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

Centrale De Bijekoer 
Streek 133 
Rotsterhaule 
tel./fax 0513 - 551112 
e-rnailadres: 
centraledebijekoer@ het net.n1 

Het adres voor: 

C.D.B. 

Centrale De Bijekoer 

• digitaal drukwerk en grafische afwerking 
kopieeren v.a.  7  cent 

• ruime keuze uit collectieboeken 
geboorte-, huwelijks- en wenskaarten 
• wij zijn een baby welkoms drukker 

• familie en handelsdrukwerk 
• waarom ver weg als het dichtbij ook 

goed en goedkoop kan  

,it wife pealtsie'  

oktober 2000 

voetbal 
vereniging 

Boss 
classics  

Taxatie 

Reparatie 

Onderhoud 

Onderdelen 
(gebnnkt  en  meow)  

In- en verklik  

Tuning  

APK Keuringen 

Restauraties 

Deel restauraties 

Cabrio ombouw 

Hogedijk 12 8464  NP  Sint lohannesga tel. (0513) 55 17 84 fax (0513) 55 24 52 
Rijksweg west 18  f  9608 PC Westerbroek tel (050) 404 10 30  fart  (050) 404 10 30 

OK OP INTERNET .bosseassicsm 



Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden 

schoonmaakbedrijf 
DE HAAN 

Heerenveen 
tel. 0513 - 62 41 74 

0513-615086 
CHARLOTTE 

AL,  60 oteva'9,_;:tti  Croissanterie 
e ẁv— 	Vlaaierie 

* ruime sortering belegde broodjes 
* vlaaien 
* open van maandag t/m zaterdag 
* vraag de bestellijsten aan 
* donderdagavond geopend 

BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJFSWAGENS 

LANDBOUW 
ORONDVERZET 

INDUSTRIE 
icusterweg 9 

8506 BE Haskertiorne 
tel 0513-418458 	http://www.wiersrnabanden.n1  
fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabanden.n1  

Sportief 
van huis uit! 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 

Poiderbosdyk 13a, Postbus 35, 8500 AA Joure 
TeL (0513) 48 48 48 - Fax (0513) 48 48 49 

141.  
Handelswei 14 
8501 XJ Joure 
Telefoon (0513) 419 293 
Telefax (0513) 414 239 

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 
JOURE - ST. NICOLAASGA 

Heide 11 
8521 DE St. Nicolaasga 
Telefoon (0513) 432 334 
Mobiel (0651) 501 796 

Verzekeringen, Hypotheken, Beleggen en Sparen  ~ads  ee  ~Sagas  itionetiodAH 'itebuyeniaziasei 

P.F. Hulzebos 
Lichte  16 

8464 PE Sintjohannesga 
TeL 0513 - 551695 
Fax 0513 - 551682 

E-mail: hulzebos-assurantien@planet.n1  

Hans Buiis 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

tel. 0513 -55.21.06 
email: buijs@worldonline.n1  

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruiloften 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

acs> .9to  

Streek  116 	
1,>y 

.sy 
8464 NH St. Johannesga  
tel.  0 51 3-5 51 21 0  

v.d. Zwaag  
Tevens VOOF LAV lunches,  plates,  snacks, 

salades of een lekker glaasje bier e.d. 

Zondags open v.a.  16.00 Uur. 's Maandags gesloten. 

*,rfEN BOOM 
voa-a- Ek) 

.11 

t-Pgs: 
111~i MEW ISIMMil  

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 54-1 590 

'Wieger 
Vellapper 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord 

Voor jong en oud en voor de grote of kleine trek. 

AFVALVERWERKINGS- 
TECHNIEKEN 

451-ff//,-WI 	

Zorgt voor moderne gescheiden 
inzamelsystemen voor al 

uw afvalstoffen 

Postbus 969, 8440 AR Heerenveen 
Tel.: 0513-671545 
Fax. 0513-671500 

EEN 
OPGERUIMD 

GEVOEL 

BF!  

aua 
BIUNKSMA 
III  

SINT  NICOLAASGA 

schOderwerk 
wandafwerking 
alle.sborten glas 

02@madgmcwh 
• AL  

b(9092.awóng 

beletterit 
- eborden 

etters 
SCHWARTZENBERGSTR. 20 TEL. 0513 - 432661 



Van de 
redaktie-
tafei  

Rijwielhandel Akkerman 
bestaat 15 jaar 

ROTSTERHAULE - 
Rijwielhandel Akker-
man aan de Streek 
136 in Rotsterhaule 
viert dit jaar haar 15-
jarig bestaan. De his-
torie van het bedrijf is 
redelijk bijzonder, zo 
vindt ook de bijna 60-
jarige eigenaar van de 
rijwielhandel. 	_Tot 
1953 heb ik altijd een 
loonbedrijf 	gehad. 
maar dat ging in dat 
jaar ter ziele. Om de 
kost te verdienen ben 
ik toen als vrachtwa-
genchauffeur gaan 
werken. In mijn vrije 
tijd repareerde ik ech-
ter fietsen. Voor de 
kinderen, voor de 
buurvrouw en ga zo 
maar door. Al met al 
werd het op een gege-
ven moment een uit de 
hand gelopen hobby." 
Akkerman had zoveel 
plezier in het werk dat 
hij besloot een oplei-
ding tot rij wielher-
steller te volgen. Nu 
hoeft dat niet meer. 
maar in die tijd was 
dat verplicht. Om 
fietsmaker te worden 
volgde ik zowel in 
Voorschoten als in As- 

sen de theorie- en de 
praktijk 	opleiding. 
Met het diploma rij-
wielhersteller op zak, 
heb ik eerst in een ga- 
ragebox 	gewerkt. 
Vervolgens hebben we 
de stoute schoenen 
aangetrokken en heb-
ben we een pand ge-
kocht waarin we een 
rijwielhandel zijn ge-
start." 

In de beginperiode 
werkte Akkerman er 
nog bij als vrachtwa-
genchauffeur. later 
was dat niet meer no-
dig. ..Bovendien heb 
ik de tijd mee gehad. 
Sinds een jaar of 15 
tot 20 zit er een 
enorme groei in de 
verkoop van fietsen. 
En mensen willen ook 
kwalitatief piede rij-
wielen. De goedkopere 
worden nauwelijks 
meer verkocht." Als er 
overigens iets snel 
verandert, dan is het 
de fiets wel zo leert de 
ervaring. 	,.Fietsen 
veranderen elk jaar. 
Ook de techniek 
verandert razendsnel. 
Vroeger had een rij-
wiel drie versnellin- 

gen, er zijn er nu ai bij 
die er 27 hebben. En 
de klant koopt ook 
veel bewuster. Die 
komt vaak met een 
folder in de hand bij 
ons langs en weet pre-
cies wat hij wil heb-
ben.- 

Akkerman 	doet 
goede zaken in Sinijo-
hannesgaiRotsterha-
ule, maar ook de 
groep 50 plussers uit 
de wijde omtrek be-
zoekt de zaak regel-
matig. „Veel mensen 
komen hier even 
langs fietsen, ze ken-
nen mij en mijn 
vrouw nog van vroe-
ger en de koffie staat 
hier altijd klaar. Moet 
er dan een fiets ko-
men. clan gaan ze toch 
vaak naar Bernhard  
an  Berendje." 

Oktober 2000 
nummer 1 

Het gaat gebeuren. 

In de schijnwerpers 

Voor de tweede keer in de geschiedenis 
heeft de voetbalvereniging D.W.P. weer 
een clubblad. Nog steeds genaamd  
"It  Wite Pealtsje, genoemd naar die 
bekende witte paal. 
Achter de schermen is er de laatste 
maanden druk overleg geweest tot het 
opzetten van een clubblad. 

De behoefte was er omdat het bestuur van D.W.P. vindt dat er meer informatie 
naar de leden, sponsors, donateurs toe moet. Een clubblad is hiervoor een 
goed middel. We kregen te horen dat ook SJORS tweemaal per jaar, in een 
oplage van 100 stuks, een infoboekje uitbracht maar dat de kopie moeilijk voor 
elkaar was te krijgen. Het koste Gelske elke keer weer moeite om het boekje 
vol te krijgen. Om financieel een clubblad mogelijk te maken moet er toch een 
beroep worden gedaan op sponsors, en Sintjohannesga/Rotsterhaule is niet al 
te groot, dus zouden we weer bij dezelfde bedrijven uitkomen. 
Zo ontstond het idee, voor het opzetten van een clubblad, aangevuld met een 
uitgave van SJORS. De bedoeling is dat het clubblad ongeveer eens in de 2 
maanden uitkomt, zo'n 5 of 6 keer per jaar. 
Wanneer er enige regelmaat in zit komt waarschijnlijk (lees hopelijk) ook meer 
kopie binnen, want zonder kopie, (verhalen, tekeningen  etc, etc)  geen 
clubblad. En wanneer de combinatie D.W.P. - S.J.O.R.S aanslaat misschien 
kunnen we op den duur de overige (sport)verenigingen hier wel aan 
toevoegen. Onder welke constructie moeten we dan maar zien. 

Vrijwilligers van D.W.P. zijn op pad gegaan om adverteerders te benaderen 
die financieel hun bijdrage leveren om dit clubblad kostendekkend te maken. 
Bijna ieder bedrijf welke zij benaderden zegde spontaan toe tot het plaatsen 
van een advertentie. En het mag gezegd worden het resultaat is ernaar. 

Adverteerder: mochten er toch nog opmerkingen zijn, graag reactie naar 
de redactie (tel. 552007) zodat we één en ander nog kunnen aanpassen. 

Voor het eerste nummer was het nog even wennen, ideeën zijn er te over doch 
waar nog te weinig van zijn 	 redactieleden, personen die niet alleen 
kunnen typen doch die ook bepaalde onderwerpen verder kunnen uitwerken; 
een interview van de maand, op bezoek bij een sponsor,  It  Wite Pealtsje op 
locatie, elftal van de maand en noem maar op, mogelijkheden te over. 
Er is genoeg ruimte voor eigen initiatief en inbreng, lijkt je dit wel wat, reageer. 



Voor het komend seizoen zullen we trachten een plezierig clubblad te maken 
met voor iedereen, van jong tot oud wel iets. 
Het wachten is nog op de voetbalverslagen maar we verwachten binnenkort op 
een ieders medewerking. De coördinatie van de verspreiding heeft Jitske 
Mulder, iedere wijk heeft een vaste bezorger. 

Veel leesplezier. 

Uitgave volgende clubblad 8 december a.s. 
(bezorgers kunnen deze ophalen uit de bestuurskamer) 
Uiterlijk inleveren kopie tot 29 november 

De adverteerders maakten 
deze uitgave mogelijk. 

Bedankt 

Richtlijnen "Pupil van de week" 
Inmiddels zijn we ook weer gestart met de 
pupil van de week tijdens onze 
thuiswedstrijden van het 1e elftal. Jochem 
Veldhuis en Wytse Sietsma kregen een 
mooie wedstrijdbal en mochten de 
warming-up meedoen. 

Bij toerbeurt komen de F-pupillen aan de beurt. Iedereen van Fl is nu geweest 
nu komt de ploeg van F2. Via de eigen jeugdleiders krijgen de spelers bericht. 
Bij verhindering van een spelertje moeten de  !eiders  dit zo spoedig mogelijk 
doorgeven aan Arjen Veenstra, (coördinator) 55.15.15. Als pupil van de week 
kom je met je gehele voetbaluitrusting om kwart voor 2 naar het voetbalveld 
van D.W.P., vraag naar Mindert Mulder want hij is je begeleider. Na het 
omkleden (samen met het 1e elftal) mag je de warming-up meedoen. 
Je ontvangt een wedstrijdbal met handtekeningen van de spelers en mag als je 
dit wilt de wedstrijd vanuit de dug-out volgen.. 
Tot slot krijg je in de pauze van de wedstrijd nog wat drinken en patat of iets 
anders, daarna is het gebeurt. 
De komende wedstrijden zijn de volgende spelers aan de beurt: 
14 oktober 	D.W.P. 1 - VVoudsend 1 	Simon de  Roo  
04 november 	D.W.P. 1 - sc Joure 1 	Wout de Jong 
18 november 	D.W.P. 1 - W.W.S. 1 	Tjeerd Wietsma 
02 december 	D.W.P. 1 - De Walde 1 	Rinke Krikke & Jurjen Krikke 

Elftal van de maand 	 J 

A junioren seizoen 1987-1988 

Boven v.l.n.r.: Gerrit van Hes, Sietse van der Wal, Jan ten Boom, Anne 
Haven, Ronald Zwier, Tjibbe Bos, IJpe Bijker, Johannes de Vries. 

Onder v.l.n.r.: Klaas Koehoorn, Martin Lieuwes, Marco Visser, Anne 
Bijker, Wiepie van Stralen. 

Ontbreken: Libbe van Hes (leider). Folken de Vries. 

L'Herinnert U zich deze nog. 

Plaats ze in de juiste volgorde: Kees de Leeuw,  Bennie  Knobbe, 
Melis Jager, Johannes Dijkstra en Bauke E. de Jong. 

Omdat een aanvoerdersband n Duitsland kennelijk niet voldoende 'Nee, sorry Hans, vanavond heb ik echt geen zin om te gaan !open Ik 
onderscheidend werkt, hebben ze er voor alle duidelijkheid maar 	zet wel een kantje van die aerobic LP van Dons D. op.' 

.SpiellUhrer* op gescreend. 



Wiepie Krist 

Mariska Knijpstra 

Aaltje Schokker 

Anne Knol 
Tineke van Hes  

Durk Jager 
Herman de Heij 
Eelke  Westra  

De Grie, M.J. Hogeboomstraat, H.J. Groenstraat, 
Molenstelle 
Ringfeart, Skoalekers, Lichte, 
Prinses Marijkeweg, Kerkhoflaan 
Streek Rotsterhaule, 
Streek Sintjohannesga, Boerenstreek 
Hogedijk,  Pone,  Vierhuisterweg 
Rottum 
Kampweg, Kerkweg, Kadijk, Nieuweweg 
Ouwsterhaule, Haskerhome 
Rotstergaast: 
Heerenveen 
Jou re 

DWP Fl - Tollebeek F1 3 -4 	 Zaterdag 9 september 2000 

We gingen goed van start. Na 8 minuten werd het 1-0 door Jochem Veldhuis. 
En 2 minuten later was het al weer 1 - 1. Tollebeek was wel sterker, maar  Mathew  
de Boer maakte 2 - 1. En voor rust maakte  Mathew  3 - 1. 
Naar de ranja had Tollebeek een andere keeper. Na 5 minuten ging de keeper van 
Tollebeek met de bal achter de lijn. Dit had de scheidsrechter niet gezien jammer 
voor ons. Het ging met Tollebeek beter, deze maakten nog 3 doelpunten. En zo 
verloren wij de eerste wedstrijd met 3 - 4. 

Joran Veenstra 

DWP Fl - RKO Fl (Rutten) 5 -4 	 Zaterdag 16 september 2000 

Wij hebben gevoetbald en we hebben gewonnen. 
En ik heb alle goals gemaakt het was 5 -4 voor DWP. 
En we waren en echte club.  

Mathew de Boer  

Lemmer Bentex Fl - DWP F1 2 - 0 	 Zaterdag 23 september 2000  

Voor u ligt het eerste exemplaar van ons 
clubblad  "it  VVite Pealtsje". 
De behoefte voor een eigen clubblad leeft 
al geruime tijd binnen onze vereniging. 
Na de voorbereidende werkzaamheden, is 
het na een tiental jaren weer gelukt. 
Diverse bedrijven zijn benadert voor 
advertenties in het nieuwe blad. Want 
zonder deze adverteerders was het niet  \an  de votnitter 	mogelijk geweest dit clubblad uit te 
brengen. Ruimte in dit clubblad wordt 

gereserveerd voor SJORS (Stichting Jongeren Organisatie Rotsterhaule 
Sintjohannesga). Informatie naar en van onze leden, sponsors, donateurs 
zorgt voor meer binding en betrokkenheid binnen onze vereniging. 
Voorwaarde is echter wel dat een ieder hier ook daadwerkelijk aan mee wil 
werken en geregeld kopie voor het clubblad inlevert. 

Zoals gezegd hebben de initiatiefnemers het eerste exemplaar 
samengesteld. Nodig voor een vervolg is dat mensen zich beschikbaar 
stellen voor de nieuw te vormen redactiecommissie. Vrijwilligers kunnen zich 
hiervoor melden bij onze secretaris. 

We hebben met 2 - 0 verloren. 
We moesten tegen lemmer. 
En de scheidsrechter was partijdig. 
En bij de rust stond het 0 -0. 
En ik had ook een kans. 
En bij de penalty's ging mijn bal op de lat. 
En mijn beppe was daar ook want die woont in Lemmer. 

Thijs Vaartjes  

Verder wens ik u veel leesplezier en hoop op een lang "leven" van ons 
clubblad. 

Eelke Westra 

Schema bezorgers van de clubbiaden: 
Getracht zal worden vaste bezorgers aan te stellen. Klaarliggende clubbladen 
dienen zij zelf uit de bestuurskamer te halen. Jitske Mulder was bereidt om als 
coördinator te fungeren, zij regelt de verspreiding. 

penalties  9-sep I 16-sep fi 23-sep I 30-sepl 	I 	ij 

Jochern Veldhuis 0 op 1 0 op 2 
Leo v.d. Wal 1 op 1. 1 op 2 :2 op a op 4.  

Jelmer Bos I- op 1 2.op.2.-_2 op 3  
th Maew de Boer 1 op 1 .2 op 2 I:IS:Op 3. 

j
i
b  

. , 
Brian Bakker 1  opt  2°1).2• 2 op3  
Thijs Vaartjes op 1 ,1 2Op 2, 2 op 3-,3 op 4 , 
Joran Veenstra 1  opt  2 op 2 3 op 3 
Robbin Veenstra top 1 2 op 2 ' 3.  op 3 

104 

Aden Stoelwinder 0 op 1  



Technisch bedrijf 	 

2(1/1i/imam& 

	

Erkend 
	

Schotel- 	Radio 
INSOLIIND installateur antennes TV-Video 

	

Gas-Water 	 Koelkasten 
vakkundig 	Elektra 	Dak- en 	Was- 

zed  doen 	C. V. 	Zinkwerk 	apparatuur 

Technisch bedrijf W Minnesma b.v. 
Appelhol 

846$ RX adehashe 
Tel 0513-677370 - Fax 677804 

voegbedrijf  
Wolter  Sloothaak 	Franke Sloothaak 
Kantoor 	 Privé 
Tel. (0513) 411 609 	Tel. (0513)414872 
Fax (0513) 411 623 	Autotel. 06 53166279 
Autotel. 06 51501507 

Firmawei 11 - 8501  XL  Joure 
voor al uw: 

- nieuwbouwvoegwerken 
• uithakken oud voegwerk -restauraties 

K. Waterlander  
haarden & kachels 

In- & verkoop van gebruikte 
hout- & gaskachels 
schoorsteenvegen en kachelreparatie 

Boerestreek 1 
8463 TH Rotsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436  ~II  

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPOKTHUIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

• Grote sortering sportprijzen -> Eigen graveerinrichting 

NaaL5te'i- 	cJle 413$C)22e4-t, €4-t,  

   

I 

 KRAAK 
Installatietechniek 

Kadijk 9, 8463 VC Rotsterhaule  
telefoon  (0513) 55 19 65 

  

C.V.-ketel vervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

W& V 
Voor al uw voegwerk 

zowel nieuw als renovatiewerk 
voegbedrijf 

van Wijk & de Vries 
Scharsterbrug 

tel. 06 - 22 37 97 51 

garagebedrijf 

R.BIJKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NG Rotsterhaule  

SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 
BLESDIJKE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesdijke 
25 jaar! 	• Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

HEERENVEEN • De loads 8 • Bedrijventerrein  Kanaal  • 8447 GP Heerenveen 
• Tel. (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 

,‘ 
qa, 

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

BERA71411,4LIS 

ME, 	 .,.. 	 ......,-.....,., .0 .2 — 
Anne HaVéT1 "-..""' 	Durk Jager . 	 --,- , .... 
Prins Bernha -dlaan 27 ,ffilg'schopsweg 6 ..., 
8501 JC -Joure 	p8462 TA Rotstergaast 
C (051 3)41 34 11, ___2,,... :.(0513) 68 19 99 
K.v.K. Leeuwarden ailái2W rfOrk5 51 03 86 76 
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 Van de bestuurstafel 

Inmiddels is het voetbalseizoen als weer enkele weken bezig en de bal rolt en 
stuitert over de nog groene wei. Zowel van jong tot oud, van veteraan tot F-pupil 
doet zijn uiterste best. Momenteel kent D.W.P. ongeveer 220 leden welke wekelijks 
in het spier zijn, vele vrijwilligers en ongeveer 115 donateurs die onze vereniging 
een warm hart toedragen. 

Onze penningmeester heeft geconstateerd dat de laatste tijd diverse uitgaven (gas, 
water, electra enz.) enorm stijgen zodat we noodgedwongen waren om de 
contributie enigszins aan te passen. 

de afgelopen ledenvergadering, waarvan de notulen elders in dit blad, is de 
.tributieverhoging goedgekeurd. De vergadering vond dat de tarieven voor de 

senioren wel in één keer konden worden verhoogd, de bijdrage van de jeugdleden 
gaat in twee fases. 

naar f  17,50 per maand 
naar 12,50 per maand 
naar ƒ 8,50 per maand 
naar f  15,00 per jaar 

Senioren 
A junioren 
B-jun t/m F pupillen 
Donateurs 

vanf 12,50 
van 111,00 
van f7,00 
van f 12,50  

Wist t dat 	 

- Als Herman de Heij iets moet vastmaken en hiervoor geen materiaal kan 
vinden dan maar banonnen gebruikt. 
Tijdens de bekerwedstrijd DWP dames — Lemmer B. keepster Gea 
Poepjes op de zestien meter werd gehouden door een vleermuis. 

- Remco ten Hoeve de traning voor de D junioren op zich heeft genomen 
en dat de spelers hier zeer blij mee zijn. 
Dat Jelle de Boer  !eider  is geworden van F3 en dat  Bettie  de Boer, Sjouke 
Mulder en Jappie Otter op toerbeurt met Jelle meegaan. Grote Klasse. 
Er al negen kandidaten voor de curcus Verenigingsscheidsrechter 
aangemeld zijn. 
Er vraag is naar mensen die eens een stukje willen schrijven wat in het 
clubblad gepubliceerd kan worden. 
Dat onze trouwe supporter  Wander  Kerkstra Pake is geworden. 

In de vergadering was aftredend  Elbert  Jager welke zich niet herkiesbaar stelde. 
Het bestuur is nog druk op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van 
Technische Zaken. Voorzitter Eelke Westra vervult tijdelijk de taak. 	- 
Op korte termijn zal eerst een omschrijving van de functie worden gemaakt.  
Elbert  via deze weg willen we je nog bedanken voor je inzet van de afgelopen twee 
jaar. 

Alle indelingen van de teams zijn inmiddels op regel. Alle jeugdteams draaien mooi 
mee en de laatste tijd komen er steeds meer nieuwelingen bij en zien we ook 
steeds meer nieuwe gezichten van ouders langs de lijn. Welkom. 
Omdat kopie van zo'n eerste clubblad toch nog enigszins vroegtijdig moet worden 
r^maakt worden er geen mutaties vermeld van nieuwe en vertrekkende leden. 

.gende keer beter. 

- Twee standen- en uitslagenborden zijn er besteld voor het 1e en 2' elftal. 
Deze aanschaf is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Geert de 
Jong, directeur van het onderhowds- en voegbedriff G. De Jong, natuurlijk 
uit Sintjohannesga. 

- Sponsorcontract van BOSS CLASSICS is afgelopen, omgekeken wordt naar 
een nieuwe hoofdsponsor. 

- In november zal op de maandagavonden een cursus 
verenigingsscheidsrechter worden gehouden in de kantine van DWP. 

- In de kantine zijn twee nieuwe koelkasten aangeschaft. 
- Het gebouwenonderhoud is in eigen beheer. 



Nadat vorige seizoen de gehele dakbedekking onder handen is genomen de 
dakgoten van de kantine zijn vernieuwd en een groot gedeelte is geschilderd is 
nu de achterzijde aan de beurt. 
Kozijnen zijn verrot en dienen te worden vervangen, daarnaast zijn er nieuwe 
ramen besteld met scharnieren zonder hout. 

- Beveiliging van het gebouw is bekeken. 
- Brandblusser dient te worden vernieuwd of omgeruild. 

Hierboven een korte opsomming wat zoal in het bestuur wordt besproken. 
Ongeveer eenmaal per maand komt het bestuur bijeen. Bij sommigen leeft 
misschien het idee dat er alleen wordt gesproken over voetbal en welke spelers in 
welk team moet, dit is geheel niet juist. 
Bijna alleen wordt er gesproken over andere zaken, accomodatie, onderhoud, 
verloop competitie, indelingen  etc.  
Om toch iedereen enig inzicht te geven in wat er allemaal gebeurt in onze 
vereniging een vaste rubriek vanaf de bestuurstafel. 

Zijn er dringende zaken, problemen schroom niet een ieder kan een gesprek 
aanvragen met het bestuur voor een persoonlijk onderhoud. 

Jan Knijpstra, secretaris 

- Elke thuiswedstrijd heeft onze vereniging een programmaboekje, mogelijk 
gemaakt door de adverteerders: RABOBANK, MODDERMAN - KOEK - 
BANKE7; GARAGE BIJKER. 

- Beschikbaar gestelde wedstrijdballen voor het komend seizoen 2000/2001 
door: 
METSELBEDRIJF DUAN, 	 JOUREIROTSTERGAAST 
JONKMAN TRANSPORTEN, 	 HASKERHORNE 
VOEGBEDRIJF GEERT DE JONG, 	SINTJOHANNESGA 
VOEGBEDRIJF ANNE SLOOTHAAK, SINTJOHANNESGA 
EPROLINE, 	 ,OLVEHASKE 
Voor ballensponsoring bel: Herman Roffel, actiecomité, tel. 0513 - 55 20 12 

roliadeparty D.W.P. 

nieuwjaarsinstuif 
3e  D.W.P.familie-dag 

20 december (kantine) 
Alle vrijwilligers van D.W.P. krijgen hiervoor persoonlijk 
een uitnodiging, aanvang 20.00 uur 
zaterdag 6 januari 2001 van 16.00- 18.00 uur 
zaterdag 10 mei 2001 

",dc..ra-,nigingsscheidsrechter 

'g ed , S2Z951 SZneids3  

Bij de voetbalkereniging D.W.P. zijn er elke week wedstrijden waarbij de club zelf voor 
scheidsrechters dient te zorgen. De lagere senioren en junioren kunnen worden gefloten 
door clubscheidsrechters. Het is zowel voor hen of haar, als voor de spelers uitermate 
plezierig als deze scheidsrechter weet hoe hij of zij dat moet doen. In de opleiding van de 
verenigingsscheidsrechter leren de deelnemers: 

een voetbalwedstrijd te ieiden 
inzicht te hebben in het toepassen van spelregels en spelstraffen 
sportbevorderend te handelen 

Daarmee worden de cursisten in praktijk en theorie opgeleid tot scheidsrechter bij de 
vereniging. U kunt zich in september en oktober opgeven voor een cursus verenigings-
scheidsrechter v.v. D.W.P. De minimale leeftijd voor verenigingsscheidsrechter is 16  'ear.  
U kunt zich opgeven bij: 	Henk Mulder, telefoon 0513-55 12 55 

Cursusavonden: 	maandagavond 
Cursusplaats: 
	kantine v.v. D.W.P. 

Start cursus: 
	in november 

Hé scheids, wat doe je nou? 
De scheidsrechter moet vaak in tienden van seconden een beslissing 
nemen. Een foutje is dan snel gemaakt. Ervaar hoe moeilijk het is om 
snel én juist te beslissen. Beoordeel daarvoor onderstaand situaties. 
Kijk voor de oplossingen elders in dit blad. 

Situatie 1 
De keeper, die slechts oog heeft voor de hoge voorzet van de lange linksbuiten, plukt de bal ver 
van zijn doel stijlvol uit de lucht. Hij let daarbij echter niet goed op de lijnen van zijn 
strafschopgebied en belandt na zijn mooie redding met de bal in de handen buiten het zestien 
metergebied, maar nog juist in de halve circelboog daarvoor. 

Hé scheids, wat doe je nou? 
A 	je reageert niet en laat de keeper voortzetten; 
B 	je fluit voor hands en geeft een vrije trap aan de tegenstander, 
C 	je stuurt de linksbuiten vanwege een te hoge voorzet van het veld. 

Situatie 2 
Net als de verdediger de bal wil wegkoppen, roept een aanvaller: los maar, laat maar gaan! 
De verdediger denkt dat zijn keeper dat heeft geroepen, trekt zijn hoofd in en laat de bal 
inderdaad lopen. De schreeuwende aanvaller pikt de bal op en scoort simpel. Iedereen 
verbaast. 

Hé scheids, wat doe je nou? 
A 	je kent het doelpunt toe. Had de verdediger maar op moeten letten; 
B 	je roept de verzorgen en laat hem de mond van de aanvaller dichtplakken; 
C 	je waarschuwt de aanvaller en geeft een vrije trap aan de verdedigende partij. 



X:kr  

Ob. 

kantine: 
sportpark de Grie 

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

reactie terugkrijgen wat niet altijd als plezierig wordt ervaren, als een politieagent 
controleren of de trainers het wel goed doen hoeft toch ook niet? 

Sietze vraagt hoe de diverse elftallen omgaan met reiskosten. 
Vooropgesteld wordt dat de vereniging geen reiskoten betaald. leder elftal heeft zo 
zijn oplossingen, ie  elftal betaald b.v. elke keer f 5,— in de pot waaruit de rijders 
afhankelijk van het aantal kilometers uit worden betaald. 
Misschien is een uniforme regeling mogelijk? Naar leidersoverleg. 

12 Sluiting 
Tot slot bedankt voorzitter  Elbert  Jager voorzijn inbreng van de afgelopen 
2seizoenen bij D.W.P. Een cadeaubon zou worden aangeboden doch door de 
tijdklok bij de Rabobank kom daar niet tijdig over worden beschikt. Wordt binnenkort 
overhandigd. Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder 
voor zijn komst en inbreng. Met de gedane suggesties kan het bestuur verder. 
Alle teams veel succes voor het komende seizoen. Aanwezigen krijgen van de 
vereniging nog enkel consumpties aangeboden. 

—  Overeenkomst v.v. D.W.P. met s.c. Heerenveen?? 

Zoals te zien zijn de gebroeders Veenstra (El pupillen van D.W.P.) op 
bezoek op een geheime trainingslocatie van de sportclub Heerenveen. 
Of vader (tevens leider) Arjen hen hier speciaal voor naar Frankrijk heeft gebracht is niet 
duidelijk. Ook niet bekend is of ze hebben mee getraind met de selectie, het resultaat 
zullen we moeten zien op de zaterdagmorgens wanneer zij voor hun team uitkomen. 

Clubblad  "It  Wite Pealtsje" oktober 2000 

Alqemeen: 
- de Grie 30 	8464 PB Sintjohannesga 0513 - 55 17 88 

0513 - 55 17 85 
Alqemeen bestuur: 

- Eelke Westra 
De Boeijer 2 	8501 RM Joure 0513 - 41 59 11 

- Jan Knijpstra 
Ringfeart 6 	8464 PD Sintjohannesga 0513 - 55 20 07 

- Jan de Vries 
Streek 77 	8464 NG Sintjohannesga 0513 - 55 16 89 

Minne Modderman 
Streek 54 	8464 ND Sintjohannesga 0513- 55 17 64 

Herman de Heij 
Jutte 99 	8447 AB Heerenveen 0513 - 62 76 57 

- zie voorzitter (ad interum) 
Anne Knol 
Binnendyk 6 	8461 LD Rottum 0513 - 55 20 78 

Jeuqdbestuur: 
- Anne Knol 

Binnendyk 6 	8461 LD Rottum 0513 - 55 20 78 
- Henk Mulder 

Skoalekers 2 	8464 PG Sintjohannesga 0513 - 55 12 55 

Consul 
— Atze Pieter van Stralen 

Kampweg 9 	8463  VD  Rotsterhaule 0513 - 55 12 76 

Actiecomité 
-  Wiepie Krist 

De Grie 5 	8464 PA Sintjohannesga 0513 - 55 19 54 
Ype Bijker 
Skoalekers 19 	8464 PH Sintjohannesga 0513 - 55 21 41 

— Tineke van Hes 
Nieuweweg 48 	8463 VG Rotsterhaule 0513 - 55 17 49 

— Anske de Jager 
Ringfeart 8 	8464 PD Sintjohannesga 0513 - 55 20 17 

— Herman Roffel 
Skoalekers 16 	8464 PG Sintjohannesga 0513 - 55 20 12 

— Aaltje Schokker 
Streek 7 	8464 NB Sintjohannesga 0513 - 55 19 86 

— Tetje de Vries 
MJ Hogeboomstr 5 8464 NX Sintjohannesga  0513 - 55 10 71 

voorzitter: 

secretaris: 

voorzitter: 

leden: 

voorzitter 

secretaris: 

penningmeester: 

wedstrijdsecretaris/ 
beheer velden: 

algemene zaken 
(gebouwen/kantine): 

technische zaken: 
jeugdzaken: 

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

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



0513- 61 29 08 
iedere dinsdag 
vanaf 19.30 uur 

Trainer  !eiders  jeugd:  
— zie infoblad jeugd 

Verzorging:  
- Hendrika Noppert-Bangma 

Roazebosk 22 	Scharsterbrug 

0513 - 55 20 07 

0513 - 55 16 04 

Medewerkers clubblad:  
- Jan Knijpstra (D.W.P.) 

Ringfeart 6 	8464  PD  Sintjohannesga 
— Gelske van der Wal (S.J.O.R.S.) 

Streek 134 	8463 NE Rotsterhaule 
— vacatures 

Wasserij kleding:  
- Herman de Heij 

Jutte 99 8447 AB Heerenveen 	0513 - 62 76 57  

selectie: 
Trainers senioren: 

- Klaas Witterrnans 
Fonteinkruid 36 8607 HH Sneek 0515 - 42 55 75 

3e en 35+ - Wietze Toering 

dames: 
Kolklaan 12 

- Alex Hoks 
8441 AL Heerenveen 0513 - 62 74 65 

Kerkweg 7 8507 CD Rohel 0513 - 55 10 46 

Leiders senioren: 
le elftal: -  Geed  de Jong 

grensrechter: 
Molenstelle 17 

- Mindert Mulder 
8464 KIL Sintjohannesga 0513 - 55 10 02 

Nieuweweg 18 8463  VG  Rotsterhaule 0513- 55 16 34 
2e elftal: - Sietze Drenth 

Nieuweweg 6 8463  VG  Rotsterhaule 0513 - 55 15 62 
3e elftal: - Atze Pieter van Stralen 

Kampweg 9 8463  VD  Rotsterhaule 0513 - 55 12 76 
35+ elftal: - Wiepie 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  

Kantine-inkoop:  
- Anneke Lageveeen 

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

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

Gelske van der Wal 
- Ype Bijker, Jan Sloothaak, Doeke van der Berg ,(zt. 
- Alie van der Berg / Annie Klijnstra 
- Harm Sloothaak orb, 

• .43a. 

kantine: 
kantine (zat morg.) 

kantine (di/don) 
schoonmaak: 
terreinonderhoud: 

Sietze Drenth  
Sietze werd vorige week als leider verrast met het feit dat men voor de winterstop bij 
de senioren geen A-junioren meekrijgt. Hij was niet bekend met dit besluit. 
Een steeds terugkerend onderwerp na verloop van tijd, meestal wordt het besluit 
weer van tafel gehaald wanneer er weer eens teveel roofbouw op de (betere) A 
junioren is gedaan met alle consequenties voor het jeugdelftal zelf. Zoals Sietze de 
twee spelers afgelopen wedstrijd inzette als extra wissels is mogelijk doch door de 
jaren heen is gebleken dat het meestal gaat van kwaad tot erger tot er een moment 
is gekomen dat de jeugdcommissie aan de bel moet trekken. Vandaar dat structureel 
is besloten geen A -junioren mee te nemen voor de winterstop met de senioren. 

Anske de Jaaer 
Bij de afgelopen D.W.P.-familiedag is het borreluurtje uitgelopen wat vooral ten koste 
ging van de uitvoering van de barbecue. Enkele personen hebben zich hier terecht 
aan geergerd omdat vooral de jongere jeugd vooraan stond. 
Een aandachtspunt wat bij de volgende familiedag zal worden meegenomen. 
Harry van der Velde  
Harry vraagt of het bestuur wel rekening houdt met het legionella probleem. 
Bestuur wordt middels een nieuwsbrief van de KNVB maandelijks geïnformeerd hoe 
te handelen, 15 minuten of langer laten doorstromen van de installatie e.d. 
Een wettelijk bijhouden van een draaiboek is binnenkort verplicht. KNVB onderzoekt 
momenteel de mogelijkheden hoe dit het beste voor de vereniging is op te lossen. 

René de Jong  
René wil graag duidelijkheid waarom bij de keuze van verlenging contract trainer 
geen rekening gehouden is met de mening van de A-selectie. 
Voorzitter zegt toe in de toekomst hier meer aandacht aan te besteden. 

Henk de Vries, trekt zijn vraag in. 

Anne Haven  
Heeft enkele opmerkingen over de trainingen op het B-veld, hoe staan de besluiten 
hiervan vast. Het afgelopen seizoen is besloten omdat bleek dat de trainers 
voorheen hier nietgoed mee konden omgaan en men hier ondanks de toestand van 
de velden mooi bleef trainen. 
Tijdens het laatste leidersoverleg is overeen gekomen dat bij wijze van proef een half 
jaar, onder verantwoordelijkheid van de trainers zelf mag worden beslist of men op 
het B-veld kan trainen. En dan ook alleen nog de vormen die hiervoor in aanmerking 
komen, kort sprintwerk, oefeningen om pionnen e.d. op het trainingsveld. 
Duidelijk is dat er zaterdags weer, vooral dan door de lagere teams en de 
jeugdteams op moeten worden gevoetbald. Het heeft geen zin om dit veld om te 
ploegen. Na half jaar zal opnieuw worden bekeken hoe hier mee om is gegaan. 

Een team van spelers onder de 23 jaar heeft een wedstrijd gespeeld daarna nooit 
weer. Was dit incidenteel? Hoewel meer gericht op doorstromende A junioren zal 
deze opmerking worden meegenomen naar het komende leidersoverleg welke in het 
vervolg structureel onder 4 weken wordt gehouden. 

Sietze Drenth  
Sietze komt nog even terug op het vorig onderdeel het gebruik van het B-veld als 
trainingsveld. Vindt dat het bestuur gelijk moet ingrijpen als het mis gaat, bij twijfel 
niet trainen. Opgemerkt wordt wel dat we als bestuur vaak direct een negatieve 



6. Verslag penningmeester. 
Penningmeester Jan de vries heeft de financiële positie van onze vereniging weer in 
beeld gebracht. Iedereen krijgt tijdens de vergadering een verslag uitgedeeld. 
Vergelijkingen worden er gemaakt met vorig seizoen. 
Het saldo van D.W.P. is aanmerkelijk achteruit gegaan vooral door de dikke posten 
KNVB, Sport Friesland, onderhoud gebouwen en de energienota's. 
Bij kritische vragen had Jan een duidelijk antwoord hoe de boekingen zijn gedaan. 

7. Verslag actiecomité 
Wiepie Krist van het actiecomité komt met een financieel verslag van het afgelopen 
seizoen Op opbrengsten van de reclameborden blijft gestaag stijgen, ook de 
koekactie is ieder jaar weer een succes. De grote clubblad is er vorig seizoen een 
beetje bij ingeschoten en leverde niet het saldo op van het vorig seizoen, zal komend 
seizoen directer worden opgepakt. 
Alle gedane vragen werden vakkundig beantwoord. 

8. Verslag kascommissie 
De kascommissie, dit seizoen bestond uit Henk Mulder en René de Jong. René de 
Jong brengt een kort verslag uit aan de vergadering met de opmerking dat alles er 
prima en keurig verzorgd uitzag. Decharge werd er verleend aan de penningmeester. 

9. Benoeming kascommissie 
Als nieuwe kascommissie voor het komende seizoen werden benoemd: René de 
Jong en Sietze Drenth, als reserve meldt zich aan René Krikke. De vergaderring 
gaat hiermee akkoord. 

10. Bestuursverkiezing 
Aftredend was Eibert Jager welke de afgelopen 2 seizoenen het Technisch Beheer 
onder zijn hoede had.  Elbert  was niet herkiesbaar. Bestuur komt niet met een 
voorstel voor een nieuwe kandidaat, men heeft hier meer tijd voor nodig om de juiste 
persoon te vinden. Voorzitter vraagt de vergadering om het bestuur te machtigen tot 
benoeming nieuwe kandidaat zodat er niet een nieuwe vergadering dient te worden 
uitgeschreven. Vergadering gaat hiermee akkoord. 
Tijdelijke waarneming van deze functie zal gedaan worden door de voorzitter zelf. 

v0 .r de jeugdieden van v.v. D.W.P.  
Trainingsvoorschriften: 	 Training Fl, F2 en F3 pupillen: 
a. tenue: 	Korte broek & shirt (bij mooi weer) 	 woensdagmiddag: 16.00-17.00 uur 

Trainingspak (bij kouder weer) 
	

trainers: Esther, René en Jan Ype 
Altijd scheenbeschermers 

b. Douchen: 	Douche-benodigdheden 	 Training El en E2 pupillen: 
Badslippers 	 woensdagmiddag: 17.00 - 18.00 uur 

c. Verhinderina: 	Bij het niet deelnemen aan een training 	trainer: Alex Hoks tel.: 55 10 46 
tijdig afmelden bij trainer of leider 	 Henk van Hes tel. 55 19 36 

Wedstrijdvoorschriften: 
Bij verhindering tijdig afmelden 	 Training D pupillen: 
Trainingspak 
	

dinsdagmiddag: 16.45 - 18.00 uur 
Shirt: groen-wit Sportbroek: wit 

	
donderdagmiddag: 16.45 - 18.00 uur 

Scheenbeschermers (verplicht per 1-1-2000) trainer Remco ten Hoeve, tel. 55 14 52 
Douchebenodigdheden 
Badslippers 	 Training C junioren: 

maandagmiddag : 17.00 - 18.15 uur 
Voetbalkleding: Te verkrijgen via Tineke van Hes 	 woensdagmiddag: 17.00- 18.15 uur 

tel. 0513- 55 17 49 of zaterdagmorgen 	trainer: Anne Knol, tel.: 55 20 78 
van 9.00 tot 10.00 uur in de kantine 
van D.W.P. A -junioren t/m D-pupillen 
hebben gesponsorde kleding. 	 Training A-junioren: 

maandagavond: 18.30 -20.00 uur 
Blessurebehandeling: Voor blessurebehandeling kan iedere 	woensdagavond: 19.00 - 20.30 uur 

dinsdagavond vanaf 19.30 uur een beroep 	trainer: Anne Knol, tel.: 55 20 78 
worden gedaan op een gediplomeerde 
verzorgster in de kleedkamer van D.W.P. 	Training dames: 

maandagavond: 18.30- 19.45 uur 
Contributie: 	Van F-pupillen t/m 	 woensdagavond: 18.30 - 19.45 uur 

B-junioren 	f 	8,50 per maand 
	

trainer: Alex Hoks, tel: 55 10 46 
Voor A-junioren f 	12,50 per maand 
Gaame te voldoen via een automatische 

	
Keeperstrainer A t/m D: 

overschriivina per kwartaal, via penningm. 	woensdagmiddag: 18.30- 19.00 uur 
trainer. Anne Knol 

Vervoer: 	Bij uitwedstrijden worden de ouders 
geacht zich met auto beschikbaar te 	Jeugdcoördinator D.W.P.: 
stellen via een roulatiesysteem 	 Henk Mulder, tel. 55 12 55 

Kantine D.W.P.: 
10a. Contributieverhoging 

De reden van de contributieverhoging is dat we komen voor steeds hogere uitgaven, 
Jeugdleiders: 0513 - 55 17 88 of 55 17 85 

de laatste verhoging is van 7 jaar geleden. 
Voorzitter Eelke Westra geeft een uitleg, gedeeltelijk is dit ook al meegenomen 
tijdens de behandeling van het financieel verslag zodat iedereen de noodzaak ervan 
inziet. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van contributieverhoging 

Leiders Fl-pupillen 
rt Bos 

Veenstra 

Leiders F3-pupillen 

0513 - 55 21 64 
0513 - 55 15 15  

Leider F2-pupillen 
Pjirkje Vaartjes 
Jan Venema 

Leiders El-pupillen 

0513 - 55 11 45 
0513 - 55 19 89 

waarbij wordt gesteld dat de verhoging van de senioren niet in twee keer dient te Jelle de Boer 0513 - 55 23 98 Jan Vaartjes 0513- 55 13 04 
worden doorgevoerd maar dat dit gelijk wel in één keer kan. Jeugdleden krijgen dus 
te maken met een verhoging in twee fasen. 
Opgemerkt dient nog te worden dat de contributie van de dames wordt ingehouden 
afhankelijk van de leeftijd waarin men valt, onder de jeugd of onder de senioren. 

Sjouke Mulder,  Bettie  de Boer, Jappie Otter (roulerend) 

Leiders E2 pupillen 
Robert Spoelstra 	0513 - 55 19 35 
Ellie Sloothaak 	0513 - 55 16 67 

Ymkje van der Velde 

Leiders Dl-pupillen  
Durk  Jager 
Roelof van der Wal 

0513 - 55 22 55 

0513 - 68 19 99 
0513 - 55 25 52 

11. 	Rondvraag Leiders Cl -junioren Leiders Al-junioren 
Tijdens de rondvraag komende de volgende onderdelen aan de orde. Rienk Visser 

René Krikke 
0513 - 55 10 28 
0513 -55 15 07  

Jan Spoelstra 
Albert Hol 

0513 - 55 19 35 
0513- 55 10 70 

Leider Dames/meisjes I 
Sjoerd van der Molen 	0513 - 55 12 53 	en Alex Hoks 0513 - 55 10 46 



De aankomende sterren. onze caucjd.  

Na een rrineilijke start om  dg,  inclelingen  etc.  gereed te krijgen moest het bestuur 
begin dit  ;ear semen  met de lo.in(st)ers en trainers in een record tempo dit op de rails 
zien te krijgen wat uiteindelijk goed is gelukt. De ploegen zijn voorzien van EHBO 
koffertjes en daar waar nodig nog waterzakken. Het is ons een groot genoegen dat 
we weer nieuwe !eden konden begroeten en een F3 team erbij te hebben. Het ligt in 
de bedoeling om februari 2001 een concept klaar te hebben zodat we alles in de 
maart mei alles up to date te hebben en na de vakantie zo aan de slag kunnen. 

Het is jammer om mee te delen dat Aaltje schokker het weer druk krijgt met de 
gewonden, sleutelbeenbreuk, gebroken been en iemand met een andere blessure, 
Jongens veel sterkte. 

Het bestuur is momenteel bezig met neven activiteiten zoals, zaalvoetbal 
Kilunnekeburen, zaterdagsmorgens ca., 3 maal gymzaal voor de jeugd en eventueel 
een filmvoorstelling, datums volgen nog. 

De t- --,,ms; 
Het lijkt wat betreft de A-jun. een schot in de roos, de meeste zijn nog B's  an  één 
zelfs nog een C. Maar  wear  ze dachten dat ze zouden verdrinken in de  comp.  staan 
ze op een keurige  pleats  met 7 punten uit 3 \vedstrijden cp de lijst. 
De C- jun. zijn nog steeds ongeslagen, klasse. De overige teams zijn iets wisselend 
maar moeten natuurlijk nog op elkaar ingespeeld worden maar het resultaat is toch 
nog uitstekend, mede namens de leid(st)ers, vaders en moeders. 
Er is nog :.--Iangedacht om  Fisher man's friends  uit te delen vanwege de schorre kelen 
die ze tijdens de aanmoedigingen krijgen. 

De E pupillen uitspraken die voor het eerst in het D elftal op het grote veld moesten 
voetballen; Jeetje wat is dit doe! groot he en tjonge wat moet je nou een eind 
sjouwen  near  dat andere doel zeg, maar ja alles went. 

Nog als laatste maar niet het minste willen de we scheidsrechters bedanken die 
zaterdag 's morgens altijd klaar staan om de jeugd arbitraal te begeleiden. 

Het ler.);‘,t allemaal vloeiend ‘.A./rschijnlijk ligt dit aan de goede communicatie en de 
inzet die er heerst bij de jeugd, misschien een goede tip voor de senioren. 

De Jeugdeornmissie.  

Notulen Jaarvergader1nr,2 2000 (seizoen 1999/2000) 
1. Opening 

Om acht uur opent voorzitter Eelke Westra de vergadering. Door de late vakantie en 
enkele agendaproblemen bij enkele bestuursleden is de jaarvergadering wat later in 
de tijd dan gebruikelijk. Aanwezig zijn 21 leden. 

Het afgelopen seizoen verliep voor onze vereniging met  pie  ken en dalen. De 
grootste domper, sportiefgezien, was de degradatie van het eerste elftal naar de 5 
klas. De start in het nieuwe seizoen is echter goed en wij hopen op een spoedige 
terugkeer in de 4e klasse. 

Teneinde communicatie onderling te verbeteren is besloten om weer een clubblad 
op te starten. De voorbereidingen hiertoe lopen goed en wij hopen binnenkort het 
eerste exemplaar uit te kunnen brengen. 

Verder is dit seizoen in samenwerking met de NCSU gestart met de realisatie van 
een beleidsplan voor onze vereniging. Een beleidsplan waarin alle functie zullen 
worden omschreven en tevens alle regels en afspraken die gelden binnen de 
vereniging. Deze ondersteuning door de NCSU is mogelijk gemaakt doordat de 
gemeente Skarsterlán de kosten van de externe ondersteuning betaald. Zodra dit 
plan in concept klaar is hoort u hier mee van. 

Naast de vele activiteiten binnen onze vereniging in dit seizoen wil ik toch melden dat 
de afgelopen D.W.P.-familiedag weer prima is verlopen, al was er de nacht 
voorafgaande en de zaterdagmorgen nog bij velen twijfel of de tent de verwoestende 
wind kon doorstaan. Met ondersteuning van diverse mensen is dit gelukt. 

2. Notulen 
Secretaris Jan Knijpstra leest de notulen voor van de vorige vergadering. 

3. Mededelingen 
- Bericht van verhindering ontvangen van: 

Minne Modderman I en Henk Mulder 
- Toegevoegd aan de agenda onder punt 10a, voorstel contributieverhoging. 
- De traditionele rolladeparty voor de vrijwilligers is vastgesteld op woensdag 20 

december a.s., alle vrijwilligers krijgen hiervan persoonlijk een uitnodiging. 
- De D.W.P.-nieuwjaarsinstuif is op zaterdag 6 januari 2001 van 16.00- 18.00 

uur. 
- De 3' D.W.P.-familiedag wordt direct gehouden aan het einde van het seizoen 

op zaterdag 19 mei 2001. 

4. Verslag secretaris 
Secretaris Jan Knijpstra kwam wederom met een uitgebreid verslag van het 
afgelopen seizoen 199-2000. Het verslag werd zonder opmerkingen door de 
vergadering goedgekeurd. Al lezende werden wel enkele onderdelen aangevuld. 

5. Jeugdverslag 
Anne Knol gaf als jeugdvoorzitter een duidelijk verslag van alle jeugdteams over het 
afgelopen seizoen, ook dit verslag werd zonder opmerkingen door de vergadering 
goedgekeurd. 
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KOMPLETE WONINGINRICHTING 

Jelle's Versmarkt 
Altijd het verste, bij u in de buurt 

VERSMARKT Jelle de Jong 
Rotsterhaule, tel. 0513 - 55 17 07 

STREEK 180 - ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

Heerenveen 
Kattebos 162 (0513) 62 21 00 
Internet www.siton-suzenaar.n1 

#010F,
4Htl

is 
 

MANIA 
Sydtakke 1 Rottum 
Tel. 0513-631429 

Verkoop nieuwe en gebruikte motoren, 
onderhoud, reparatie, verhuur (ook 25  kw).  

Financiering mogelijk 

Vleesvee- en Veehandelsbedrijf 
m.s. DE JONG • KUIPERS 
Rotsterhaule 
Tel. 0513-551467 / 551252 
Autotel. 06-22923945 

Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

met vlees, salades en een 
professionele gasbarbecue, ook 

diepvries vleespakketten 
Informeer naar onze 

mogelijkheden! 

mutlf"-asport De teamsport specialist 

Sportkleding in uw eigen  Oil  en kleuren, ontworpen door de studio van Muta Sport 

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf 1 stuk na te baste/ten op ieder gewenst moment 

U bent verzekerd van een blijvende eigen identiteit en uniformiteit De Sponsornamen en num-

mers worden geheel in de stof verwerkt 

	oo rden, 	Kolverdijkie 776. 	8924 1.7 	Tel.: 058 2660375 

Internet:whet.v.mutosporl.ni 	 rerkoop610:070sport.nl 

ONDERHOUDS EN VOEGREDRUF G. DE JONG 
OOK VOOR UITHAKKEN OUD VOEGWERK 
EN OPNIEUW INVOEGEN 

Molenstelle 17 
8464 NL Sint Johannesga 
Telefoon /Telefax (0513) 55 10 02 
Autotelefoon 06-29518874 

Gie'szsz‘ 
dede.~- e/it 44(:«e~tir." 
GEBR. DE KONING 

Meerweg 3-5, 8507 CA ROHEL - (0513) 551 331 

v p,N 1 L.10Elv  

CAMPING 
TJEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 
•Veilig zwemwater 
• Dé surfstek bij uitstek 
• Bruiloften en partijen 
•Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 34, 85 15 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 13 41, b.g.g. (0513) 55 14 09 



De Rabotsenk .s een tank met een 
:tee ca: Je  semen  ste-k tent. De Ratcoank 
reef; ais geen anOt, een 7aCitea van 
samene-ken en touwen aan reiaties. met 
G een tank van mensen voor mensen. 
Dar merkte al snei in het bersoon-
:ijke centacz Elke Faectark 
mat moden ,n 	sarnen- 
;eying. Daarom zijn we 

vaak bet,ckken bij acovi- 
tetten ,n net tedrigs. 
!even. vezenggingen en 
schelen. We weren wat 

er leek ook als bet met 
om bankzaken gaar_ Korz- 

om, we zijn een been die 
net to thuis is in Oe buurt als u. 

Rabobank 
Rotsterhaule 
We zijn net zo thuis in de buurt als u... 

Rabobank 
Rotsterhaule Streek 138 
Telefoon (0513) 551644 

MéérMartkt biedt u een 
uitgebreid assortiment kruide- 
nierswaren en rijkgesorteerde versafdelingen. 

Bij BréérMarkt doet u gezellig en voor- 
delig al uw dagelijkse boodschappen. 

B. Van Zwol 
Streek 131 
Rotsterhaule 
Tel. 551494 

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 
Pr. W. Alexanderstraat 86 

8501 ME Joure 
Tel. 0513-415090 

Fax: 0513-412313 
Mobiel: 06-53173764 

\onbou  
0<\ s? 

rári 0513 - 551216 

.‘<) 
1711.A  

Akkerman  
Mechanisatiebedrilf 

MASSEY FERGUSON 

C513-551233, 551239 
Fax 0513-551352 
Mcbiel 06-53673441  

INV Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 

Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  J. Veldstraweg 35 
8513 CK Ouwsterhaule 

Wilt u uw zomerse tint behouden,neem dan nu 
Een zonnebankkaart !!! Voor maar FI.75,- 

Alle vaste planten, 
heesters en 
coniferen 
uit de voile grond. 

Naast Binnendijk 85 
ROTTIJM 

Al fan 1912 ôfbakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

p- 

earst 	H. van Dijk 
arnei M. & R. van Dijk 
no 	H. &T. van Dijk ''0513-5512O8 

FREEGJE DERIVEI 
as jojo beileguod heije 

Plantencentrum Van Rijs 

BOUWBEDRIJF 
Fa, H. Fabriek en Zonen 

Streek 59 - Sintjohannesga - 551207 

Voor nieuwbouw 
en 
Onderhoudswerk 

9ntdek de weg naar uw  ii  
eigen 

Vakman il o
n van Bavel 

TV WASMACHINE 

z.•‘z=15zz=1›zz=?Jc.=i3z=l3(,.•ic.=?) 
J.Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  



Skarsterlán is een gemeente van ruin: 26.000 inwoners, die de laatste jaren 
een actief sportbeleid voert. Dit blijkt onder andere uit de aanwezigheid van 
een Beleidsnota Sport en een aantal concrete stimuleringsprojecten van 
organisaties als Jeugd In Beweging. Uit het groeiend aantal contacten met 
het verenigingsleven blijkt dat steeds meer clubs in de gemeente behoefte 
hebben aan verenigingsondersteuning op het terrein van niet-sporttechni-
sche zaken. Op dit gebied wil Skarsterlán gebruik maken van externe 
ondersteuningsorganisaties, waaronder de NCSU. Maandag 3 juli 2000 
werd de samenwerking officieel bekrachtigd met het ondertekenen van een 
overeenkomst op liet gemeentehuis in Joure. 

V.1.n.r. 
Wethouder 

Hettinga, 
burgemeester 

Kuiper (gemeen-
te Skarsterlán) 
en NCSU-direc-

teur Van der 
Veen. 

Als eerste aan de beurt voor het "Interview van de maand" is 
hoofdtrainer Klaas VVittermans. Klaas bezig met zijn derde 
seizoen bij D.W.P. Voor de mensen die niet direct betrokken 

zijn bij de selectie-teams alsnog een nadere kennismaking met onze hoofdtrainer. Kijk 
en vergelijk na het verslag de bijgaande foto. 

Klaas VVittermans 
24 juni 1959 
Sneek 
gehuwd 
1 (zoon/dochter?) 
project coordinator-supervisor KPN 
LTS - Avondschool - Interne Opleidingen KPN 

Scharnegoutum '70 - IJ.V.C. - W.Z.S. 
Laatste man - voorhoede - middenveld 
(allround inzet baar dus) 

Debuut als 16-jarige in het 1e elftal van Scharnegoutum. 
Bij W.Z.S. het seizoen dat we in de competitie maar 16 
goals tegen kregen en maar liefst 103 voor hadden. 

naam 
geboren 
woonplaats 
burg. staat 
kinderen 
beroep 
opleiding 

zelf gevoetbald?: 
voetbalcapaciteit 

mooiste herinnering 
als speler: 

slechtste herinnering 
als speler 	 Tweemaal zwaar geblesseerd te zijn geweest. 
waarom trainer geworden: Omdat ik van voetbal hou en vroeger vond dat de jeugd 

een slechte training en begeleiding kreeg 
trainersopleiding: 	Coach-oefenmeester  II  en  Ill  (2' klasse KNVB) 
vorige clubs als trainer: 	Scharnegoutum - Sint Annaparochie - Franeker (alle 

jeugdelftallen) - Sleat - Q.V.C. - W.Z.S. - tussendoor nog 1/ 
jaar De Walde. 

mooiste herinnering 
als trainer 
slechtste herinnering 
als trainer 
sterke punten: 
zwakke punten: 

periode Sleat, periode Q.V.C., 2e  plaats W.Z.S. 

Degradatie van De Walde en degradatie bij D.W.P. 
moeten andere mensen maar beoordelen 
moeten andere mensen maar beoordelen 

drinkt? 
rookt? 
hobby's? 
politiek? 

Biertje 
nee 
voetbal - kaatsen - schaken 
D'66 - V.V.D.  

geloof? 
	

Ned.  Hervormd 
heeft bewondering voor: mijn vrouw (een traditioneel antwoord Klaas) 

Gemeente neemt sportclubs serieus 

Skarsterlán tekent 
overeenkomst met NCSU i interview van de maand 

door: Nico _Schoenmakers 

Aan de basis van de sa-
menwerking staan een 

viertal pilotprojecten. Ruud 
Burgers, tot voor kort pro-
grammacoördinator vereni-
gingsondersteuning van de 
NCSU, startte deze projecten 
begin 2000 in de gemeente 
Skarsterlán. Twee verenigin-
gen worden momenteel begj 
leid op het gebied van accom-
modatiebeleid en de twee 
andere verenigingen startten 
respectievelijk met het pro-
ject 'Beleidsplan' en het pro-
ject 'Ouders Graag Gezien'. 
Het pilotproject bleek bij alle 
partijen aan te slaan en beslo-
ten werd om in de toekomst 
ook andere clubs in de 
gemeente de ondersteunende 
diensten & producten van de 
NCSU aan te bieden. De 
Friese gemeente neemt de  

problematiek van haar sport-
verenigingen serieus. 
Johan van der Schalie, be-
leidsmedewerker sport van 
de gemeente Skarsterlán en 
Bep de Waard. beleidsmede-
werkster van de NCSU, stel-
den een plan van aanpak op, 
waarin het kader van de ver-
enigingsondersteuning werd 
geduid. Verenigingen worden 
in de gelegenheid gesteld zelf 
hun knelpunten aan te geven. 
Concreet bestaat de onder-
steuning uit thema- of infor-
matie-avonden en individuele 
projecten, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het werven- en 
behouden van vrijwilligers, 
het project 'Ouders Graag 
Gezien', onderwerpen die 
met verenigingsmanagement 
te maken hebben, het behoud 
van jeugdleden of het project  

'Ouders en Sportieve Opvoe-
ding'. Niet alleen sportvereni-
gingen kunnen gebruik 
maken van dit aanbod, maar 
ook scholen en jeugd- of 
ouderenorganisaties. 
Burgemeester G.J. Kuipc 
van de gemeente Skarsterlán 
benadrukte in zijn speech, 
voorafgaand aan de officiële 
ondertekening, het gezamen-
lijke doel van de beide partij-
en: De ondersteuning van de 
lokale (sport)verenigingen en 
-organisaties, wat kan leiden 
tot verbetering van de des-
kundigheid van het (vrijwil-
lig) kader, waardoor een bij-
drage wordt geleverd aan de 
verbetering van de kwaliteit 
van sportbeoefening. Onder-
tekening van de samenwer-
kingsovereenkomst geschied-
de tevens door wethouder 
J.W. Hettinga van de ge-
meente Skarsterlán en J.A. 
van der Veen, directeur van 
de NCSU. De basis voor een 
goede en intensieve samen-
werking is hiermee gelegd. 

De pilotproject-vereni-
gingen zijn: 
• Tennisvereniging De 

Greensetter in Sint 
Nicolaasga m.b.t. 
accommodatiebeleid. 

• Fierljepvereniging De 
Lege Walden in Joure 
m.b.t. accommodatie. 
beleid. 

• Voetbalvereniging 
D.W.P. in Rotsterhaule 
m.b.t. het opstellen 
van een beleidsplan. 

• Gymnastiekvereniging 
V.K.H. in .Toure m.b.t. 
het project Ouders 
Graag Gezien. 
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,7ankiz9.1, 	zijm w me: de c±ePoor-ze 
yam orze dozhr.t.,  

heeft een hekel aan: 	mensen die alleen maar aan zich zelf denken 

Nederlands betaald voetbal  
beste speler 	: 	Chivu  (Ajax)  
beste keeper : 	Dudek  (Feyenoord) 
beste trainer 	: 	Trapatonie  
AJAX,  PSV of Feyenoord? 	: 	AJAX  
Heerenveen of Cambuur? 	: 	Heerenveen 
Werd PSV terecht kampioen? : 	ja 
trainersidool? 	: 	Happel - Foppe de Haan - Hans Westerhof 
scheidsrechters 	gelukkig dat ze er nog zijn 

Direstraits -  Elvis Presley  
geen 
geen 
eigen vrouw 
Deer Hunter 
Leeuwarder Courant - Spits - Voetbaltrainer 
Op het oog op morgen 
Nasi  
Opel  Astra 1.7  TD  

Als iedereen begrip heeft voor elkaar 
Goede mensen die leven voor de club en goed met de 
toekomst bezig zijn van de vereniging 

Beter voetballen, plaats bij de eerste zes, gaan voor een 
periode en misschien stiekem kampioen worden / 
promoveren 

Dat we elkaar dit seizoen positief en op onze sterke punten 
benaderen en gebruiken zodat we als club alleen maar 
sterker worden en een positieve uitstraling krijgen.. 
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D.W.P. — FAMILIEBERICHTEN 
Een vast maandelijks onderdeel zijn de familieberichten waar alle 
(familie) gebeurtenissen kunnen worden geplaatst die binnen- 
komen. De richtlijnen voor het bestuur zijn: daar waar bekend is 

dat er een geboorte, overlijden, huwelijk  etc.  heeft plaatsgevonden wordt een kaartje 
naar toegezonden. Bij persoonlijke uitnodiging aan bestuur bezoekt een vertegen-
woordiging de receptie of iets dergelijks. Voor plaatsing in het clubblad is opsturen 
naar redactieadres of het ophangen in de kantine van b.v. een geboorte-kaartje 
voldoende. Arjen en Lisette kregen er een vierde zoon bij GERBEN (t.z.t. goed voor 
D.W.P.) terwijl pake Sjoerd (als leider van het dameselftal) superblij was met het 
dochtertje ZWANET voor Wim en Tjitske. Een beetje onopgemerkt omdat het tijdens 
de vakantieperiode gebeurde, Anja en Tjibbe kregen een zoon, natuurlijk vernoemd 
naar pake  Bennie.  Iedereen gefeliciteerd. 

Win" 	cier  moien  
5,1 

7-..:5ke Lie Jong 

re- 	 • 

" 

Zwa net 
Gera-e, .r.e :5 	2000. 

Zw:.-ne: orm ^.35 uur e_Rmoren, 
wt.eet, 3E10 or.s,  

Dit  is dc ‘n no  echt  de Pásia 
,:-loran, "Ro61,in en Leon hcnvwe de,ii broerke 6y. 

1A'y ne.cone kiwi 

e v49 en 
De er.tske 	,—\r_ien en Liseite Veenstr,-, 

Lichte 7 Cd Sin? .i,-trks1.3.2,-1, fliief oon: 0513-551511"  

-Hy i s 	op 27 iLdy 2000 

ouii 05.50  oe  re en we...tchl :F.;1200 

Favoriete 
muziek 
literatuur 
man 
vrouw 
films 
kranten/tijdschriften : 
radioprogramma's 
gerechten 
merk auto 

D.W.P.  
Ideaal 
Totaal indruk D.W.P. 

Verwachtingen korhend 
seizoen 

Wat ik verder nog 
kwijt wil 	: 

Onderstaand een foto van 
Foppe de Haan tijdens de 
wedstrijd, enige herkenning 
met Klaas?? 
De pet, de bril, het geschreeuw 
en de gebarentaal net alsof de 
foto is genomen tijdens de uit-
wedstrijd van D.W.P. tegen  
Arum  (2-1) 

OEF! 



"it wite pealtsje" op  locatie 
Eveneens een vast onderdeel van het clubblad. Informatief en bij 
de hand, zijn er voorvallen, leuke opmerkingen schroom niet en 
bel of gooi een briefje in de kopiebus. 

KOM VOETBALLEN 
jr

a 
	to Wetkont 	,2>  

WORDT' LP ivt 

gdetSzt:ekerer tejetig 
P.W.P. 

Dit keer kwam de redactie ter  ore  dat er in de Ringfeart bij de 
Kerkhoflaan een spartelende man was gesignaleerd, die nadat het 
bootje was omgekieperd enigszins verbaasd om zich heen keek of 
niemand het had gezien en toen vliegensvlug, onder de drek, 
huiswaards keerde. Sindsdien vermist (lees niet vaak meer 
waargenomen in de kantine), de 52 jarige, M.M. nr. I uit S. 

Onderstaand een foto van de plaats van bestemming. 

Wat voel !e ie ory,-„teluKkic as le eer 	
Ç Scncp fartast,sch moa 

in de 	
bovehhoek krult en des daarna tot de ortdek,;no korrt dat 

oe 	t-ao 	,kas 

senioren Jan Knijpstra 

jeugd 

algemeen secretaris 

Henk Mulder 

0513 -5520 07 

reclameborden 

jeugdsecretaris 

Wiepie Krist 

0513 -55 12 55 

Aktiekomité 0513 -55 19 54 

taticktiitgest: 
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Nieuws van F2. 

We zijn weer van start gegaan. Voor iedereen van ons team was het wel weer even wennen. 
Voor een aantal kinderen was het helemaal nieuw. Ze hadden nog nooit een wedstrijd 
gespeeld. Anderen hebben al een seizoen in F2 of F3 gespeeld. 
Nu we eenmaal gestart zijn, blijkt dat de meesten toch weleens een balletje getrapt te hebben. 
Het loopt dan ook best leuk. 

De eerste wedstrijd op 9 september, moesten we naar Heeg. 
Dat was een leuke wedstrijd. Er werd leuk overgespeeld, alleen "afmaken" ging soms niet 
helemaal goed. 
De ene keer stond de keeper voor Tjeerd, zodat hij niet kon scoren en de andere keer waren 
het de verdedigers die hem in de wee stonden. 
Gelukkig werd er nog wel 6 keer gescoord: Wytse S. 3 keer, Wytze V. 2 keer en Rinke 1 keer. 
Dit gaf ons allemaal een goed gevoel over het begin van de competitie. 

De tweede wedstrijd moesten we thuis spelen tegen Woudsend op 16 sept. 
Dit verliep aanzienlijk moeizamer. In de eerste helft waren er kansen, maar er werd niet 
gescoord. In de pauze hebben we een tactische bespreking gehad, hoe we dit aan zouden 
pakken. Dit resulteerde in een goal, door Wytze V., in de tweede helft. In deze wedstrijd 
moesten de verdedigers Jan en Roelof en de doelman Wytse S.verschillende keren in actie 
komen. Jammer genoeg konden Jurjen, Wout en Rinke niet scoren. 
Ondanks de vele aanmoedigingen van het publiek, bleef het 1-0. 
Maar 	 de overwinning was daar!! 

Heel jammer was het dat Simon deze beide wedstrijden niet mee kon doen, omdat hij ziek 
was geworden. Afgelopen woensdag heeft hij weer getraind en we hopen dat hij zaterdag 
weer volop mee kan doen. 

De kop is er af en we hopen samen op een gezellig voetbalseizoen. 

Jan Venema 
Pjirkje Vaartjes. 

_ 0"021,656C1905-  94 
Op 9 september moesten wij tegen nieweschoot 
nieweschoot was de eerste helft veel beter 
voor de rust stond het nog 1-3 voor nieweschoot 
maar! wij kwamen terug als een goed team uitijndelijk 
speelden we nog gelijk het werd 4-4 dankzij 
3 penalys. Mark krikke schoorde  ale  drie penaltys. 
Jelle hoekstra schoorde de 4 goal. 

willem jager 
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WIST JE DAT.. 

er eens een mooie bank achter SJORS stond 	 
hij na een paar weken onherkenbaar veranderd was. 
Afke zeer vasthoudend kan zijn 	 
Zij iets niet meer loslaat als ze het eenmaal vast heeft..... 
Ed Nijpels hierover kan meepraten. 
Bart een goede radio in zijn auto heeft..... 
Hij hier iedereen van wil laten meegenieten.... 
Niet iedereen dit op prijs stelt. 
Jaap ontevreden was over zijn sponsoradressen 
Ze niet opendeden als hij aanbelde 
Wij ons afvragen hoe dit nou kan 
Hij mooie shirts en ballonnen ontworpen heeft. 
Wij ons afvragen of Wiebe en Rianne wat hebben samen.... 
Niemand dit zeker weet 	 
Wij hier graag uitsluitsel over willen. 
Jan-Ype veel doet voor een kus..... 
Sake heel streng is 	 
Hij zelfs het kaartje van zijn beppe wilde controleren. 
Wij ons zorgen maken over Rigtje 	 
Zij vaak misselijk is..... 
Wij misschien iets weten dat zij nog niet weet 
Wij ons afvragen of Erik het ai weet. 
Een springkussen heel klein kan zijn.... 
je dit gemakkelijk over het hoofd ziet 	 
Bart dat dingetje wel even wilde halen 
Het toch wat groter was dan verwacht..... 
Hij zijn auto eerst uit elkaar moest halen.... 
Zodat het springkussen erin kon.... 
Hij hem daarna weer in elkaar moest zetten. 
Arjen tijdens het feest wat wankel op de benen stond 	 
Zich van paal naar paal slingerde 	. 
Hij 3 bier in de hand had, maar het niet meer aan zijn mond kon krijgen... 
Hij de volgende dag toch op tijd was voor het opruimen. 
Wij heel trots zijn op iedereen van SJORS..... 
Wij met z'n  alien  een geweldig feest hebben georganiseerd. 



Stevige klap bij 
opening feest tegen 
geweld in Rotsterhaule 

ethouder Geertje 1,:onin0 liii de gemeente 
Skursterkin opende /aterdaginiddag cen feest teg.en 	geweid 
met een hamerklap op de kop van Jut. Of Itet helpt is nu nog niet vast 
te 	maar middags en 's asonds waren de ieugd S  an  
Rotsterlmule en Sint JoIntnnesga en andere belangstellenden 
welkom  sour  sprekers, sport (stunoworstelen, iakslaan, me-Ito).  de 
lihn 'De Fiike^ en muziek. I let avondfeest werd ielfs •De Ommekeer' 
gedoopt. De jongerenstiehting Sjors uit de twee dorpen werkte met 
een forse begroting van .ƒ.14.000. De !,eineente droeg 14000 Itij„ een 
andere stielning f250t1 en dherse winkeliers traden op ult. sponsor. 
!let resterendel;edrag San ongeveer 12500 moest  nit  de tnelkbussen 
oor rijwillige bijdragen komen. maar dat iel 

teiden dat fe het heel  lolls  vonden. sooral (tor de kinderen. 
leuker dun het dorpsfeest. N,litur we komen 12000 tekort, hoewel er 
I 100 mensen geweest 	aldus mede-organisator Dorine 
'ijenhuis. Sjors rekent nu op  webs  illendheid bij de gemeente, die 

oren aangaf garant test illen staan. 

Hij kon niet tellen! 

Er zaten 20 mussen op een waslijn, 
toen werd er één doodgeschoten. 
Hoeveel mussen waren er toen nog over? 

Geen, want de rest was weggevlogen! 

Wat zegt een eend als hij klaarkomt? 

Kwak 
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MOPPENTROMMEL 

Er zaten eens drie duiven op het dak, 
toen vielen ze naar beneden omdat 
ze nog niet konden vliegen, 
Zegt de ene duif tegen de andere twee: 
Nu liggen we hier met zijn vieren, 
Ra, Ra, hoe kan dat? 



Tussen de middag hebben we met z'n allen in Sjors gegeten. 
gesmeerde broodjes met soep. Vlak na het eten, hebben wij. alle 
vrijwilligers 'n heel tof shirt gekregen die we deze dag aan 
moesten. Dit shirt of de plaat/tekening die erop zat is getekend 
door Jaap, en namens alle vrijwilligers wou ik even zeggen dat 
we 'm heel tof vinden. Na 't eten zijn we weer aan de slag 
gegaan, om nog even de laatste klusjes op te knappen. 
Om 2 uur zijn er vrijwilligers naar de basisscholen gegaan om 
ballonnen uit te delen, die om 3 uur de lucht in gingen gelijk aan 
de slag op de Kop van Jut door Geertje Koning, die deze middag 
heeft geopend. Vanaf toen is iedereen naar zijn plaats gegaan om 
dingen te verkopen, of om bij een activiteit te staan. Vanaf toen 
zijn de sprekers in de tent gaan spreken, en zijn de activiteiten 
begonnen. In 't begin van de middag, die nog maar net was 
begonnen stroomden de kinderen al binnen bij het 
schminkstandje. Ook de draaimolen, 't springkussen, het 
sumoworstelen en het zakslaan was in volle gang. 
Ook de Kop van Jut werd platgeslagen. Die avond heeft ook de 
film de  nice  in het café gedraaid. dit was ook een groot succes. 
Deze dag kon je ook lootjes kopen in het Sjors standje, waarmee 
je een lucht-ballonvaart kon winnen. Toen deze de lucht 
zijn wij naar Sjors gegaan om even 'n hapje te eten, we hebben 
lekker met z'n allen patat gegeten. Daarna is iedereen gauw weer 
opgestaan om de troep op te ruimen voor de ommekeer. Als je 
wilt weten hoe het er aan toe ging na de ommekeer, dan zou ik 
maar gauw verder bladeren en gauw lezen wat freagle erover 
schrijft. 

Groetjes fox 

Millennium Feest 

Schminken 

Wij: Denise en Rianne hebben zaterdag 2 september meegeholpen 
aan het super, toffe, gezellige millenniumfeest. Wij hebben vanaf 
15.00 tot 18.00 uur geschminkt. We hadden heel erg veel kinderen 
(+1- 100  kids).  We vonden het heeeeel erg leuk om te doen. 
Alhoewel we na de tijd erg last van onze handen hadden en Denise 
erg last van haar rug had. Gelukkig is het voor de meeste mensen 
een groot succes geweest. Daar zijn alle vrijwilligers heel erg blij 
mee. We hopen ooit nog eens te mogen helpen met zo'n mooi 
feest. 

Groetjes 

=XV= 
Rianne 

Denise 



Vrijdag 1 september 

Nog 1 nachtje, dan was het zover, het feest was al dichtbij, maar 
er moest nog zoveel gebeuren. Vrijdagochtend om 9 uur was 
iedereen al bij het jeugdhonk om al zoveel mogelijk dingen te 
maken en klaar te zetten voor de volgende dag. Iedereen was 
druk bezig en alles ging prima, alleen was er 1 groot nadeel, het 
weer was niet al te mooi. 
Jet plensde bijna de hele dag door, maar omdat we ook wel eens 
een koffiepauze wouden en dus naar het jeugdhonk moesten, 
werden we kletsnat. Maar toen kwam Dorine met een grandioos 
idee: we gaan met z'n allen onder een groot oranje zeil. Zo zijn 
we toch nog droog bij Sjors aangekomen. 
't Was de hele dag gezellig, 's ochtends hebben we zelfs nog 
gezongen voor Jelmer, omdat die jarig was. Iedereen is die dag 
heel druk bezig geweest, om alles al zoveel mogelijk goed te 
maken voor de grote dag. 's Avonds moest iedereen vroeg op 
bed, om de volgende dag weer fris bij Sjors te staan. 

"Het millenniurnfeest" 
Alle vrijwilligers waren rond 9 uur al weer bij Sjors. Iedereen zat 
met een slaperig gezicht aan een bakkie thee of koffie. Toen 
iedereen wat bijgekomen was konden we weer aan de slag. 

-tdereen was weer druk bezig, en rende van de tent naar Sjors 
heen en weer, want alles moest er immers goed uitzien. Rond 
etenstijd was bijna alles goed zoals 't moest, maar er waren een 
paar dingen die Met helemaal oké waren, die troep van Lorentie, 
daarmee was bijna het hele feest de soep in gelopen. Maar 
uiteindelijk was dat toch goed gekomen. 
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