ondergaan, wat de gasten ze er ze-
ker ten goede kwam.  )ii  

2_ NOK - DWP 2.1 
NOK miste door een blessure aan-
voerder Tjailing de Vries node, 
maar had in Peter Stienstra een 
meer dan degelijke vervanger. De 
thuisclub narn in, de eerste helft de 
leiding doi3i—áén *dcielptint van 
Dirk-Jan de Vries. Henk van Es van 
MP bracht de spanning geheel 
terug door acht minuten na rust de 
gelijkmaker aan te tekenen middels 
een benutte strafschop. Een' kwar-
tier voor" tijd bewees Lieuwe 
Stcgenga zijn .klasse. door de 2-1 
binnen te tikken. 

DWP speelde daarna alles of 
niets, waardoor NOK de nodige 
ruimte kreeg en dus ook de meest 
kansen. De mooiste mogelijkheid 
had ongetwijfeld Gialt Gaastra, die 
vlak voor tijd de wedstrijd had 
kunnen beslissen toen hij voor een 
leeg doel hoog over schoon. NOK 

door de winst goed meedoen 
.de bovenste helft. 

DWP - Scharnegoutum'70 3-7  
Binnen een kwartier stond DWP 
door Jeroen Krolis, Sjoerd Kooistra 
en Bobby Zoethout met 0-3 achter. 
DWP toonde veerkracht, want 
Bemardus van Stralen en  Harm  de 
Vries brachten de spanning terug (2-
3)- Na rust bracht Anne Bijker DWP 
op 3-3. De volgende drie minuten 
werden  OWE'  echter fataal. Anne 
Haven viel geblesseerd uit en bin-
nen twee minuten scoorde Zoethout 
twee maal. In de slotfase voerden 
Jelle Jens Conradi en Zoethout de 
score op tot 3-7. 
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B junioren D.W.P. najaarskampioen 1999 
staande: Jan Spoelstra (leider), Johannes van Stralen, Anne Knol (trainer), 
Alexander Spoelstra, Hans Knol, René Hulzebos, Jelnner Roffel, Johannes Dijkstra, 
Ype Bijker (leider) zittende: Sjoerd Douwe Seffinga, Sake Mulder,  Elmer  Venema, 
Gerard Kerkstra, Jan Ype Holtrop, Barry Braber. 
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,Herrinnert ta zich deze not 

D.W.P. uit 1948, foto aan de straatweg 
Boven vinr: Klaas Klompmaker, Henk(ie) de Jong, Jappie Dijksma,  Germ  Sloothaak, 
Jan Stuiver, Midden vinr.: Jouk de Graaf, Wiggele Talen, Geert de Heij 
Onder vinr: Albert de Jong, Geert de Heij, Ype Sloothaak 
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Ifits3agen verwerkt Val 4 maart 2000 

Nadat begin juni de velden waren gesloten volgde eind juni nog de le zeer 
succesvol verlopen D.W.P.~ familiedag. Vakantie viel in 1999 laat en voor dat je het 
weet is het alweer het begin van het voetbalseizoen. 
Voordat alles weer goed draait moest er zoals gebruikelijk weer van alles gebeuren. 
Trainer, leiders, kaderleden noem maar op, begin september begon de bal weer te 
rollen. 

Traditioneel de vrijdags voor dat de competitie begint houden wij bij D.W.P. de 
Jaarvergadering. Eelke Westra gekozen binnen het bestuur werd zodoende als 
nieuwe voorzitter de opvolger van Gerrit Aalbers, Jan Knijpstra werd herkozen zodat 
het bestuur weer compleet was. De gebruikelijke agendapunten werden in een vlot 
tempo doorgenomen, het financieel jaaroverzicht werd weer punctueel doorgenomen 
door de aanwezig leden. De vereniging D.W.P. begint al op een klein bedrijf te 
worden gezien de stijgende totaalcijfers. 
Duidelijk is dat de uitgaven niet gering zijn; nutskosten, verzekering, materiaal, 
S.T.K., afdracht KNVB, drukwerk zijn posten die enorm op onze financiële 
huishouding drukken. 
Vooral nu het gehele complex is overgenomen van de gemeente is onderhoud voor 
rekening van de vereniging zelf. Nadat de vloeren in de kleedruimtes zijn aangepast 
is in de herfst de gehele dakbedekking vervangen. Ook de dakgoten am de kantine 
zijn lek en, na 20 jaar, aan vervanging toe. 
De achterzijde van ons gebouw, is zoals iedereen kan zien, ook nodig aan een 
verfje toe. Kozijnen zijn niet meer in een deugdelijke staat en dienen vervangen te 
warden. Zo kortweg opsommende lees je dat wij ais bestuur vaak niet eens met 
voetbaltechnische dingen bezig zijn. 
Daar zijn trainers en leiders voor, er komt veel meer bij kijken. 
Ongeveer 1 keer per maand is er de vergadering van het algemeen bestuur. 
Hieronder een kleine opsomming wat er de afgelopen maanden zoal is besproken. 

Als vereniging zijn we lid geworden van de NCSU, met dit lidmaatschap hopen we 
bepaalde onderdelen binnen onze vereniging op te kunnen trekken. 
Binnenkort zal getracht warden met behulp van deze vereniging een algemeen 
beleidsplan op te stellen, dit in samenwerking met diverse leden, met verschillende 
functies, binnen onze vereniging. Ook het jeugdplan dient nodig geactualiseerd te 
warden. 

De KNVB district Noord is uitermate actief om de vereniging van informatie te 
voorzien. Nieuwsbrieven en de nodige informatieavonden geven duidelijk aan dat de 
KNVB er steeds meer is voor de verenigingen en men hieraan wil werken dat we de 
nodige kennis in huis krijgen. Werving leden, coördineren van jeugdleden, werving 
vrijwilligers  etc.  dit om een voetbalvereniging gezond te houden. 
Want duidelijk is wel dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen die 
zich willen inzetten voor de vereniging. Al lezende door dit infoblad komt u tegen dat 
er op diverse onderdelen mensen worden gezocht. (jeugd, clubblad) 



Balsponsors seizoen 1999/2000 

1. Delta Bio Grondreiniging 
2. Kramers Bouwbedrijf 
3. Tegel- en zetbedrijf fa. Plantinga $ Brattinga 
4. Schildersbedrijf P. Jousma 
5. Veenstra installatiebedrijf 
6. Ferwerda assurantien 
7. Suzenaar (opeldealer) 
8. Meubelstad Oudehaske 
9. Siebe de Vries assurantien 
10. Kapsalon Anneke 

Drachten 
Sint Nicolaasga 
Jou re 
Sint Nicolaasga 
Welsrijp 
Jou re 
Heerenveen 
Oudehaske 
Heerenveen 
Sintjohamiesga 

Ook dit onderdeel is de bedoeling om het actiever op te pakken, 
wederom door het Aktiekomtie, wees sportief, val op en geef eens 

een balletje aan de vereniging D.W.P. 
Info (wederom) Herman Roffel, 0513 - 55 20 12 

Overschrijving was er van Anne Bijker, terug op het oude nest. Ricardo Dalstra 
kreeg overschrijving naar A.P.G.S. Het politieteam van de regio Amsterdam, hier 
blijft hij mooi in vorm, dus bij terugkeer in Friesland hebben wij bij D.W.P. de nodige 
ervaring met voetballende politie-agenten.  Collin  Geluk kon zijn geluk niet op toen 
hij overschrijving kreeg van fc Hillegom nar D.W.P., helaas niet voor lange duur 
ongelukkigerwijs liep hij een beenbreuk op tijdens de training. Voor zover wij ons 
kunnen herinneren is dit nog nooit eerder gebeurt.  Collin  vanaf deze zijde succes 
toegewenst. De overschrijvingen van Andries de Vries van sc Joure naar D.W.P. 
alsmede de overschrijving van D.W.P. naar F.F.S. van Roe! Wietsma werden beide 
door de KNVB geweigerd. het voldeed niet aan de dispensatievereisten. 
Jan de Wit uit Rottum is weer begonnen met voetballen alsmede Stef Geertsma, een 
bekende naam in de voetbalwereld komt bij ons het doel verdedigen. 

Van gemeentewege is er tevens een uitgebreid aanbod tot het bijwonen van 
cursussen. Het project "Jeugd in beweging" krijgt veel aandacht. 

Net aan het eind van 1999 zijn nieuwe tenues aangeschaft voor het 3e en 35+ elftal. 
Deze teams worden gesponsord door respectievelijk de GEBO en FABRIEK 
BOUWMATERIALEN. Grote klasse! Bedrijven zullen wanneer het weer wat mooier 
wordt worden benadert voor het maken van een foto. 
Ook de GEBO toonde hulp bij het maken van broekjes, jackjes ed. een dikke tas vol 
materiaal werd kosteloos door hen gemaakt. 
Dus leden, iets nieuws, op naar de 	 GEBO 

Klein materiaalonderhoud e.d. werd gedaan door Herman de Heij welke enkele 
dagen per week op ons sportcomplex aanwezig is. Hij doet eveneens de wasserij 
voor tenues en trainingspakken. 

Dit seizoen zijn natuurlijk ook al weer de nodige schorsingen gevallen, wat opvalt 
dat er een paar keer een schorsing bijzat wegens commentaar op de leiding. 
Grove of beledigende taal op de scheidsrechter, resultaat 	 nihil en enkele weken 
aan de kant. Voor al deze spelers, probeer zaterdagmorgen eens te fluiten bij de 
jeugd en ervaar dat je het spel ook eens van een andere kant bekijkt. 

Door de vele aanmeldingen van met name de jongste jeugd is er in december een 
F3 team opgegeven voor de voorjaarsreeksen. 
Vooral de jongste F-teams waren rijkelijk bedeelt met spelers zodat het soms 
moeilijk is dat iedereen gelijk in competitieverband uit kan komen. 

Hoewel de resultaten van het le elftal een beetje achterblijven verwachten we na de 
winterstop toch lijfsbehoud in de 4e klas. Als bestuur hebben we nog alle vertrouwen 
in trainer Klaas Wittermans. zodoende ook besloten dit contract met een jaar te 
verlengen. 

Rolladeparty voor alle vrijwilligers van D.W.P., op 22 december was drukbezocht. 
De nieu\Maarsreceptie op 8 januari, met van tevoren een snertloop was wat rustiger 
Toch blijven we deze traditie voortzetten. 

De KNVB is binnenkort op internet: www.knvb.nl. 

 

Staanne! Rudy Vis, Jan 	 Jelle 
berg, nco ne  Joie,  Klaas 4oudszra. 

Zittende; Wiepie ee 	Jo:clan 	Her_e 
Mar;en Lieuwes, IJstralld ne Haan en 	Heiaa. 
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Bergsma Ass.kantoor  
Holiday  Horeca BV 
GEBO BV 
Meermarkt van Zwol 
Garage Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedr Minnesma  
Cafe  van der Zwaag 
fa. S. Brattinga 
Sporthuis De Leeuw 
Terpstra elektronica 
J. van der Veen 
K. Vijn fruithandel 
Eproline 
Waterlander Kachels en Ha  
Lippe  Lap 
Woningst. Haskerland 
Centrale de Bijekoer 
Heineken Nederland BV 
Kerstma-He/da 
Kraak InstaIlatietechniek 
Modderman BV 
Akkerman rijwielen 
Rabobank 
Fabriek bouwmaterialen  
BFI  afvalverwerking 
Drukkerij Hofstee 
Adm. Kantoor Oord 
Garage Jager 
Wieger Ketelapper 
Gebr. De Koning 
Voegbedrijf Ten Boom  
Ass.  Kantoor Ferwerda 
De Wrede Meubels 
Brinksma Schilderwerk en 

3463 NE ROTSTERHAULE 
8521 MA  SINT  NICOLAASGA 
8453 NH ROTSTERHAULE 
8453 NG ROTSTERHAULE 
8464 NC SINTJOHANNESGA 
8455 SJ OUDEHASKE 
8435 PL OUDEHASKE 
8464 NH SINTJOHANNESGA 
8501 AC JOURE 
8442 3$ HEERENVEEN 
8501 AC JOURE 
8464 NJ SINTJOHANNESGA 
8464 NC SINTJOHANNESGA 
8465 NN OUDEHASKE 
8463  TH  ROTSTERHAULE 
8442  BZ  HEERENVEEN 
8500 AA JOURE 
8463 NG ROTSTERHAULE 
9000 AB GROUW 
8463 NJ ROTSTERHAULE 
8463 VC ROTSTERHAULE 
8463 NJ ROTSTERHAULE 
8463 NE ROTSTERHAULE 
8463 NE ROTSTERHAULE 
8464 ND SINTJOHANNESGA 
8441 RC HEERENVEEN 
8465 PL OUDEHASKE 
8414 LZ NIEUWEHORNE 
8464 NC SINTJOHANNESGA 
8440 AC HEERENVEEN 
8507 CE ROHEL 
8514 CA OUWSTER NIJEGA 
8501 ZJ JOURE 
8501 NC JOURE 

8521 KX SINT NICOLAASGA 

Streek 117A 
Slotweg 17 
Streek 180 
Streek 131 
Streek 34 
Hasker Utgongen 2 
Jousterweg 92 
Streek 116 
Midstraat 126 
Dracht 56 
Midstraat 31 
H.J. Groenstraat 39 
Streek 22 
Badweg 4 
arden Boerestreek 1 
Dracht 132 
Postbus 35 
Streek 133 
Postbus 80 
Streek 193 
Kadijk 9 
Streek 192 
Streek 136 
Streek 138 
Streek 59 
Windas 10 
Jousterweg 76 
Schoterlandseweg 92 
Streek 45 
Postbus 115 
Meerweg 5 
Meerweg 12 
Polderboskdyk 3 

Borgerstraat 1 
Belettering 
Schwartzenbergstr.20 

Nieuws, standen, uitslagen en programma's alles is te lezen via dit nieuw fenomeen. 
Dit wordt alleen maar uitgebreider, ook verenigingen kunnen zelf een eigen pagina 
krijgen, informatie uitspelen  near  leden e.d. Op den duur worden de 
wedstrijdformulieren ,uitslagen e.d. via internet doorgezonden  near  de KNVB. 

Wietze  Germ  de Jong is de nieuwe jeugdsecretaris. Met alleen Anne Knol, hoewel 
zeer goed ondersteunt door Alex Hoks, aan het roer was dit voor hem soms erg 
druk. Een belangrijk onderdeel is de jeugdcoördinatie, het maken van duidelijke 
afspraken, wanneer begint weer de training, hoe laat, nieuwe jeugdleiders, 
informatie e.d., er komt veel bij kijken. Alles is nog krapjes doch alle teams zijn weer 
bezet met trainers en leiders, we zitten weer op de rails. 
Windbreakers (met D.W.P.-logo) zijn er besteld voor jeugdtrainers en jeugdleiders. 
Zo zal er binnen de jeugd een werkgroep warden opgericht om voorai te bekijken 
wat men met de jeugd in de winterperiode moet. Zo was trainen met zoveel 
jeugdspelertjes in het gymlokaal erg moeilijk. Gekeken zal worden naar een 
oplossing. 

Nogmaals willen wij iedereen er nog op wijzen dat we de contributie graag via 
automatische betaling ontvangen. Dit graag regelen via de penningmeester. 
Als vereniging moeten we ook verder zo viel de gasrekening de afgelopen maand 
enorm tegen en geeft dit op andere onderdelen (van onderhoud) weer 
moeilijkheden. De contributie is al enorm laag, als iedereen er nu voor zorgt tijdig te 
betalen dan heeft de penningmeester een zorg minder. 

Als vereniging spelen we al jaren mee in de Abonnee Lotto, hiervan ontvangen we 
elke maand een klein bedrag. Uitgerekend net voor het verspreiden van dit infoblad 
ontvangen we enkele folders voor een nieuwe actie. 
Steun D.W.P. en wordt LOTTO-speler. Voor maar fl. 5,— per maand speelt u al mee. 
Voor elke nieuwe Lotto-speler ontvangen we maar liefst fl. 17,50. 

Dan de invoering van een clubblad, nu komt er zoveel informatie in een keer bij u 
binnen, van infoblad naar clubblad is de volgende stap. informatie-overdracht is erg 
belangrijk binnen de vereniging, voordat iedereen begint te gissen en te stoken kan 
iedereen op de hoogte worden gebracht. Getracht wordt vanaf volgend seizoen met 
een regelmatig uitkomende clubblad te komen. Adverteerders gezocht. 
Meer nieuws hierover in dit infoblad. 

Verder wensen wij iedereen bij D.W.P. veel (voetbal)plezier en een sportief verloop 
van het seizoen. Tot ziens op de velden. 

Bestuur v.v. D.W.P. 

-ter, "V-ai~efi-~j~licht- 
_ 
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136 ballen 

Dag beste mensen, verbonden op 
welke wijze dan ook bij D.W.P. Voor 
u ligt een clubblad waar lang gebrek 
aan is geweest bij onze vereniging. 
Om iets dergelijks op te starten is 
niet iets wat uit de lucht komt vallen. 
Jan Knijpstra is wederom de grote 
stimulator in dit gebeuren, en als we 
de  programme- 

boekjes bij het eerste elftal op zaterdag bekijken weten we dat hij dit perfect kan. 
Een bijkomende zaak is wel dat hij er weer een teak bij krijgt, wat natuurlijk niet als 
positief gezien kan warden. 
Ik wil vanuit de jeugd ook graag enkele punten nader uitleggen, welke net als bij dit 
boekje op bepaalde punten is te vergelijken, nl. alles draait altijd om dezelfde  
mensen. 
Als we kijken naar alle bezettingen binnen de jeugdcommissie, leid(st)ers, trainers 
e.d. komen we gelukkig nog steeds uit om bij eik team/elftal 2 leid(st)ers te krijgen. 
Ook het trainerskorps is nog steeds in stand te houden, maar er mag niks mislopen. 
Daarom vragen wij u, als ouders, om (nog) meer betrokkenheid bij het gehele 
jeugdgebeuren. Als er bijvoorbeeld ouders zijn die op zaterdagmorgen willen 
assisteren bij het gereedmaken van de velden, of andere voorkomende 
werkzaamheden kunt u altijd contact opnemen met iemand van de jeugdcommissie. 
(telefoonnummers staan voor in dit infoboekje) 
Het valt niet altijd mee om op zaterdagen voldoende mensen te krijgen waardoor de 
mensen die altijd aanwezig zijn een beetje ruimte krijgen. 
We moeten er altijd vanuit gaan dat we het voor de jeugd doen!!! 

Op dit moment zijn er acht jeugdteams, hieronder staan de teams met hun leiders: 

Alex Hoks en Sioerd van der Molen  
Jan Spoelstra en  Yoe  Bijker 
Taco van  Wk  en Janet Knol  
Janet is de nieuwe leidster,  Hennes  de Vries is gestopt. 
Rienk Visser en  Rene  Krikke 
Na een half seizoen als enigste leider te hebben opgetreden wat 
natuurlijk geen ideale situatie is, is René er als nieuwe leider 
bijgekomen. Jan de Jong en Hendrik Hoks zijn doorgeschoven 
vanuit El. 
Jan Brouwer en Robert Spoelstra  
Anneke Sloothaak verlaat na vele jaren trouwe dienst en doet het 
leiderschap over aan Robert Spoelstra, een stijger want Robert werd 
ook al vanuit de B selectie overgeheveld naar de A selectie, en doet 
het hier goed. Richard van der Laan en Theo van der Meer zijn de 
nieuwe spelers. 
Ymkje van der Velde en Jan Vaarties  
Jan Vaartjes is de nieuwe leider, enkele jaren geleden gestopt als 
speler van het le elftal komt Jan Ymkje versterken. 
Ruurd Veldhuis is de nieuwkomer, woonachtig aan de Streek en 
afkomstig van  so  Joure. 

Actiecomité. 

Het actiecomité heeft begin jaar 2000 enige wijzigingen ondergaan. Om diverse 
redenen zijn gestopt Klaas van de Berg, Peter Hulzebos en VVietze  Germ  de Jong. 
Het huidige actiecomité bedankt hun voor alle werkzaamheden en getoonde inzet. 
Hiervoor zijn in de  pleats  gekomen Tetsje de Vries, Ype Bijker, Herman Roffel en 
Anske de Jager. Het actiecomité bestaat sinds januari uit de volgende personen: 
Aaltje Schokker, Tineke van Hes, Tetsje de Vries, Ype Bijker, Herman Roffel, Anske 
de Jager en Wiebe Krist. 
Wij hebben als doel extra inkomsten voor de club te verkrijgen. 
Dit doen we onder andere door middel van: 
- reclameborden langs het hoofdveld 
- koekactie * 

zoeken van balsponsoren 
- grote clubactie. 
Dit zijn onze jaarlijkse terugkerende activiteiten. 
Ten aanzien van de koekactie, kunnen we nog melden dat deze voor dit jaar gepland 
staat voor 27 maart a.s. 

De opbrengsten van deze acties warden besteed aan: 
- 	de jeugd, bijvoorbeeld bal pupil van de week, prijzen toernooien. 
- 	Jeugddoelen, materiaal, bijvoorbeeld ballen voor trainingen en wedstrijden. 

Om een indruk te geven van de kosten in dezen van een voetbalclub als D.W.P. 
geven wij hierbij een voorbeeld hoeveel trainings/wedstrijdballen er in de club 
rondgaan. 
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Ballenrek voor de trainingen: 
A + B selectie 18 
C selectie, 35+ en dames 18 
B- en C junioren 16 
D junioren 16 
E- en F pupillen 18 
Totaal trainingsballen 

Totaal in gebruik dit seizoen 

Dit_wordt mede mogelijk gemaakt door onze balsponsors. 

in gebruik bij wedstrijden: 
Door Fl 4- F2 
Door El + E2 
Door D1 + Cl + B1 
le  elftal 
2e  elftal 
3e  elftal 
35+ team 
Dames 
Totaal wedstrijdballen 



BI El 

Poule: 	Klasse  GK  
DWP 

Poule: 	2e Klasse BJ 
DWP 

15-dec-99 Stand bijgewerkt t/m 
' 	1 DWP B1 

2 Oudehaskc B1 
3 Aengwirden BI 
4 Renado Bi 
5 .kle:um 131 
6 Read  Swart  Bi 
7 Warga BI 
8 QVC B1 

Poule: 	2e Klasse  AE  
DWP 

15-dec-99 Stand bijgewerkt thn 
1 	Read  Swart  El 
2 Nieuweschoot El 
3 Aengwirden EI 

• 4 DWP El 

15-dec-99 Stand bijgewerkt t/m 
1 Nieuweschoot 02 
2 Lemma Bentex E2 

• 3 DWP F,2 
4 Aengwirdcn E2 
5 Oudehaskc 02 

15-dec-99 1 bijgewerkt t/m 
1 Oudehaske Fl 

• 2 DWP F1 
3 Warga Fl 
4 Oldeboom F1 
5 Read  Swart  Fl 
6 WWS Fl 

18 
21 
35 
37 
42 

8 21 44 - 
8 17 43 - 

	

8 	8 27 - 
8 7 22 - 

	

8 	4 17 - 

Poule: 
DWP DI 

F2 

Klasse GJ Poule: 	Klasse CO 
DWP 

D1 

Cl 

B1 

René Krikke 

Anne Knol  

Anne Knol  

dinsdag 	17.15- 18.15 uur 
donderdag 	17.15 - 18.15 uur 

maandag 	17.00 - 18.30 uur 
woensdag 	17.00 - 18.30 uur 

maandag 	18.30 -20.00 uur 
woensdag 	18.30 - 20.00 uur 

15-dec-99 Stand bijgewerkt t/m 
1 Oudchaske DI 
2 Dclfstrahuizen D1 
3 Sleat DI 
4 EBC DI 

• 5 DWP DI 
6 VWC DI 

18 
17 
16 
6 
1 

26- 12 
27- 13 
24 - 13 

8 - 28 

Ellie Sloothaak en Geert Bos  
Annie Kliinstra en Jan Venema  
Nieuwkomer is Jan Venema, vader van Wytze, probeert samen met 
Annie dit elftal waaronder drie meisjes in goede banen te leiden. 
Iris Bijker is de nieuwkomer. 
Pjirkje Vaarties en Bernardus van Stralen  
Een geheel nieuw team, voor het eerst in de geschiedenis heeft 
D.W.P. 3 F-pupillen in de wei ook een kersverse leider: Pjirkje 
Vaartjes en met allemaal nieuwe spelertjes: Jordy Bakker,  Matthew  
de Boer, Jurjen Krikke, Douwe Mulder, Wytse Sietsma en Gertjan 
van der Stouwe. 

U ziet het beste lezers, het is een heel korps aan vrijwilligers wat er bij de jeugd 
nodig is. Via dit infoboekje nog een bedankje richting de personen, die om welke 
redenen zijn gestopt. Nieuwe leid(st)ers, spelers en speelsters hartelijk welkom bij 
D.W.P. en heel veel plezier. Naast de  !eiders  zijn er natuurlijk ook trainers nodig, 
zonder deze komt er weinig tot stand. Hieronder de trainers en de (aangepaste) 
tijden van de trainingen: 

Alex Hoks 	dames 	maandag 	18.30 - 19.45 uur 
woensdag 	18.20 - 19.45 uur 

El +E2 	woensdag 	17.15 - 18.15 uur 

Henk van Hes 	Fl ± F2 ± F3 woensdag 	16.15 - 17.15 uur 
Jan  Yoe  Holtrop 
René Hulzebos  
Sioerd Douwe Seffinga  
Elmer  Venema 	keeperstrainer woensdag 	16.45 - 17.30 uur 

We zijn als trainers blij met het aantal B junioren die helpen bij het trainen. 
Op deze manier kunnen de vaste trainers bezig zijn met wat specifieke 
aangelegenheden. De B junioren zijn prima en enthousiast bezig tijdens de 
trainingen en hebben een prima invloed op de jongste kinderen. 

10 30 85 - 14 
10 19 44 - 37 	0 
10 18 42 - 19 	0 
10 13 37 - 26 	0 
10 5 19- 50 	0 
10 1 5- 86 	0  

Stand  bijgewerkt t/m  
I SC Joure F10 
2 SC Joure F9 

• 3 DWP F2 
4 Nicuweschoot F3 
5 FC Meppcl F5 

15-dec-99 

Meuwe i]ndeHncji ijeugd (voollaarscorrnpet,Je) 

131 junioren 
Oudehaske B1 
D.W. P. B1 
fc Wolvega B2 
Heerenveen B2 
Aengwirden B1 

E2 pupillen 
Oudehaske E2 
Creil E2 
sc Joure E8 
sc Joure E9 
D.VV.P. E2 

Cl junioren 
D.W.P. Cl 
Aengwirden Cl 
Sport Vereent Cl 
Heerenv. Boys C2 
Heerenveen C3 
Udiros Cl 

Fl pupillen 
Lemmer Bentex Fl 
R.K.O. Fl 
Espel Fl 
D.W.P. Fl 
Renado Fl 

Dl pupillen 
Bakhuizen Di 
Woudsend D1 
Workum D1 
Heeg D1 
D.W.P. D1 
Makkum D1 

F2 pupillen 
Sc Joure F9 
Nieuweschoot F2 
D.VV.P. F2 
sc Joure F10 
Gorredijk F2 
Oudehaske F2 

El pupillen 
V.W.C. El 
D.W.P. El 
Kuinre El 
Woudsend El 
Langweer El 
SVB 77 El 

F3 pupillen 
Nieuweschoot F4 
D.W.P. F3 
Warga F3 
Renado F3 
irnsum F4 
Oudehaske F4 

Endstandenjeuzdteams (najearscompenie) 

Uitslagen 
thuis: 
NOK Cl 

Stand bijgewerkt t/m 	15-dee-99 
• 1 DWP Cl 

2 Oeverzwaluwen Cl 
3 NOK  CI  
4 Woudsend Cl 
5 Bakhuizen  CI  
6 TOP'63  CI  
7 FIceg Cl 
8 De Walde  CI  

82 - 20 
93 - 16 
81 - 28 
45 - 42 
43 - 55 
15 - 73 
31 - 99 
18 - 75 

13 33 50 - 11 	0 
12 30 57 - 18 	0 
13 23 37 - 16 	0 
12 17 24 - 20 	0 
12 16 33 - 30 
11 11 14- 29 	0 
11 	4 14 - 53 	0 
12 	4 10 - 62 	0 

Poule: 	Klasse  GI--1 
r>wp 

Poule: 	Klasse  AG  
DWP 

8 24 28 - 	6 
9 16 31 - 21 
8 9 23 - 34 
9 	1 19 - 40 

10 30 138 - 	5 
10 24 54 - 15 	0 
10 12 30 - 69 	0 
10 11 26 - 57 	0 
9 5 9- 50 	0 
9 	3 10 - 71 	0 

02 

Fl 

Fl: 
F2:  

F3:  

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12  

32 
31 
28 
18 
12 
12 

6 
3 

Cl 

uit:  
- DWP CI 

Tot zover het overzicht van de jeugd, ik hoop dat er bij de ouders en/of 
belangstellenden ook een groen gevoel gaat optreden en zich gaan aanmelden 
voor, om het even, welke taak dan ook. 

Namens de jeugdcommissie, 
Anne Knol. 

uitslag: 
0 - 5  



info-bulletin voor de jendieden van v.v. D.W.P. 
Training Fl, F2 en F3 pupillen: 
woensdagmiddag: 16.15-17.15 uur 
trainers: Henk van Hes (+ Jan Ype, René 
en Sjoerd Douwe) tel.: 0513 - 55 19 36 

Training El en E2 pupillen: 
woensdagmiddag: 17.15- 18.15 uur 
trainer: Alex Hoks tel.: 0513 - 55 10 46 

Training D pupillen: 
dinsdagmiddag: 17.15- 18.30 uur 
donderdagmiddag: 17.15- 18.30 uur 
trainer: René Krikke tel. 0513 - 55 15 07 

Training C junioren: 
maandagmiddag : 17.00 - 18.30 uur 
woensdagmiddag: 17.00 - 18.30 uur 
trainer: Anne Knol 
tel.: 0513 - 55 20 78 

Training 5-junioren: 
maandagavond: 18.30 - 20.00 uur 
woensdagavond: 18.30 -20.00 uur 
trainer: Anne Knol 
tel.: 0513 - 55 20 78 

0513 - 55 17 88 of 55 

Leider F2-pupillen 

17 85 

Annie Klijnstra 0513- 55 14 42 
Jan Venema 0513 - 55 19 89 

Leiders El-pupillen 
Jan Brouwer 0513 - 55 11 51 
Robert Spoelstra 0513 - 55 19 35 

Leiders D-pupillen 
Rienk Visser 0513 - 55 10 28  
Rene  Krikke 0513 - 55 15 07 

Leiders B-junioren 
Ype Bijker 0513 - 55 21 41 
Jan Spoelstra 0513 - 55 19 35 

Training dames: 
maandagavond: 18.30- 19.45 uur 
woensdagavond: 18.30- 19.45 uur 
trainer: Alex Hoks 
tel: 0513 - 55 10 46 

Keeperstrainer jeugd: 
woensdagmiddag: 16.45 - 17.30 uur  
Elmer  Venema tel. 0513 - 55 18 66 

Kantine D.W.P.: 

Trainingsvoorschriften: 
a. tenue: 	Korte broek & shirt (bij 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 

Wedstrijdvoorschriften: 
Bij verhindering tijdig afmelden 
Trainingspak 
Shirt: groen-wit Sportbroek: wit 
Scheenbeschermers (verolicht oer 1-1-2000) 
Douchebenodigdheden 
Badslippers 

Voetbalkleding: Te verkrijgen via Tineke van Hes 
tel. 0513 - 55 17 49 of zaterdagmorgen 
van 9.00 tot 10.00 uur in de kantine 
van D.W.P. A -junioren t/m D-pupillen 
hebben gesponsorde kleding. 

Blessurebehandeling: Voor blessurebehandeling kan iedere 
dinsdagavond vanaf 19.30 uur een beroep 
worden gedaan op een gediplomeerde 
verzorgster in de kleedkamer van D.W.P. 

Contibutie: 	Van F-pupillen t/m 
5-junioren 	f 	7,- per maand 
Voor A-junioren ƒ 	11,- per maand 
Gaame te voldoen via een automatische  
overschrijving per kwartaal.  

Vervoer: 	Bij uitwedstrijden worden de ouders 
geacht zich met auto beschikbaar te 
stellen via een roulatiesysteem 

Jeugdcoördinator  D.W.P.: 
Wietze Germ de Jong 0513- 62 16 70  

Jeugdleiders: 

Leiders Fl-pupillen 
Ellie Sloothaak 0513- 55 16 67 
Geert Bos 0513 - 55 21 64  

Leiders F3-pupillen 
Pjirkje Vaartjes 0513 - 55 11 45 
Bemardus van Stralen 0513- 55 17 75 

Leiders E2 pupillen 
Ymkje van der Velde 0513- 55 22 55 
Jan Vaartjes 0513 - 55 13 04 

Leiders C-junioren 
Taco van Wijk 0513 - 55 16 15 
Janet Knol 0513 - 55 20 78 

Indeling pupillenteams v.v. D.W.P. 

D.W.P. El 	 D.W.P. E2  

leiders: 	Jan Brouwer 
Robert Spoelstra 

leid(st)ers: 	Ymkje van der Velde 
Jan Vaartjes 

1. Maine van der Heide 1. Jeus Akkerman 
2. Mark HuIzebos (k) 2.  Klaas Bos 
3.  Willem Jager 3. Roel Bos 
4. Andres de Jong 4. Edwin Klijnstra (k) 
5. Jan Freed< de Jong 5. Leo Tjerkstra 
6. Richard van der  Laan  6. Rintje Vaartjes 
7. Theo van der Meer 7.  Age  Ellert van der Velde 
8. Dylan Meyer 8. Ruurd Veldhuis 

9. Willem de Vries 

D.W.P. Fl  D.W.P. F2 

leid(st)ers; 	Ellie Sloothaak 
Geert Bos 

ieid(st)ers: 	Annie Klijnstra 
Jan Venema 

1. Brian Bakker 1. Iris Bijker 
2. Sjoerd van der Berg 2.  Jelmer Bos 
3.  Jos Buijs 3. Sjoukje Hoks 
4. Chris van Hes 4. Moniek Klijnstra 
5. Riekus de Jong 5. Thijs Vaartjes 
6. Norbert Melein 6. Joran Veenstra 
7. Jurrit van der Ploeg 7. Robbin Veenstra 
8. Arjen Stoelwinder 8. Wijtze Venema 
9.  Bernd  Woudstra 

D.W.P. F3  

leid(st)ers: 	Pjirkje Vaartjes 
Bernardus van Stralen 

1. Jordy Bakker 
2. Matthew  de Boer 
3. Jurjen Krikke 
4. Douwe Mulder 
5. Wytse Sietsma 
6. Gertjan van der Stouwe 
7. Jan Vaartjes 
8. Roelof Vaartjes 

Volgens doorgegeven mutaties zijn gestopt: Sander Boek, Nick Koenen, Jouke Pier 
Holtrop en Joyce Hogeling. 



_).Ty to  st  

ovetkakereitigiets 
D.W.P. 

Bela.riárijkés-datuill - 

27 maart 	koekactie door en voor de jeugd 
29 april 	garage BIJKER-toernooi en toernooi F-pupillen 
27 mei 	2e D.W.P. familiefeest 

Noteer alvast in de agenda. Een feest voor iedereen die 
D.W.P. een warm hart toedraagt. 

10 juni 	aanvang Europese kampioenschappen 
11 juni Nederland - Tsjechië 20.45 uur 
16 juni Denemarken - Nederland 20.45 uur 
21 juni Frankrijk - Nederland 20.45 

De wedstrijd N.O.K. 1 tegen D.W.P. 1 uit het seizoen 1984/1985, op 6 oktober 1984 
eindigde deze wedstrijd in 	 5-2. 

KOM VOETBALLEN 

Welkom  by. • • • • • • • • • • 

Ikticitiagett: 

senioren Jan Knijpstra 

jeugd 
algemeen secretaris 
Wielze  Germ  de Jong 

0513 -5520 07 

reclameborden 
jeugdsecretaris 
Wiepie Krist 

0513 -62 16 70 

Aktiekomité 0513 -55 19 54 
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