
) wile pealtsje'  

voetbal 
vereniging 

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

Centrale De Bijekoer 
<43—, Streek 133 

Rotsterhaule 
Tel./Fax. 0513 -551112 
e-mailadres: 
centraledebijekoer@hetnet. nl  

Het adres voor: 

* Digitaal 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. 



ooetbatoereniging 
P.W.P. 

iffikittiatett: 

senioren 	• ▪ Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 

jeugd 	• Henk Mulder (1-9-2000) 
jeugdsecretaris 

reclameborden/ 
advertentie 	: Wiepie Krist 
clubblad 	aktiekomité 

. WQRUD WC 

0513 - 55 20 07 

0513 - SS 12 55 

0513 - 55 19 54 

Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhaule 
vv. D.W.P 
sporaurk 'De Grie* 
te1.1.0513) 55 17 88  

Uitnodiging 
Jaarvergadering 

op vrijdag 15 september 2000 
aanvang 20.00 uur 
in de D.W.P. - kantine 
te Sintjohannesga 

AGENDA: 

1. Opening. 

2. Notulen. 

3. Mededelingen. 

4. Verslag secretaris. 

5. Jeugdverslag 

6. Verslag penningmeester 

7. Verslag actiecomité. 

8. Verslag kascommissie. 

9. Benoeming kascommissie. 

10. Bestuursverkiezing: 
aftredend  Elbert  Jager (niet herkiesbaar) 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 
HET BESTUUR 

KOM VOETBALLEN 

Wetkon& hij 	 



Infoblad "It Wite Pealtsje"  juli  2000  
Algemeen: 

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

Consul  
— Atze Pieter van Stralen 

Kampweg 9 	8463  VD  Rotsterhaule 

Jeugdbestuur:  
Anne Knol 
Binnendyk 6 	8461.  LD Rottum 
Henk Mulder (vanaf 1-9-2000) 
Skoalekers 2 	8464  PG  Sintjohannesga 	0513 - 55 12 55 

0513 55 12 76 

0513- 55 17 64 

0513 -62 76 57 

0513 - 62 01 02 

0513 - 55 20 78 

0513 - 55 20 78 

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 	0513 - 55 19 54 

8464 PH Sintjohannesga 	0513 - 55 21 41 

8463 VG Rotsterhaule 	0513 - 55 17 49 

8464 PD Sintjohannesga 	0513 - 55 20 17 

8464 PG Sintjohannesga 0513 - 55 20 12 

8464 NB Sintjohannesga 	0513 - 55 19 86 

8464 NX Sintjohannesga 	0513 - 55 10 71  

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 

8501 RM Joure 	 0513 - 41 59 11 

8464 PD Sintjohannesga 	0513- 55 20 07 

8464 NG Sintjohannesga 	0513 - 55 16 89  

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

Minne Modderman 
Streek 54 	8464  ND  Sintjohannesga 

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

8447 AB Heerenveen 

8446 CR Heerenveen 

8461 LD Rottum  

Succesvolle DWP-familiedag 
SLNTJOFIANNESGA - Op za-

terdag 27 mei werd op sport-
complex ,De Grie' in Sintjohan-
nesga de tweede DWP -familie-
dag gehouden als afsluiting 
van het voetbalseizoen. Op vrij-
dagavond was er al een kleine 
voorschot, op initiatief van twee 
eerste elftalspelers werd er een 
afscheidswedstrijd 	gospeeld 
voor Klaas Huisman, jarenlang 
vaste kracht van dit elftal. Het 
huidige eerste kwam in actie te-
gen gerenommeerde oud-spe-
lers. 

Dat deze nog goed een balletje 
kunnen trappen getuige de 
nipte 1-0 overwinning. Een 
kleine smet op deze avond was 
dat Jappie van Hes ernstig ge-
blesseerd het ziekenhuis in 
raakte. Zaterdagmorgen was de  

organisatie vroeg uit de veren. 
begonnen werd met een ontbijt 
voor de jeugdleden. Door de vrij 
sterke wind moest er met man 
en macht gewerkt worden om 
de tent veilig toegankelijk te 
maken. Na het ontbijt kwamen 
de jeugdleden bij de spelmor-
gen in actie. 

Bijgestaan door de B junioren 
werd de hele morgen een spel-
circuit afgewerkt Met onderbre-
king van een dikke regenbui, 
waren er spannende onderde-
len. Na de prijsuitreiking waar  
Age  Ellert als winnaar met een 
complete oranje dug-out naar 
huis ging was er tijd voor 
lunch. Voor jongeren dus .... 
patat. Een leuke afsluiting van 
de jeugdleden met nog enkele 
toernooien in zicht. Na de jeugd  

was het tijd voor de senioren, al 
jarenlang is het gebruikelijk 
dat er begonnen wordt met een 
mixtoernooi voor de senioren 
en dames. Zelfs enige oud-leden 
kwamen nog in actie. Een mid-
dag waar gezelligheid troef 
stond mede omdat de wind ging 
liggen en het zonnetje achter de 
wolken vandaan kwam. Daarna 
konden de dorstige kelen wor-
den gelest middels de happy  
hour  om daarna massaal aan te 
vallen voor de barbecue. Een 
klein voorproefje op de ko-
mende dorpsfeesten want 
daarna werd er nog, met  life  
muziek, tot in de late uurtjes 
gefeest. De volgende ochtend 
moesten enkelen weer vrg op 
want er werd wederor 	rm 
verwacht zodat de feest 	be- 
ter kon worden afgebroken. 

kantine: 
sportpark de Grie 

voorzitter 

secretaris: 

penningmeester: 

wedstrijdsecretaris/ 
beheer velden: 

algemene zaken 
(gebouwen/kantine): 

technische zaken: 

jeugdzaken: 

voorzitter: 

secretaris: 

voorzitter: 

leden: 

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



iedere dinsdag 
vanaf 19_30 uur 

kantine: 
kantine (zat morg.) 

kantine (di/don) 
schoonmaak: 
terreinonderhoud: 

selecte: 

3e en 35+ 

dames: 

le elftal: 

grensrechter 

2e elftal: 

35+ elftal: 

Trainers senioren: 
- Klaas Wittermans 

Fonteinkruid 36 8607 HH Sneek 0515 - 42 55 75 
- Wiepie Krist 

De Grie 5 8464 PA Sintjohannesga 0513 - 55 19 54 
- Alex Hoks 

Kerkweg 7 8507 CD Rohei 0513 - 55 1045 

Leiders senioren: 

0513- 55 

0513- 55 

0513 - 55 

0513 - 55 

0513 - 55 

10 

16 

15 

12 

19 

02 

34 

62 

76 

54 

- Geert de Jong 
Molenstelle 17 	8464 NL Sintjohannesga 

- Mindert Mulder 
Nieuweweg 18 	8463 VG Rotsterhaule 

- Sietze Drenth 
Nieuweweg 6 	8463 VG Rotsterhaule 

- Atze Pieter van Stra len 
Kampweg 9 	8463 VD Rotsterhaule 

- Wiepie Krist 
De Grie 5 	8464 PA Sintjohannesga 

- Henk de Vries 
K v Heerensstr 18 8442 GW Heerenveen 

-  Durk  Jansen 
0513- 62 09 36 

Oksewei 93 	8501 TVV Joure 

Trainer!  !eiders  jeugd: 

0513 - 41 56 08 

- zie infoblad jeugd 

Verzorging: 
Hendrika Noppert-Bangma 
Roazebosk 22 	Scharsterbrug 

Medewerkers (komend) ciubblad: 

0513 - 61 29 08 

- in ontwikkeling, vacatures 	 )'7?'? 

Wasserij kleding: 
Herman de Heij 
Jutte 99 	8447 AB Heerenveen 

Kantine-inkoop: 

0513 - 62 76 57  

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

Vrijwilligers:  
- Anneke Laaeveen, Ype Bijker 
- Richtje Elzinga, Tineke van Hes, Aaltje Schokker, Tetje de Vries, 

Gelske van der Wal 
- Ype Bijker, Jan Sloothaak 
- Alle van der Berg / Anneke Boukes 
-  Harm  Sloothaak 

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

Roel Vaartjes, Wietze Zwart 

Clublied v.v. D.W.P. 

Dat D.W.P. ook een eigen clublied heeft weten denk ik niet velen, wel gezongen op 
de reünie van alweer 3 jaar geleden doch nogmaals onder ieders aandacht. 
De melodie is wat gevoelig, na de trieste uitschakeling van het Nederlands elftal. 
Het clublied is ongeveer in 1950 geschreven door de heer Knol, commies te 
Sintjohannesga. Bij het uitgeven van het vorige clubblad in 1985, ontving 
(oud)voorzitter Oene Bijker van oud-D.W.P.-er Jan de Jong (broer van Gerard) uit  
Snits  de tekst van het clublied. Jan de Jong had dit als 12-jarige, met zijn elftal in vol 
voetbaltenue, gezongen op een uitvoering van D.W.P. Het was in café Bos, waar 
toen een toneelstuk, met eigen krachten  ward  opgevoerd, genaamd "Mariander. 
De hoofdrolspelers waren Boukje Vermaning met  hear  broer Johannes. 

Bij D.W.P. ons ciubje 
voelt iedereen zich thuis. 

Zijn sterk de vriendschapsbanden 
nog sterker dan een kluis. 
Wij vechten voor elkander 

zijn samen een gezin, 
dan kan het haast niet  enders  

blijft de goede geest erin. 
Wij zullen nooit verzaken, 

wat betreft ons clubbelang. 
En zullen altijd winnen 

voor geen club zijn wij ooit bang. 

Refrein: 
Hup D.W.P. laat de :eeuw niet in zijn hempie staan 

Hup D.W.P. trek je beste voetbalschoenen aan. 
Hup D.W.P. vooruit geef hem van katoen, 

dan gaan we vast weer winnen, en worden KAMPIOEN. 

Bij ons geen slappe kerels, 
bij ons geen narigheid. 

Sportief willen wij blijven, 
voor nu en voor altijd. 

Daar zullen wij voor vechten, 
en dat bewijzen met een daad. 

Want ieder lid doet graag z'n best, 
zelfs trainen is dan een feest. 
Wij zijn en blijven altijd een, 

omhoog ons ideaal. 
Daarvoor geen offer ons te groot, 

dus zingen wij allemaal. 

Refrein: 
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V.  Van de bestuurstafel 

DWP boekt belangrijke overwinning op De Wálde 

1SCO en vrouwen aan de kant 
Op het laatste infoblad van het seizoen 1999/2000 een niet al te lang voorwoord. Al 
het materiaal weer verzameld met als gevolg een dik infoblad boordevol informatie 
over het afgelopen seizoen en de (concept) spelersindelingen van het nieuwe 
seizoen. Indelingen beker en competitie waren nog niet bekend. Veel leesplezier. 

SIKKO BRUINSMA 

St. Johannesga - DWP hoort zo 
langzamerhand hij het meubulair 
van de vierde klasse. Al jaren be-
weegt de club zich vrij anoniem 
over de ranglijst, maar nu is er 
toch een hachelijke situatie ont-
staan. DWP weet alleen De Wálde 
nog onder zich en dat stinkt naar 
degradatie. En dus wordt er elders 
gekeken naar wat DWP 'doet' in 
deze lastige tij. Winst op rode-lan-
taamdrager en directe tegenstan-
der De Wálde zou welkom zijn. 

Trainer Klaas Wittermans en 
leider Geert de Jong zitten beiden 
op hurken naast de dug-out te kij-
ken of dat ook lukt. De wissels 
Johan Kok en Marco van der Wal 
gaan er in de korte broek maar 
even recht voor zitten. Van koud 
worden is vooralsnog geen sorake, 
want Marco mag meteen 
spier' als Volken Sloothaak de bal 
ver over het doel van De Wálde-
keener Erwin Lootsma schiet. 

Als van der Wal de bal weer in 
veiligheid heeft gebracht licht hij 
de anderen in over het 'gevaar' 
Elis Benelatie van de tegenpartij. 
„Die was daar ook al goed." Met 
'daar' doelt van der Wal op de 0-2 
gewonnen uitwedstrijd tegen De 
Wálde. 

A capella 
Met Robert Spoelstra en Jan Dik 
Piersma vormen zij het reser-
vekwartet. En dat keurt een actie 
van teamgenoot  Bennie  van der  

Wal op a capella-achtige wijze 
goed met: „Goed zo, Ben." 
Halverwege de eerste helft komt 
DWP op voorsprong door een tref-
fer van Anne Bijker, maar daarna 
dreigt de ploeg van Wittermans de 
zaak uit handen te geven. 
Wittermans brult zijn manschap-
pen toe dat het middenveld niet 
meer goed aansluit. 

Het is prettig toeven in het 
zonnetje. Johan en Robert schijnen 
het zelfs warm te hebben, want zij 
drinken bijna de volledige voor-
raad water weg. Marco heeft geen 
aandacht voor het vocht. Hij is er 
niet gerust op nu DWP de wed-
strijd niet meer zo stevig in han-
den heeft. Kort voor rust doet Elis 
Benelatie waar Marco al bang voor 
was: hij scoort 1-1. 

„Kon je op wachten", mompelt 
Johan Kok. Maar het feestje duurt 
maar even bij de bezoekers. Nog 
voor de rust mag René Krik.ke een 
Vrije trap nemen, die door de niet • 
sterke doelman Lootsma wordt 
losgelaten. De rebound is voor 
Lieuwe Huttinga: 2-1. Als de in de 
tweede helft in het veld gekomen 
Robert Spoelstra er na zeven mi-
nuten 3-1 van maakt lijkt er geen 
vuiltje meer aan .de lucht. 

Een zware straf 
Maar dat is slechts schijn, want 
DWP weigert 4-1 in het net te 
schieten. Anne Bijker kopt nog 
voor de derde treffer tegen de lat 
en Volken Sloothaak faalt oog in 
oog met Lootsma. Jelte Landman 
van De Wálde mag er intussen met 
rood af. Hij vergrijpt zich aan de 
doorgebroken  Harm  de Vries. Een 
zware straf. Wittermans vindt de  

rode kleur ook erg overdreven, 
maar heeft eigenlijk geen tijd om 
zich daar druk over te maken, 
want diezelfde  Harm  de Vries 
schiet een kans via de paal naast. 

Lieuwe Huttinga komt zich bij 
de zijlijn melden over aanwijzin-
gen van Wittermans. Het gras ziet 
bleek van schrik als de twee elkaar 
met woorden te lijf gaan. Zo te ho- 

ren zijn ze het niethelemaal met 
elkaar eens. Als  Harm  de Vries 
vervolgens weer de paal raakt en 
Volken Sloothaak de opgelegde re-
houndkans over schiet, loopt de 
meterkast bij Wittermans resoluut 
vol water. 

De stoppen slaan door. De trai-
ner stuurt een peloton tekstballon. 
nen het veld in om Sloothaak eens 
even flink de oren te wassen. 
Volken Sloothaak wordt kort daar-
na gewisseld voor Johan Kok en de 
spits lijkt helemaal op één lijn te 
zitten met zijn trainer. Moege-
streden en als een vat vol frustaties 
over het missen van die kansen, 
geeft hij Wittermans zelfs nog wat 
verbale ondersteuning betreffende 
zijn eigen matige optreden. 

DWP geeft de winst niet meer 
uit handen. Bij De Wálde is te wei-
nig vuist aanwezig om de wed-
strijd nog te kantelen. „Ik maakte 
me zo  drub:  omdat De Wálde een 
ploeg is die altijd terug kan ko-
men", reageert Klaas Wittermans. 
„Je moet die pot in de tweede 
helft gewoon afmaken." 

DWP is voorlopig weer even 
'bij> met zijn jonge ploegje. Het A-
junioren-team werd vorig seizoen 
opgedoekt en een deel van de 
aanstormende jeugd kwam bij het 
eerste terecht. „Is een bewuste 
keus geweest. We hebben een jonge 
ploeg  (tie  wil. Om half twee zetten 
we het praat over disco en vrou-
wen aan de kant en gaan we voor 
de wedstrijd. Het inpassen van de 
jeugd neemt natuurlijk tijd, daar-
om blijf ik nog een jaar. Ik wil hier 
iets goeds achterlaten", besluit 
Wittermans. 
DWP - De Walde 3-1 (2-1). 21. Anne Bijker 1-
0.37. Elis Benelatie 1-1. 40. Lieuwe Huttinga 
2-1. 52. Robert Spoelstra 3-1. Scheidsrechter 
C. Sclotanus (Sloten). Gele kaarten:  Harm  de 
Vries, Henk van Hes, Robert Spoelstra en 
RenAe Krikke  (alien  DWP). Rood:  kite  
Landman (De Wilde). 

Clubblad  It  Wite Pealtsje 
Wat inmiddels duidelijk is dat het clubblad  "It  Wite Pealtsje" het toch gaat halen. 
Ook SJORS bracht twee maal per jaar een infoblad uit, de adverteerders van dit 
blad zullen worden benadert of zij willen deelnemen aan een gezamenlijke uitgave 
van SJORS en D.W.P. Een tweemaandelijks clubblad welke zal worden aangevuld 

,et info vanuit SJORS. Maar eerst zal  It  Wite Pealtsje goed op poten moeten 
worden gezet. Bedrijven zullen de komende weken worden bezocht met het verzoek 
om hun medewerking, spontane aangifte voor een advertentie kan natuurlijk ook 
altijd. (contact opnemen met Wiepie Krist, tel. 55 19 54) 
Al met al willen we een kostendekkend clubblad uitgeven welke 5 of 6 keer per 
voetbalseizoen zal verschijnen met de nodige informatie maar ook zeer zeker 
inbreng van jullie. Verslagen e.d. alles is welkom. 

le elftal 
Met nog enkele wedstrijden te gaan hadden we er alle vertrouwen in dat de 
hoofdmacht van D.W.P. zich zou handhaven in de 4e klas. Met nog enkele 
thuiswedstrijden tegen directe concurrenten is dit helaas echter niet gelukt. 
Natuurlijk is dit teleurstellend wanneer je verder denkt zijn er nog ergere zaken. 
Volgend seizoen zal getracht worden het verloren gegane terrein te heroveren, 
hebben we dan een feestje (want een kampioenschap in de 4e klas was op korte 
termijn toch niet haalbaar). Selectie veel succes voor het komende seizoen. 

Jaarvergadering 
Wegens de late vakantie is de jaarvergadering vastgesteld op vrijdag 15 september 
as., wederom in de kantine en de aanvang is 20.00 uur. 
Leden van D.W.P. vanaf 18 jaar zijn welkom. (zie uitnodiging elders in dit  bled)  

"q4VB 
Oe K.N.V.B. heeft een eigen website op internet. 
Op te roepen als knvb.nl. Ook als vereniging D.W.P. zijn we een beetje aan het 
inventariseren om een eigen homepage op internet te hebben. 

Contributieverhoging 
Het is al weer jaren geleden dat wij als vereniging de contributie omhoog deden. 
Alle overige kosten gingen wel omhoog, de vaste lasten als gas, water en elektra, 
overname van het complex in eigen beheer e.d. 
Ook de afdracht aan de KNVB liegt er niet meer om. (zie onderstaande uitwerking) 
Zodoende zal in de komende Jaarvergadering een voorstel worden gedaan tot 
contributieverhoging. Uitgevoerd in twee stappen (2000 en 2001) 
Kijkende naar omliggende verenigingen, sportverenigingen uit eigen dorp dan 
kunnen we nu zeggen dat de contributie van D.W.P. momenteel extreem laag is. Als 

VERENIGINGSNIEUWS 



Rein Vallingr. kon zijn gelok niet op. 
• Dil is :nip eerste jaar als trainer 
en dan meteen al een kampioen. 

• schap. Mooier lot net niet." Mn 
, een tocht als jeugdtrainer bij  CAB,  
Scharnegounam, Praneker en RES 
nam Vallinga het roer Over var 
Okke van de: Karnp die naar  CVO  

• venrok. 
Nijland was er net Met in ge-

Mooed  om Van der Kamp eer, mooi 
afscheid te geven,  wont  de na-
no:non:1e van song seizoen lever-
de door een beslissende nederlaag 
tegen Tonego helemaal niets op. 
Maar de veren van Nijland wares 
snel verdwenen. 

n-Pilijland 1.3 
01 	.ding van Vallinga deed 

scizoen vanaf het cerste 
, moment mee om het hoogste goed. 
Groot. concurrent was  Hoeg  dot 
in het nicht ven de haven de eerste 
nederlaag van het seizoen leed. De 

:ere: stond klaar voor Wiingo en 
oijn mannen. 

Het lantste obstakel-he.te DWp. 
dat inmiddels al con stanbewijs 
voor de vijlde klasse in huis had. 
Vratig was dan  one  hoe het 7-St mot 
de zenuwen aan  dc  ban: van 
Nijland  onto  hoeverre DWP  on  te 

.porren was voor iets volts. Ik had 
eerst nergens last van". bekende 
Vallinga. „maar loon ik het grocne 
Sr25  nag.  werd ik nerveus. Dit is 
voor de mij  dc  eerste keer.  Desist  
kun je Met zijn, want we hebben al-
tijd problemen met  !slick  stevige 
ploegen al:  DWI)."  

Dot was  lode  eerste helft aan de 
stand niet of te lezen.Toen scheids-
rect.:Timmer uit Meppel er na 52 • 
minuten eindelijk  gentles  van had, 
stond 0.3 , op het bord Gerrit 
Eppinga en twee most Douwe 
Posthuma. Bovendien kogelde 
Jappie de Boer nog steenhard tegen 
de onderkant van de lat. DWP 
daarentegen kwarn nauwelijks se• 
neus in de boon van doelman 

Bertus Toloma. Geen vuiltje aan de 
lucht derhalve, in een overteens 
buitengewoon matige pot. DWP 
speelde. als een degradant,  mane  
Nijland niet als een karnpioen. Van 
het gevolg raakte het timidc pu-
bliek niet onder de  mein&  

De  nicest  aardige per:ode vol. 
trok  nick  kort no nut. DWP had het 
er nog eens eventjes over Wind en 
kwann nut een laatste  mane  spirit 
Uit de box. En prompt wererNijiand 
zenuwachtig. -Norman!  doer  we de 
beste  oaken  in de tweede helft, nu 
in de tent. IVe voetbalden no rust 
minder ee er sloop irritatie in het 
per. verteideVallinga. 

Onrust 
DWP begon te rarrunelen  can  de 

or.. Al na zes minuten schoot 
keen Lagevecn fraai int 1-3. Kort 
daarvoor  nag  Robert Spoelstro  eon  
kopbal net voor de Isjp gekeerd. 
Nijland  'eon  ineer-s geen duels meer  
wine.  en de: norgde voor de nodi-
ge onrust. binnen en buiten  dc  lij-
nen. Maar  MVP  kon de wedstnjd 
uiteindelijk geen wending meer ge-
ven. De meeste opwinding kwatm  
soon  utt cen actie van  Bennie  van 
der Wal. die Douwe Posthurna reso. 
tutu ondemit sealse in de  nun  van 
doelman Jan Dik Wierstna. 

Maar scheidsrechter'llmmer wa-
de van geen stralschop weten en 

wailde  dc  protesten net  so  arrogant 
wee als de verontwaardiging van 
DWP in de eerste holt, torn 
Posthorn: mocht scoren ondank's 
het hardnekkig vlaggen van grens-
rechter Minden Mulder wegene 
buitenspel. Timmer stond eeve-
weg  on:  dat goed te beoordelen.  
tenor gal desondanks geen krimp. 

Het waren opvallende  oaken  in 
een onopvallende pot. Nijland, dat 
het  under  de geschorste Hein 
Darnstra moest  Coen,  slaagde io  
hear  missie. Het overwon  reset,  
slagen in de vonn van geblesseerde 
spdlers en paste de jeugd ir_ De 
honderdoeventig koppen tellende 
vereniging kon wederom juiehen. 

dus waren er nu bloemen tn  
plants can  tranen.  It,  had voorai 
geegd„ als we 53 pannen halen zijn 
we kamptoen en dal is gelekt. Na 
de verloren wedstrijd tegen NOK 
stonden er non  itch:  panijen op het 
programmO . 
kaar afgesproken 	elkaar niet 
sneer zouden laten zitten. De Jon. 
gene hebben de: fantastisch  tinge.  
voerd", aldus Vallinga. die zijn ge. 
lok niet op kon. 

pwp.- Sidadd 1-3 tO31.  Ia  Germ Errnt• 

easvc
SchtaGtrrnmer .t.e. Timme0,1cpsei) Grit 

grt7t's "t'grg 	

r . 

 

Sintjohannesga -Tegen her reeds gedegradeerde DWP stelde 
Nijland het kampioenschap veilig. Met dank een CSL dat 
Heeg op de voorlaatste speeldag onderuit haalde. De schaal 
was ineens voor het grijpen en daar wist de ploeg van trainer 
ReinVallinga wel raad mee.Voor de derde maal in vier jaar 
eer. stapje omhoog, daar koele  mee thuiSkornen. 

Promotie voor de derde maal in vier jaar 

Nijland naar de derde klasse 

L
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Dinsdag 25 april 2000 

Naam: Anne de Jong 
Leeftijd: 46 jaar 
Reden: Na zeventien jaar als 
scheidsrechter actief te zijn ge-
weest, liet hij gisteren verstek 
gaan bij de belangrijke wed-
strijd Udiros-Jubbega. Het team van  OW?  El werd onlangs nneestagen trampinen Von 

de voorjaarsreeks. iri,orwaur een keurige prestatie De pliiee 
bestaat uit staand van links naar re-eh:5 osststent leider  Durk  Jager. leiders Jan Brouwer  on  Robert $poelstra. Theo van cler Meer. Meine van der, Heide. Jan Freerk do Jong. Zittend  miner Ales  links.  Andres  de tong Rtchard van der  Loan.  0~ Metler. Willem Jager en irg,gend keeper 'Mark Hulzebos 

Heeg maakt tegen 
DWP dozijn vol 
HEEG — Ondanks de lastige 
omstandigheden vanwege de 
harde wind had Heeg zaterdag 
geen enkele moeite met sco-
ren. De achtervolger van kop-
loper Nijland maakte op eigen 
veld tegen  MVP  het halve 
dozijn vol. Jorrit Bergsma en 
Maarten Koopmans scoorden 
beide twee keer. 

Langste kruidkoek ter 
we-Ad in Sint Johannesga 
kan t. 	.eer redareuren 
SINT JOHANNESGA - De  limp,  kruidkoek ter wereld word13.-
terdag gemnakt in Sint Johnnnesga. De plaatselijke Kookbakkerij  
Wiener  Ketellapper  hat::  ter gelegenheid van  Moir  honderdjarig 
staan een koek  can  250 meter. Doordat zo'n lange  hock  niet in de to'  
heck  past. wordt die ntgewerkt op de strisat voor  dc  fabriek aan de 
Streek. Dal gebeurt op een lange  tale!.  
Om half drie met het haksel klaar  alto.  Daarna siert het person.; 
van de koekbakkerij fee, met de inwoners van Sint Johannespa. De 
kruidkoek wordi met ter  plants,:  opgegeten. Zondag  gnat  die top, 
transport naar  Son  en Breugel ;n Noord-Brabant. Daar wordt een  
peeing  gedaan  dc  langste koffietafel wit to organiseren. 

dit mogelijk is is het natuurlijk mooi, doch rekening houdende met 2 trainingen en 
één wedstrijd per week stijgen de energiekosten enorm omhoog. 

Nu 	 2000-2001 	2001-2002 

senioren ƒ 12,50 	ƒ 15,- ƒ 17,50 
jeugdleden - 	7,- 	ƒ 	8,50 	- 	9,- 

dames bekijken of men valt onder jeugd of senioren 
donateurs ƒ 12,50 	ƒ 15,- - 

Afdracht kosten KNVB 
Totale maandelijkse incassokosten bedroegen vanaf augustus tot en met mei 2000 
in totaal 7 11.500,-. Hieronder een opsomming van de werkelijke kosten: 
- wedstrijdgelden, de inschrijving van de competitie en de beker wedstrijden 

bedroegen 7 1.694,50 
- Abonnementen veldvoetbal en pupillen 7 545,-- 
- Tuchtgelden (gele kaarten e.d.) 7 1.365,00 
- Omslag scheidsrechterkosten f 1.235,30 
- Afdracht contributie aan KNVB 7 3.153,10 

(27 niet spelende leden (senioren) f 15,98 / 94 leden veldvoetbal (senioren) 
15,98 / 44 leden veldvoetbal (junioren) f 12,44 /58 leden veldvoetbal (pupillen) 
8,94) 

- verenigingscontributie 7 100,- 
- Verkopenoverzicht f 1.586,42 (o.a. BUMA-rechten 7646,25, drukwerkf 175,75, 

extra omslag scheidsrechterkosten 7 518,49) 
Totaal dus betaald: 7 11.500,-te betalen bijna 7  10.000,-- per seizoen. 

Programmaboekje 
Momenteel is het programmaboekje voor het eerste elftal 7  1,-. 
Gelet op de tijd van het maken en de kostprijs is besloten om dit te verhogen naar 

2,-. Vele verenigingen afgelopen seizoen vroegen al ƒ 2.50 per boekje. 

Hierboven allemaal financieel nieuws, misschien dat het een goede zaak is dat 
penningmeester Jan de Vries in het komende clubblad enige uitleg kan geven over 
het reilen en zeilen van onze vereniging en wat er allemaal bij komt kijken om een 
vereniging als het onze draaiende te houden. 

Aantal actuele leden: 217 leden en 131 donateurs. 

Beleidsplan 
Vanuit het algemeen bestuur als het jeugdbestuur wordt er gewerkt aan een 
beleidsplan voor de vereniging. Met medewerking van de NSCU en financiele steun 
van de gemeente zijn er inmiddels een drietal bijeenkomsten geweest om voorzichtig 
een beknopt beleidsplan voor onze vereniging te maken. 
Vele zaken zijn geregeld doch niks staat op papier. 
Als voorbeeld een beschrijving van een bestuursfunctie, wat doet men allemaal? Bij 
vervanging is heel gemakkelijk aan te geven wat men van een komende kandidaat 
verwacht. De keuze is een niet al te dik beleidsplan welke toepasselijk is voor onze 
vereniging. Momenteel worden de doelstellingen van de vereniging verder 
uitgewerkt, een overzicht en omschrijving van alle functies. 



Sneu voor  Hoeg.  dat onlunes 
struikelde teonn CSL. maar  A-
land  is geen verkeerde kampi-
oen. Me reden om wat batten-
non in de hlauwwntte clubkleu- 
ren 	te 	vuurwerk te ont- 
sicken. bier als champagne voor 
de modale voetballer te laten 
schuiven, met bloemen te 
nroolea  on  een polonaise in de 
fniddencirkel te houden. DWP 
toonde zich een uitstekende 
gasthoer. die meer dan zijn spot,  
:love plicht deed door not gehos 

ie begeleiden met  Queens  ever.  
greed  .kve uw  the champions'.  
En het beste tieners moest ',ten 
nog bereiken. Zaterdag sijpelden 
heFiehten door  Cat  de-germ:mite 
Wvmbritscradiel de aanleg  can  
een dringend noodzakelijk 
tweede  odd  wil bevorderen, 
door een dwarsliggende grond-
benner niet helemaal zoals de 
rest van de wereld het wenst. 
maar als je als hfillander voethol- 
er  ales  tang knel gezeten hebt. 
neern je dat veer lief. Er blijken 

dus  can  die dagen te bestaan.  Cat  
niets hopes kan en dat is maar 
mooi,  swim  voetballend was het 
niet indrukwekkend. Op de laat-
ste competitiedag gierden de Zr. 
rococo ictlerecrt incens dnpr de 
keel. 
„Nergens  Iasi  van, maar men ik 
het gras rook, kreeg ik het zeir 
ook te pakken." bekende Nij-
land-trainer Rein Vetlinga. 
„Voor mij is het allemaal Met., 
ik debuteerde na jaren hij de 

iud  j' CAB.rn'` r*;ranernostrZk.  
Vorig jaar werd Makkum kampi-
oen  on  ging promotie net Met 
door. lk wilde Nijland war  an.  
does  Imes  voetballen en Jan 
moet in hetzeki.le nivenu maar 
weer kunnen halen. Het enige  
clod  was nu kampioen word., 
Wij lieten het vandaag niet ,Jen, 
niaar daarbij kunnen we ook nog 
heel 	aardig 	vomballen.'" 
..Ondanks  tie  0-3 voorsprong bij 
de rust liep de spanning enorm 
hoog. We nadden at  warn,  Jut 

We ,9.een punt moehten  lawn  
gen. Daardoor en ook  dour  
schorsingen  on  lanedurige bles-
cures can  Jeroen Hnongri. Hen-
drik de Boer  an  Piet Nota  heal'  
dan we het niveau iuie sewde 
wintersiop niet meer. Mar er is 
goed gewerkt  on  in dce .n  clod  
ik. dat  ice cell  enornie prestatie 
hebben geleverd. In 	seleette  
eat  weinig seranderen. imssehten 
nog ical  ;cued  inpassenn e dan 
denk ik.datwo het in 	derde 
klasse rintar eens moeten  probe•  

Uri 
Hoewel eigenlijk aBeen Johan 
Eppinga atj ci notno ie tliVell 
11,13hte,  meat  NijianJ ian eerl 
hcel tinritremnogiinnoo Dwp 
slIllkehjk druk zetten en uit Jat 
offensief  :olden Line stints  wet 
heel gemakkelijke goals. De 0-: 
eiei.  loci%  de jonge doelman J. 
Dik PterbrIld eijo enige foutje 
maakte.gehinderd door zijn laat. 
oe man keek  can  1-fc, de  hat  los 
lint  on  via de staander . ciii 
schouder van Van  Has  wurmde  

Corn  I Eppittpi. inch r.iji: Iestlett 
ten  WS  een jtiart,eassit 	van 
Pier-:ion. de  hat  in Set Joel. 
De meer pratende dan voetbal-
lende Doewe Postliuma weed 
eeemoalnwt wcgcrtu hsocooput 
teruggefloten or mitakte er 0-2 
van. Op dag  can  rust redde 
Picrsma  eon  schut van  Wien,  
Boonstra. wtiarna Posthunia 
nog raak kon knanen. 

Nu rust  scarce  Je sullen onige- 
drainvl. 	kwam het (ten 
verjongde.  DWP IllCI Anne Ha-
ven in  eon  hooktrol zoals het 
hele seizoen al inoeiliiker afin de 
goals. Het  bled  bit comic. Je 
Mooiste van de wedstrild. Een  
dour  Beaus TnIsma. iS timn.1-
dels en lroeigoacneiin.itieiroids.
weddrijd. ungeooksw  hat.  word 
door Volken Sl.thaak praelttig 

.illes en iedereen !teen in 
het Nitland-Joel 

DWP•Niiland (0,1, 

intsk. 

Door  Luigi  Bit!sing 
SINT JOHANNESGA - Op de drempel  can dc  derde 
klasse raakte Nijland zaterdag. in Sint Johannesga bevan-
zen door zenuwen. leverde zonder sfeer en beleving een 
'draak var. een wedstrijd af teren het reeds gedegradeerde. 
voorbeeldig strijdende De Wiie  Peal, maw'  jaan  loch  met 1. 
3. Zodat racer dan tel  one  benodigde puntje binnenge-
harkt werd om terecht kampioen te worden voor Heee. 
waarmee he: hele seizoerr in de vierde klasse A gedomi-
neerd werd. Nijland schoot daarmee vrijwel meent door 
van de zesde naar de derde Masse,  eon  niveau dat ruim een 
kwart eeuw geleden ook al eens gehaald werd. 

Sijiander Reins., t litekstrJ treats, en Anne Oditrda salt DI\ P in duel iitn 	hat. 

CSV De Leeuwarder 
Zwaluwen krijgt drie 
maal verkeerde vlag 
Leeuwarden - Minne Modderman 
bedoelde het zo goed. Voor de der-
by tegen Blauw Wit'34 zou de 
KNVB-official zaterdag eindelijk 
de, goede vlag uitreiken na het 75-
jarig bestaan van voetbalvereniging 
CSV 	De Leeuwarder Zwaluwen. 

Op de eerste vlag stond 'Leeuw-
arder Zwaluwen' en na correctie 
van de club ging de bond weer in 
de  four:  'De Leeuwarder Zwaluw-
en'. Zaterdag dacht Modderman de 
juiste vlag uit te reiken, maar toen 
deze door voorzitter Meindert 
Tadema werd ontvouwd bleek 
weer niet de juiste clubnaam te zijn 
geschreven: 'CVV De Leeuwarder 
Zwaluwen'. 

DWP door GEBO in het nieuw 

Hijnaaan hot einde van het vcetbalseizoen is DWP 3 wederom in 
nieuwe tenues gestoken door de GEBO unit Rotsterhoule, Op de 
foto. gemaakt tijdens de DWP-familiedag. geeft de beer G. Bos 
kritisch zajn goedkeuring aan het gebodene. 

Nijland stoot door naar derde klasse 
Belangrijke datums: 
In dit infoblad zit een bladzijde met belangrijke datums, start training , wanneer 
beker, graag ieders aandacht. 

Foto-archief: 
Secretaris Jan Knijpstra is inmiddels al weer enkele jaren druk bezig met het maken 
en verzamelen van gemaakte foto's e.d. van D.W.P. 
Opbouw van de geschiedenis middels het verzamelen van verslagen, stukjes e.d. 
Ver 	zoek aan de ouders welke dit seizoen foto's hebben gemaakt, van 
elfta 	lien  of pupil van de week om een extra foto in te leveren voor het archief 
van 	D.W.P. Op deze manier kunnen we bij ons volgend jubileum het 
fotomateriaal wederom uitbreiden. 

Wist u dat 	 
- Henk Mulder heeft toegezegd om vanaf 1 september as. toe te treden als nieuwe 

jeugdsecretaris. 
- de 2e D.W.P.-familiedag op 27 mei een enorm succes was. 
- Henk van Hes en Anne Haven op 26 mei een afscheidswedstrijd voor Klaas 

Huisman hebben georganiseerd. 
- Klaas met veel genoegen terugkijkt op deze wedstrijd en overweegt door te gaan. 
- Jappie van Hes ernstig geblesseerd raakte en moest worden geopereerd in het 

ziekenhuis. 
- Sieco Lageveen tijdens de dorpsfeesten raar ten val kwam en dezelfde weg 

moest afleggen. 
- We beiden beterschap toewensen. 
- Arie en Aaltje Schokker op maandag 26 juni 25 jaar waren getrouwd. 
- Er nieuwe standenborden komen in de kantine. 
- GEBO en FABRIEK de nieuwe tenuesponsors zijn van het 3e en de 35+. 
- Nog niet alle functies vervult zijn, zo wordt er nog gezocht om een jeugdtrainer 

voor de F-pupillen welke samen met enkele A-junioren deze groep kan trainen. 
- we de nieuwe (jeugd)leden bij D.W.P. hartelijk welkom heten en dat men veel 

plezier in het voetbal zal krijgen. 
- de vertrekkende leden (Jappie van Hes en Roel Wietsma) veel succes wensen 

bij hun nieuwe club. 
- het oude D-pupillen team dat destijds Fries kampioen werd weer bijna compleet 

is met de terugkeer van  Harm  van der Wal en Remco ten Hoeve. 

Bestuur en leiders wensen iedereen een plezierige vakantie 
toe, wees voorzichtig en tot het volgend seizoen. 

Kopie inleveren in de kopiebus in de hal van de kantine. 
le clubblad: 	7 oktober 2000 
inleveren voor: 	30 september 2000 





Volken Sloothaak schiet DWP kort voor rust met een prachtig afstands- 
schot naast  CVO. 	 Foto: Simon  Meeker  
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Degradatieduel met  CVO  eindigt onbeslist 	 FiO r7/9, 

DWP behoudt vertrouwen 
Sinijohannesga-DWP 
kwam in het belangrijke 
treffen tegen  CVO  in de 

, kelder van de vierde klasse 
A weer niet tot winst. Het - 
vertrouwen op een goede 
afloop is bij trainer en , 
begeleiders echter volop 
aanwezig. Zowel bij DWP 
als bij  CVO.  

HENK KALTEREN 

Het Vertrouwen op handhaving is 
bij  CVO-trainer Okke van der 
Kamp no aanwezig. Ook al werd 
één van de laatste strohalmen niet 
werd gepakt. „Maar voor DWP is 
dit gelijkspel erger"

' 
 berekende Van 

der Kamp, die naast de twee.com-
petitiewedstrijden ook nog een 
restant tegen Franeker (morgen) 
achter de hand heeft om  nits  de zor-
gen te geraken. 

DWP-CVO 1.1 
De tijd begint te dringen voor DWP 
en  CVO.  DWP is het meest constant 
van de twee. De ploeg van trainer 
Klaas Wittermans.begon onderin en 
staat nog steeds onderin. Witter-
mans ziet echter no wel mogelijk-
heden: „Aan het einde van vorig 
seizoen verloren we vijf wedstrijd-
en op rij, toch konden wij ons 
handhaven. We kunnen nog zes 
Punten halen. Alles is mogelijk."  

CVO  leek vanaf de aanvang het 
meest bewust dat er gewonnen 
moest worden. Onder de bezielen- 

de leiding van routinier Eelke 
Idsardi werd steeds de aanval ge-
zocht.. Samen met  Gabe  Piet 
Bruinsma en Jeroen Torensma 
vormde hij het gevaarlijke trio van  
CVO.  C" - licteerde het spel en 
DWP  lit 	:net' de feiten aan. De  

openingstreffer voor  CVO  was dan 
ook chic verdiend. Een hoekschop 
van Torensma werd vallend en kop-
pend door Ronald Riernerstna ver-
zilverd (0-1). 

DWP bleef verkrampt spelen, en 
onderling werden nog al eens  

onaardigheden uitgewisseld.Trainer 
Wittermans moest handelend op-
trcden en dat leek succes te hebben, 
want na een goede combinatie tus-
sen Volken Sloothaak en Anne 
Haven kopte Anne Rijker via doel-
man Gert Jan Postma net over het 
doel van  CVO.  

Op slag  vats  rust  !twain well  de 
-gelijkmaker op het scorebord. Een 
snel genomen vrije trap op het 
middenveld bereikte Sloothijalc. Hij 
haalde van twintig meter uit stand 
uit en de bal caramboleerde in de 
uiterste hoek achter  CVO-doelman 
Postma (1-1). 

DWP kwam na de gelijkmaker, 
vlak voor rust, in de tweede helft 
beter uit de startblokken.  Harm  de 
Vries" verscheen alleen voor, doel-
man Postma, maar hij redde. Het 
werd een kwestie van alles of niets. 
Er ontstonden mogelijkheden over 
en weer, maar bij beide partijen 
stond het vizier niet op scherp. Voor  
CVO  ging Eelke Idsardi voorop in 
de strijd, maar ook hij kon geen 
treffer forceren. De beste van het 
veld was ongetwijfeld scheidsrech-
ter Sjouke Lemstra (Makkinga), die 
een perfecte wedstrijd Boot. 

Trainer Wittertnans van DWP 
was ondanks de 1-1 tevreden: ,,We 
waren in de eerste helft te gespan-
nen. In de tweede helft ging het een 
stuk beter. We zitten met deze jon-
ge ploeg in een opbouwfase. Je 
merkt nu dat veel jongens er bijna 
doorheen zitten en uitzien naar het 
eind van de competitie."  

MVP  -  CVO  1-1 (1-1). 18. Ronald Riemersma 
0-1, 43. Volken Stuothak 1-1. Scheidsrechter 
Sjouke Lemstra iklakkinga). Gele knoeien: 
Jeroen Torensir 	'0) en  Harm  de Vries 
(DWP). 

Koene Koet (1) 
Wie wel terugkeert is Reinier 

Koet uit Rotsterhaule. Over 
drie, vier weken hoopt hij weer 
in het doel te staan van 'het ouwe 
lullen-team* WZS 6. Dat mag op-
merkelijk heten. In de eerste 
plaats omdat Koet twee weken 
geleden in de strijd tegen de jon,  
kies van Blauwhuis 3 ;net een in-
geklapte long, een gebroken rib 
en een zwaar gekneusd schouder 
van het veld werd gedragen. 
tweedens omdat Koet 62 jaar s. 
„Maar ik denk niet aan ophou-
den. Ik vind het veel te gezellig. 
Vooral de derde helft zijn we 
sterk in. Ik ben vanaf m'n achtste 
al keeper, dat geef ik niet zomaar 
op", aldus koene Koet. 

Koene Koet (2) 
Maar als het aan de vrouw van 
koene Koet lag dan had Reinier 
wel de wanten aan de wilgen ge-
hangen. 



ber,k ,ek. 33 07 ri7 59"t".• 
postrek. 614657 t.n.v. Rabobank Heerc-oveer. 
K.v.K. Leeuwarden 4000053'. 

sportpark 'De 
tel. W513) 55 ! 7 .9'3 

1-o 1-2 0-0 1-1 2-1 2-4 0-1 3-1 2-3 2-0 

2-0 2-0 2-2 2-1 0-2 1-1 0-1 0-0 0-3 1-4 

0-1 0-1 2-1 2-2 1-3 3-7 2-2 0-4 

0-3 5-2 1-0 1-0 3-1 1-6 2-3 2-2 

:'-ftane _ 	• 
4-1 0-0 1-1 1-1 2-1 0-6 1-3 1-1 

1-1 2-2 5-2 2-2 5-2 3 - 2 	 1-1 2-1 4-4 

3-1 2-3 2-3 8-0 0-0 0-0 1-0 4-0 2-1 1-3 

2-1 3-1 0-3 1-3 6-0 3-2 2-1 1-1 0-1 2-1 

3-1 1-1 0-1 2-0 1-0 2-0 2-2 2-2 1-0 5-0 

1-2 3-1 	3-1 2-7 1-3 6-0 2-2 3-2 

1 -6 1-3 0-2 1-7 4-2 1-2 ^ ide 1-3 0-6 1-1 1-1 0-2 

lekseassoperzkie le klastre 
eizeii IPPP/2000 

19.45 
19.45 
10.30 
19.45 
19.45 
10.30  

19.45 
19.00 
14.00 
18.30 
19.30 
19.00 
14.30 
18.30 
19.30 
19.00 

training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-seiectie 
training A- en B-selectie 
training A- en B-selectie 
Na de lunch training of onderlinge oefenwedstrijd 
training A- en B-selectie 
Nieuweschoot 1 - 	D.W.P. 1 
Oldeholtpade 1 - 	D.W.P. 1 
le ronde beker 
training B-selectie 
training A- en 8-selectie 
2e ronde beker 
3e ronde beker 
training 8-selectie 
training A- en 8-selectie 
aanvang competitie le etal 
aanvang competitie overige elftallen 

Voetbalvereniging "D.W.P." Rotsterhaule 

OEFENSCHEMA A- EN B-SELECTIE J.9E9ZOEN 2000/2001 

dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 

dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
dinsdag 

donderdag 
zaterdag 
dinsdag 

donderdag 
zaterdag 
zaterdag 

1 augustus 
3 augustus 
5 augustus 
8 augustus 
10 augustus 
12 auclustus 

15 augustus 
17 augustus 
19 augustus 
22 augustus 

24 augustus 
26 augustus 
29 augustus 

31 augustus 
2 september 
9 september 

BESTUUR EN LEIDERS WENSEN 
IEDEREEN EEN PLEZIERIGE VAKAN77E TOE 

Arum  1 
Bant 1 
Boombergum 1 
De Walde 1 

D.W.P. 1 
Flamingo 1 
U.V.C. 1 
Sc Joure 1 

Sneek 1 
Tollebeek 1 
Woudsend 1 
W.W.S. 1  

indelina competitie 5e klasse A  

C,S.L. 

C;11.‹). 

ag_ele 	_ 

_ 

" 

1-4 1-3 

3-3 1-3 3-1 3-1 1-2 1-2 1-4 1-1 0-5 3-1 

1-6 3-3 

2-4 

r  5-2 

• • 	• -• 	•••_ 

Seharnegoutum 
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Wetkom kij.•0 

° 	)  WO 

voetbakerestiging 
D.W.P. 

lalicktiagest: 

D.W.P. E2 

Robert Spoelstra 
Ellie Sloothaak 
wo 17.00 - 18.00 
Henk van Hes 

Edwin Klijnstra (k) 
Sjoerd van der Berg 
Jos Buijs 
Jannie Dijkstra * (v) 
Chris van Hes 
Riekus de Jong 
Norbert Melein 
Jurrit van der Ploeg 
Bernd  Woudstra 
Sjoukje Hoks (v) 
Tenynke Hoekstra (v) 

KOM VOETBALLEN 
Concept-indeling jeugdteams v.v. D.W.P. 

D.W.P. Al D.W.P. Cl D.W.P. DI 

training: 	ma 1830- 2000. 
wo 19.00 - 20.30 

spelers: 

ma 17.00- 18.15 
wo 17.00 - 18.15 

" Barry Braber 1 Robert Bos * 
2 Johannes Dijkstra 2 Gauke Dijkstra 
3 Jan Ype Holtrop 3 Ruben Dijkstra 
4 René Hulzebos 4 Mangal Haringsma * 
5 Gerard Kerkstra 5 Anno Holtrop 
6 Hans Knol 6 Lolke Jan Holtrop 
7 Jos Knol (k) 7 Douwe van der Meer 
8 Sake Mulder 8 Jochem Meester * 
9 Jelmer Roffel 9 Erik-Jan Melein 
10 Sjoerd Douwe Seffinga 10 Roel Mulder (k)? 
11 Alexander Spoelstra 11 Yeb Johan Seffinga 
12 Johannes van Stralen 12 Sander Visser 
13  Elmer  Venema 13 Hendrik van der Wal 
14 - 14 Pieter van der Wal 
15 - 15 

!eiders:  Albert Hol 
Jan Spoelstra 

trainer: Anne Knol 
keeperstraining: Anne Knol 

Rienk Visser 
René Krikke 
Anne Knol 

D.W.P. El  

leiders: Jan Vaartjes 
Ymkje v.d. Velde  

senioren Jan Knijpstra 
trainer: 	wo 17.00 - 18.00 
saining: Alex Hoks 

Jelmer Roffel 
algemeen secretaris 0513 - 55 20 07 spelers: 

1 	Jeus Akkerman 1 

jeugd Henk Mulder (1-9-2000) 
jeugdsecretaris 0513 - 55 12 55 

2 	Klaas Bos 
3 	Roel Bos 
4 	Mark Hulzebos (k) * 

2 
3 
4 

reclameborden/ 5 	Andres  de Jong 5 
advertentie • Wiepie Krist 6 	Ruurd Veldhuis 6 

clubblad aktiekomité 05/3 - 5519 54 7 	Richard van der Laan 
8 	Jens van der Meer 

7 
8 

9 	Dylan  Meijer 9  
10 	Rintje Vaartjes 10 
11 	Age  Ellert v.d. Velde 11 

Durk  Jager 
Roelof van der Wal 
vacature 

1 Frans Boersma (k) *? 
2 Meine van der Heide 
3 Jelle Hoekstra 
4 Jelle Bart Hoekstra * 
5 Hendrik Hoks 
6 Willem Jager 
7 Jan de Jong 
8 Jan Freerk de Jong 
9 Niels Koenen (k)? 
10 Marc Krikke 
11 Theo van der Meer 
12 Leo Tjerkstra 
13 Willem de Vries 
14  Nils  de Waard? 
15 Lucy van der Wal "(v) 
16 Danny Waterlander 
17 Hilbrand Woudstra *? 

voor Al , Cl en D1 op woensdag 18.30 -19.00 
di 17.00 - 18.30 
do 17.00 - 18.30 



De trainingen beginnen vanaf maandag 
14 augustus voor alle elftallen, behalve 
voor de F Teams, deze beginnen 
woensdag 6 september. 
De eerste bekerwedstrijden: Dames, Al, 
D1 en El op zaterdag 26 augustus. 
Cl op maandag 28 augustus. 

Start competitie is op zaterdag 9 september, competitie-indeling en bekerindeling 
zitten 7 augustus in de mappen van de jeugdleiders. 
Eerst volgende leid(st)ers vergadering is 28 augustus om 20.00 uur. 
Het wordt op prijs gesteld dat de leid(st)ers indien mogelijk (vakantie's) aanwezig 
zijn bij/op de eerste trainingsdag van hun elftal/team. 
We hebben geprobeerd om met al jullie wensen rekening te houden en hieruit voort 
is bovenstaande indeling gekomen. Bij vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht. 

Onderhoud 
Onderdalen 

rri 

In.. Velico.  
Tuning  

APK Keuringen  
Dee!  rostauraties 

Complete restaurant,  
Calm*  ombouw 

Reparate 

Wel eens gedacht 
om pupillen of junior-
scheidsrechter te worden? 

D.W.P. Fl  

leiders: Geert Bos 
Arjen Veenstra 

D.W.P. F2 

Jan Venema 
Pjirkje Vaartjes 

D.W.P. F3 

vacature 
Jan Brouwer 

trainers: 	René Hulzebos, 
training: 	16.00 - 17.00 
spelers: 

Jan Ype Holtrop, Robert Spoelstra 

1 Brian Bakker (k) 1 Wytse Sietsma 1  Bianca  de Boer (v) 
2 Leo van der Wal 2 Tjeerd Wietsma 2 iris Bijker (v) 
3 Jelmer Bos 3 Jurjen Krikke 3 Moniek Klijnstra (v) 
4  Matthew  de Boer 4 Simon de  Roo  4 Gertjan v.d. Stouwe 
5 Thijs Vaartjes 5 Wout de Jong 5 Jordy Bakker 
6 Joran Veenstra 6 Roelof Vaartjes 6 Freerk Hoekstra 
7 Robbin Veenstra 7 Jan Vaartjes (k) 7 Dennis Lingsma 
8 Arjen Stoelwinder 8 Wijtze Venema 8 Douwe Mulder 

Anne Knol en Alex Hoks 

X0IMI VOETRALLEIM, DOE  MEE  
EMI WORDY LIID VANE D.W.P. 





Donderdag 15 juni 2000 

   

VAN HIER EN DAAR 

   

 

Mascottemaker Frans 
mag met ma naar EK 

 

   

Op de tribune 

Drie weken lang is Ne-
derland in de ban van 
Euro 2000. Het Euro-
pees kampioenschap 
trekt. En dat geldt niet 
alleen voor de wed-
strijden van Oranje. • • 
Vanavond zitten Frans 
Boèrsma. (12) en-zijn 
mooderyierke uit  
Within)  op de tribiMe 
bij Zweden-Turkije. 

• 

I >oor Nienke van Uitent 
TOEN NEDERLANI) scoorde 
tegen Tsjechië ging hij niet een 
toeter de straal op, zo blij was hij. 
Maar venter is Frans i3oersina 
(12) uit  Roil  tint een hek rustige 
jongen. 
1,igenlijk wilde hij heel erg graag 
naar een wedstrijd van het Ne 
derlands 	Dal zat er jam- 
mer genoeg niet in. Maai toen  
(Ii  t,eiidbiireiu Si  ii  t. de we rk ge • 
ver van Lijii inoedet. IN -List ten 
unloofde voor de mooiste ielfge-
maakte  mascot  tes. tag Frans yijii  
Lairs 	l'en !mar dagèn  
king  Wade hij ách 	schooltijd  

uit met veili en bout. I let resul-
taat was de nitwits: waard.  
Fen  blij lachend voetballend 
oranje leeuwtje sip een oranje 
stok, die in het stadion hoog in 
de lucht gestoken kan worsten, 
en dat helemaal zelf bedacht.  
Flo  leverde hem twee kaarten 
op voor de wedstrijd van van-
avond.  Fen  leuke meevaller: „ik  
hie  der al hielendal net  'near  oan 
tocht." 
Voetbal is mooi, maar niet iets 
om uren over le praten, wat 
Frans betreft, Meer iets om te 
doen.  Zell  is hij keeper, „omdat 
ik dal leuk fyn". liii Bergkamp is 
de beste speler van het Neder-
lands elftal. „omdat er goed is". 
Zijn ze dat dan niet allemaal? 
Zuchtend voegt hij er nog maar 
aan toe, dal „hy  musk  aksjes  
hat".  En waarom hij vanavond 
voor Zweden is? „Dat wit ik net,  
hear."  
Trotse moeder l'ierke vendt 
nog dat Frans heel creatief is. 
„1 ly is altyd wol oan  it  nifeljen." 
Zij gaat mee naar de wedstrijd. 
Al heat ee eigenlijk 	veel 
met voetbal. Meer met schaat-
sen. ,.Dy sfear yn "Malt, (111 is sa 
geweldich.-  Nu I 111:111 ilOpell  slit  
het ditar VallaVOnd in het  Find•  
hovenw 	Stadion een 
iteetje bij in de buurt  lentil.  

Met zijn 
oranje 

teeinvije 
voor op de  

Infinite 
heal  Frans 

twee 
kaartjes 

voor het EK 
gewonnen. 

hij gaat niet 
zijii ',metier 

Pierke. 
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Trek lijntjes  

van 1 naar 2 en dan  

naar 3 enz. Trek ook lijnties  

over de stipoen van de letters  

en je zier de naam van het dier.  

• • • 

0513 - 55 11 45 
0513 - 55 19 89 

0513- 55 13 04 
0513 - 55 22 55 

0513 - 68 19 99 
0513- 55 25 52  

Info-bulletin voor de jeugdleden van v.v. D.W.P. 
Trainingsvoorschriften: 
a. tenue: 	Korte broek & shirt (bij mooi weer) 

Trainingspak (bij kouder weer) 
Altijd scheenbeschermers 

b. Douchen: 	Douche-benodigdheden 
Badslippers 

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

Wedstrijdvoorschriften: 
Bij verhindering tijdig afmelden 
Trainingspak 
Shirt: groen-wit Sportbroek: wit 
Scheenbescherrners (verplicht per 1-1-2000) 
Douchebenodigdheden 
Badstippers 

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.  

Contribute: 	Van F-pupillen tim 
B-junioren 	f 	7,— per maand 
Voor A-junioren f 	11,— per maand 
Gaame te voldoen via een automatische  
overschrtiving per kwartaal.  

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

Jeugdcoördinator D.W.P.: (1-9-2000) 
Henk Mulder, tel. 55 12 55 

Jeugdleiders: 

Leiders F1-pupillen 
Geert Bos  
Alien  Veenstra 

Leiders F3-pupillen 
Jan Brouwer 
vacature 

Leiders E2 pupillen 
Robert Spoelstra 
Ellie Sloothaak 

Leiders C1-junioren 
Rienk Visser 
René Krikke  

Training Fl, F2 en F3 pupillen: 
woensdagmiddag: 16.00-17.00 uur 
trainers: Robert, René en Jan Ype 
tel.? 
Training El en E2 pupillen: 
woensdagmiddag: 17.00 - 18.00 uur 
trainer Alex Hoks tel.: 55 10 46 

Henk van Hes tel. 55 19 36 

Training D pupillen: 
dinsdagmiddag: 17.00- 18.30 uur 
donderdagmiddag: 17.00 - 18.30 uur 
trainer vacature 

Training C junioren: 
maandagmiddag : 17.00 - 18.15 uur 
woensdagmiddag: 17.00- 18.15 uur 
trainer: Anne Knol 
tel.: 55 20 78 

Training A-junioren: 
maandagavond: 18.30 - 20.00 uur 
woensdagavond: 19.00 - 20.30 uur 
trainer: Anne Knol 
tel.: 55 20 78 

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

Keeperstrainer jeugd: 
woensdagmiddag: 16.45 - 17.30 uur 
vacature 

Kantine D.W.P.: 
0513 - 55 17 88 of 55 17 85 

Leider F2-pupillen 
Pjirkje Vaartjes 
Jan Venema 

Leiders El-pupillen 
Jan Vaartjes 
Ymkje van der Velde 

Leiders D1-pupillen  
Durk  Jager 
Roelof van der Wal 

Leiders Al-junioren 
Jan Spoelstra 	 0513 - 55 19 35 
Albert Hol 

0513 - 55 21 64 
0513 - 55 15 15 

0513 - 55 11 51 

0513 - 55 19 35 
0513 - 55 16 67 

0513 - 55 10 28 
0513 - 55 15 07 



9,e Es E k\t• 

Kl aar is 	• • • 

Hij verdient .0. . als water 
Hij zet de 0 	  gde 
Praatjes vullen geen • . • 	• • • 
Een 	 zit in een klein 
Iets doen tegen heug en 	. . 
Hij is met zijn achterste in de 0 
De . . . 	pruik op hebben 

hoekje 

• ' gevallen 

Drachten 
Sint Nicolaasga 
Joure 
Sint Nicolaasga 
Welsrijp 
Joure 
Heerenveen 
Oudehaske 
Heerenveen 
Sintjohanne.sga 

Totaai cvE.-rzicht trainingen trangen seizoen 2000/2001 

maandag 17.00 - 18.15 C junioren Anne Knol 
18.30 -20.00 A junioren Anne Knol 
18.30 -19.45 dames Alex Hoks 

dinsdag 17.15 - 18.30 D-pupillen vacature 
19.00 -20.15 B-selectie Klaas Wittermans 
20.00 -21.15 A-selectie Klaas Wittermans 

woensdag 16.00 - 17.00 F pupillen Robert Spoelstra  
Rene  Hulzebos 
Jan Ype Holtrop 

17.00 - 18.00 El pupillen Alex Hoks 
Jelmer Roffel 

17.00 - 18.00 E2 pupillen Henk van Hes 
17.00 - 18.15 C junioren Anne Knol 
18.15 - 18.45 keeperstraining Al ,C1, D1 	A. Knol 
19.00 -20.30 A junioren Anne Knol 
18.30- 19.45 dames Alex Hoks 
20.00 -21.15  0-selectie / 35+ Wiepie Krist/Wietze 

Toering (?) 

donderdag 17.15 - 18.30 D-pupillen vacature 
19.00 -20.15 A-selectie Klaas Wittermans 
20.00 -21.15 B-selectie Sietze Drenth 

Hij kan 	. 	. als brugman 

Eens kilken of 
een aantal  

spreekwoorden 
kent. Vul het 
ontbrekende  
woordie in 
doe jf.  dit 

goed dan lees 
j_g_ in de 

ciekleurde  
rondles van  
boven naar 

beneden een 
maand.  

TR.CK  Baisponsors 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 

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 

Er staan allemaal werkjes omschreven.  
en jij moet uitzoeken  met wat voor een 

ereedschap  isdat meestal doet. Doe je  dit 
cloed dan ontstaat  er in de Eekleurde  balk 

een woord.  

VCILHEISI2b 	 LEEEECLEELLUt  

Een dop van een fles halen 
Een potlood slijpen  
Het qasfornuis aanmaken  

Iets opschrijven met pen 	 • 
Een spijker in de muur slaan 
Soep eten met een  
Iets maken voor onder de aardappels 
Bloemen water geven  

4 



BELANGRIJKE DATUMS OM TE NOTEREN 

start training A- en B-selectie 	19.45 
start training dames. Al en Cl  
start training D1 
start training El. E2  
en C selectie / 35+ 	 20.00 
Nieuweschoot 1- D.W.P. 1 (oefen) 19.00 
Oldeholtpade 1 - D.W.P. 1 (oefen) 14.00 
le ronde beker 
D.W.P. 1 en D.W.P. 35 	18.30 
2e ronde beker 
D.W.P. 1 en D.W.P. 35 	14.30 
le bekerronde Al , D1, El en dames 
Berend Visser toernooi D.W.P. 3  
le bekerronde Cl  
3e ronde beker 
D.W.P. 1, 35+ en dames 	18.30 
2e bekerronde Al . Cl. Dien El  
aanvang competitie D.W.P. 1  
MILLENNIUMFEEST SINT JUT (SJORS) 
3e bekerronde dames  
start trainingen F pupillen  
3e bekerronde Al , Cl, D1 en El  
aanvang competitie overige elftallen  

maandag 	28 augustus 
dinsdag 	29 augustus 

woensdag 30 augustus 
zaterdag 	2 september 

dinsdag 	5 september 
woensdag 6 september 

zaterdag 	9 september 

dinsdag 
maandag 
dinsdag 
woensdag 

donderdag 
zaterdag 
dinsdag 

zaterdag 

1 augustus 
14 augustus 
15 augustus 
16 augustus 

17 augustus 
19 augustus 
22 augustus 

26 augustus 

BESTUUR EN LEIDERS ViEMSR9 

IEDEREEN EEN PLEZIERIGE EH Zek 
VAKANTIE TOE, TOT VOLGEND SEIZOEN 

CI 

10 24 42 	24 
10 22 .46 - 13 
10 20 31 
10 10 17 26 
10 9 16 46 
10 3 19 51 

El 
9 27 
9 10 

10 
9 6 

73 - Ii 
27 - 36 
21 	- 35 
20 - 59  

Eincluitsiagen teams v.v. C.W.P. 
Poule: 	4e Klasse 
DWP 
1 	Nijland  1 22 53 57 18 Poule: 	2e Klasse  BT  
2 Hecg I 22 51 65 30 DWP BI 
3 	Nagelc 1 22 41 55 25 1 	Oudchaske B1 8 	18 	40 - 	20 
4 CSL I 22 34 32 26 2 Aengwirden B I 8 	15 	28 - 	18 
5  NOK  I 22 34 35 39 • 3 DWP B1 8 	12 	18 - 	27 
6 	Scharnegoumm'70 1 22 28 50 55 4 	1-1,..c.“..avccrt B2 8 	12 	IS - 	29 
7 	lvfinnertsga 1 22 27 45 42 5 FC Wolvcga B2 8 	3 	15 	- 	25 
8 	SC Frenekc-r I 22 26 38 43 
9 	Foarut I 22 26 37 56 Poule: 	2e  Klasse  AX 

10 CVO 1 22 22 25 37 DWI" 
• 11 	DWP I 22 17 24 48 I 	Sport  Vereent  CI 

12 	Dc Waldc 1  22 6 17 61 2 	Heerenveensc Boys C2 

Poule: 	Res_  4e Klasse B • 3 DWP CI 

DWP 	 2 
4 	Udiros  Cl  
5 	Acng-wirden CI 

I 	DESZ 2 22 57 89 31 6 	Hccrenvcen C3  
2 	d Oldc Vcste54 2 22 52 60 20 
3 	Sc Rouveen 2 22 44 69 35 Poule: 	Klasse DL 
4 ZZVV 2 22 34 76 61 DWP DI 
5 	Uric  5 22 34 86 74 1 	Workurn DI 10 	27 	70 - 	12 
6 DWP 2 22 33 51 43 2 Makkum DI 10 	25 	44 - 	11 
7 	01ymp1a28 3 22 32 51 45 • 3 DWP DI /0 	12 	29 - 	33 
8 FIZVV 3 22 28 50 63 4 Heeg DI 10 	10 	19 - 	44 
9 Leeuwarder Zwaluwen 4 22 22 50 75 5 	Woudsend DI 10 	9 	26 - 	41 

10 FC Wolvega 3 22 18 36 65 6 Baldmizen D1 10 	4 	22 - 	69  
11 	Watcrpoort Boys 2 22 16 28 88 
12 ONS &leek 4 22 13 36 82  Poule: 	Klasse GE 
Poule: 	Res.  6e Klasse 
DWP 	 3 • 1 DWP El 

2 	Kuirut El 
1 	Bant 2 18 43 79 17 3 	Wouasend El 
2 	Delfstrahuizen 4 IS 37 62 38 4 Langweer El 
3 	Sleat 4 
4 FC Wolvega 4 

18 
18 

31 
30 

60 
62 

47 
54 Poule: 	Klasse  GI 

• 5 DWP 3 18 29 71 38 DWP E2 	
• 

6 NOK 4 18 26 37 - 	62 1 	SC ioure E8 9 	25 	69 - 	24 
7 CVVO 6 18 21 47 49 2 	Creil 9 	16 	35 - 	30 
8 Oudehaskc 3 IS 18 27 - 	76 3 SC Joure E9 9 	11 	33 - 	47 

9 EBC 2 18 13 42 - 	56 ° 	4 DWP E2 9 	10 	36 - 	32 

\ 10 	SC  Joure 5 
le: 	Res.  7e Klasse A 

18 11 20 - 	70 5 Oudebaske E2 
6 VWC El 

9 	832- 40  
5 	1 	7- 	39  

VI Poule: 	Klasse  BD  
1 	Lcuuner Bcracx VI 20 48 76 27 ' Fl 
2 DWP VI 
3 VENO VI 
4 	1-lecg VI 
5 	Oudchask-e V1 
6 BantV1 
7 	Ballz VI 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

41 
34 
34 
34 
28 
25 

61 
44 
56 
46 
46 
61 

39 
28 
55 
47 
45 
54 

* 

I 	RK0 Fl 
2 	Rcnado Fl 
3 	Espel Fl 
4 Lemmer Ben= Fl 
5 DWPFI 

8 	22 
8 	16 
8 	9 
8 	7 
S 	4 

32 - 	7 
29 - 	10 
6 	'6 
9 	.8 
7- 	22  

8  NOK  VI 20 19 48 46 Poule: 	Klasse  AY  
9 VVI VI 20 16 47 73 DWP 92 

10 	1-USC VI 20 14 46 76 1 	Nieuweschoot 92 10 	25 	65- 	9 
11 	Delfstrahuiun VI  20 11 36 - 	77 2 Oudehaske F2 10 	25 	41 	- 	13 

3 DWP F2 10 	19 	32 - 	23 
Poule: 	Se Klasse C 4 	GorredijIcF2 10 	13 	32 - 	20 
DWP DAI 5 	Flcvo Boys F10 10 	6 	10 - 	45 
1 EBC DA1 16 38 60 22 6 Hecrenvecnsc Boys F8 10 	0 	3 	73 
2 De Wcsthoek DAI 
3 Read  Swart  DA2 

16 
16 

37 
24 

64 
48 

16 
21 Poule: 	Klasse  FIR  

4 DWP DA1 16 22 34 30 DWP 93 
5 FFS DA2 16 21 32 - 	26 1 	Imsurn F4 10 	25 78 - 	12 
6 WZS DA2 16 18 24 - 	31 2 	Nicuweschoot F4 10 	22 49 - 	19 
7 Nieuwesehoot DA1 16 18 24 89 • 3 DWP F3 10 	21 38 - 	26 
8 	Hccrenvccnsc Boys DA3 16 17 27 - 	47 4 	Warga 93 10 	15 29 - 	31 
9 	Renado DA1 16 10 20 SI 5 	Oudchaskc F4 10 	6 20 - 	51 

6 	Rcnado F3 10 	0 2- 	77  



Sponsors reclameborden D.W.P. 

Bergsma Ass.kantoor 	Streek 117A 
Holiday  Horeca BV 	Slotweg 17 
GEBO BV 	 Streek 180 
Meermarkt van Zwol 	Streek 131 
Garage Akkerman 	Streek 34 
Bouwbedrijf H. Veenstra Hasker Utgongen 2 
Technisch bedr Minnesma  Jousterweg 92 
Cafe  van der Zwaag 	Streek 116 
fa. S. Brattinga 	 Midstraat 126 
Sporthuis De Leeuw 	Dracht 56 
Terpstra elektronica 	Midstraat 31 
J. van der Veen 	H.J. Groenstraat 39 
K. Vijn fruithandel 
	

Streek 22 
Eproline 	 Badweg 4 
Waterlander Kachels  en Haarden Boerestreek 1 
Lippe  Lap 	 Dracht 132 
Woningst. Haskerland 

	
Postbus 35 

Centrale de Bijekoer 	Streek 133 
Heineken Nederland BV Postbus 80 
Kerstma-Heida 	 Streek 198 
Kraak Installatietechniek Kadijk 9 
Modderman BV 
	

Streek 192 
Akkerman rijwielen 	Streek 136 
Rabobank 
	 Streek 138 

Fabriek bouwmaterialen Streek 59 
BA afvalverwerking 	Windas 10 
Drukkerij Hofstee 	Jousterweg 76 
Adm. Kantoor Oord 

	Schoterlandseweg 92 
Garage Jager 	 Streek 45 
Wieger Ketelapper 	Postbus 115 
Gebr. De Koning 	Meerweg 5 
Voegbedrijf Ten Boom 	Meerweg 12 
Ass.  Kantoor Ferwerda 	Pol derboskdyk 3 
De Wrede Meubels 	E.A. Borgerstraat 1 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 

Schwartzenbergstr.20 

8463 NE ROTSTERHAULE 
8521 MA  SINT  NICOLAASGA 
8463 NH ROTSTERHAULE 
8463 NG ROTSTERHAULE 
8464 NC SINTJOHANNESGA 
8465 SJ OUDEHASKE 
8465 PL OUDEHASKE 
8464 NH SINTJOHANNESGA 
8501 AC JOURE 
8442 BS 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 12 NIEUWEHORNE 
8464 NC SINTJOHANNESGA 
8440 AC HEERENVEEN 
8507 CE ROHEL 
8514 CA OUWSTER NIJEGA 
8501 ZJ JOURE 
8501 NC JOURE 

8521 KX SINT NICOLAASGA 

Sponsors van de reclameborden, BEDANKT! 
Verhuur en onderhoud van de borden gebeurd via het Aktiekomite van 

D.W.P., heeft u interesse of wilt u meer informatie, 
contactpersoon: Herman Roffel, tel. 55 20 12 

25/26 november 2000 InhJBeker Inh./Beker Inh.../Beker Inh_/Beker 

16/17 december 2000 24/Beker InisJBeker 14 
27/28 januari 2001 inhigeker Inh./Beker 
03/04 februari 2001 Inii./Bdtzer Inh./Bek= 

17/18 februari 2001 • -14 . 14 

28/29 oktober 2000 (he) 8 8 
.105 november 2000 9 9 9 9 

11/12 november 2000 10 10 10 10 
18/19 november 2000 11 

02/03 december 2000 12 12 12 
09/10 december 2000 13 13 13 

10/11 februari 2001 In.h./Beker 
standaard senioren 
landelijke dames 

divisies jeugd 
1 rent 

24/25 februari 2001 Carnaval 25/Bekc- InhJBeker 
03/04 maart 2001 V.V. 15 /5 

'11 maart 2001 V.V. 16 16 2 

In12./Bek= 
standaard senioren 
landelijke dames 

divisies jeugd 
leest 

18  

Competitie mededelingen 
SPEELDAGENKAIENDER VELDVOETBAL SEIZOEN 2000/2001 
KNVB District Noord 

datum 

.. 
wedstrijddag 
schema 14 

wedstrijddag 
schema 12 

wedstrijddag 
schema 8 

- 	wedstrijddag schema 6 

02/03 september 2000 

- 

1 
standaard senioren 
landelijke dames 

divisies jeugd 
rest vrij 

2 
standaard senioren 

vrij __ 

landelijke dames 
divisies jeugd 

rest vrij 
09/10 september 2000 2 2 2 2 
16/17 september 2000 3 3 3 3 
23/24 september 2000 4 » 	 4 4 4 
30 sept.101 okt. 2000 5 5 5 5 
07/08 oktober 2000 6 6 6 6 ___ 
14/15 oktober2000 	

. 
7 7 .. 7 7 

21/22 oktober 2000 (b.v) 26/Beker Inh.../Beker 1/Beker inhJBelcer 

17/18 maart 2001 17 /7 - 3 
24/25 maart 2001 

31 maart/01 april 2001 . 	18 18 - 5 — 
07/08 april 2001 19 19 - 6 
14 april 2001 (Paaszaterdag) 
16 april 2001 (Paasmaanclag) 

InlajBaer  
inhJBeker 

Inhflleker 
Inh../Beker - 

Inh_fikker 
Inh.../Bcker 

21/22  anal  2001 20 20 7 
28/29  apnl 2001  T.V. 21 21 - 8 
05/06 mei 2001 T.V. 22 22 

standzard senioren 
Int./. Beker rest 

- Inh./Beker 

12/13 mei 2001 rest 22 - 9 
19/20 mei 2001 10- - 
26/27 mei 2001 _ - lob /Beker 
02/04 juni 2001 (Pinksteren) - - - - 
zat_ 09 juni 2001 Be.kerfinaledau Bekerfinaledau Bekerfan.dau Bekerfin_dag 

Vanaf heden speelt  vv  Stedurn haar resterende thuiswedstrijden op het sportveld aan de Hilvaarweg te Stedum. 

Officiele Mcdcdelingen, Noord, Editie Veld, Seizoen 1999/2000, 20 april 2000, nummer 17 
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Herinnert zich deze nog (mixtoernool 1U8) ??? 

Staande vinr.: Anne Sloothaak, Henk Meerding, Klaas Woudstra, Jappie Koopmans, 
Joke van Hes en Rein Krikke 
Zittende vinr.: Jan Plantinga,  Reinder  Koet, Sietze Drenth, Bauke Eeltsje de Jong en 
(super snelle linkerspits) Minne Modderman 
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