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December 2000  

voetbal 
vereniging 

CENTRALE DE BIJEKOER 

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

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

Het adres voor: 

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

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

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

goed en goedkoop kan 



voegbedrijf  Technisch bedrijf 	 

1431(14141124rnia  

Radio / 
T.V-Video 

Koelkasten 
Was- 

apparatuur 

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C.V 

Schotel-
antennes  

Oak- en 
Zinktiterk  

1145.1114ND 

vakkundep 
zeil doen 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appel/tol 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

Wolter  Sloothaak 
Kantoor 
Tel. (0513) 411 609 
Fax (0513) 411 623 
Autotel. 06 51501507 

Franke Sloothaak 
Privé 
Tel. (0513) 414 872 
Autotel. 06 53166279 

Firrnawei 11 - 8501 XL Joure  
voor al uw: 

- nieuwbouwvoegwerken 
•uithakken oud voegwerk -restauraties 
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v 	Dark Jager 
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Anne HáTVOT 
Prinsel3 
85014 
e (051:  

czern oat 
4uedeteadjletrt ocaevt:  

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

e 

• 
• 

garagebedrijf 

R.B1JKER 
Streek 130 

tel. 0513-551560 

8463 NC Rotsterhaule 

#00 SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 

BLESDUKE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesdiike 
25 jaar! 	• Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 45 25 19 

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

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPORTHUIS 

  

Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 
Grote sortering sportprijzen •:•• Eigen graveerinrichting 
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11 	Installatietechniek 

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

 

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

Watertander 
haarden & kachels 

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

.119 Boerestreek 1 
0463 TH Rotsterhaule 
Tel.: 0513-551067 • Fax: 0513-552436 311/1114e"k  

W& V 
Voor al uw voegwerk 

zowel nieuw als renovatiewerk 
voegbedrijf 

van Wijk & de Vries 
Scharsterbrug 

tel. 06 - 22 37 97 51 



Reclamebordsponsoren.  

  

naam  adres postcode woonplaats 

Holiday  Horeca BV 
GEBO BV 
Meermarkt van Zwol 
Garage Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf MINNESMA  
Cafe  van der Zwaag 
fa. S. Brattinga 
Sporthuis DE LEEUW 
TERPSTRA Elektronica 
J. van der Veen 
K. Vijn 
Eproline 	 Eelke van der Wal 
Waterlander Kachels en Haarden 
Lippelap 
Woningstichting HASKERLAND 

Centrale de BIJEKOER 
Heineken Nederland BV 
Kerstma-Heida 	 Landbouw en 

Tuinartikelen 
Kraak Installatietechniek 
Modderman BV 
B. Akkerman 
RABOBANK 
D. Fabriek  
BFI  afvalverwerkingstechnieken 
Drukkerij Hofstee 
Adm. Kantoor OORD 
Garage JAGER 
W.K. Koekfabriek 
Gebr. De KONING 
Voegbedrijf Ten BOOM  
Ass.  Kantoor FERWERDA 
De WREDE Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 
Leen van Bavel 
De Bromfietshal 
Bergsma  Ass.  Kantoor 
van der Wiel 

Slotweg 17 
Streek 180 
Streek 131 
Streek 34 
Hasker Utgongen 2 
Jousterweg 92 
Streek 116 
Midstraat 126 
Dracht 56 
Midstraat 31 
H.J. Groenstraat 39 
Streek 22 
Badweg 4 
Boerestreek 1 
Dracht 132 
Postbus 35 

Streek 133 
Postbus 80 
Streek 198 

Kadijk 9 
Streek 192 
Streek 136 
Streek 138 
Streek 59 
Windas 10 
Jousterweg 76 
Schoterlandseweg 92 
Streek 45 
Postbus 115 
Meerweg 5 
Meerweg 12 
Polderboskdyk 3 
E.A. Borgerstraat 1 
Schwartzenbergstraat 20 
J.Veldstraweg 37 
%le 7 
Streek 117A 
Meerpaal 11 

8521MA 
8463NH 
8463NG 
8464NC 
8465SJ 
8465PL 
8464NH 
8501AC 
8442BS 
8501AC 
8464NJ 
8464NC 
8465NN 
8463TH 
8442BZ 
8500AA 

8463NG 
9000AB 
8463NJ 

8463VC 
8463NJ 
8463NE 
8463NE 
8464ND 
8441RC 
8465PL 
8414LZ 
8464NC 
8440AC 
8507CE 
8514CA 
8501ZJ 
8501NC 
8521« 
8513CK 
8463TJ 
8463NE 
9606AJ 

SINT NICOLAASGA 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
SINT JOHANNESGA 
OUDEHASKE 
OUDEHASKE 
SINT JOHANNESGA 
JOURE 
HEEREN VEEN 
JOURE 
SINT JOHANNESGA 
SINT JOHAN> -GA 
OUDEHASKE 
ROTSTERHAULE 
HEERENVEEN 
JOURE 

ROTSTERHAULE 
GROLAN 
ROTSTERHAULE 

ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
SINT JOHANNESGA 
HEEREN VEEN 
OUDEHASKE 
NIEUWEHORNE 
SINT JOHANNESGA 
HEEREN VEEN 
ROHEL 
OUWSTER NIJEGA 
JOURE 
JOURE 
SINT NICOLAASGA 
OUWSTERHAULE 
ROTSTERHAI I,  E 
ROTSTERH/ " 
DRACHTEN 

Balsponsors seizoen 2000/2001. 

Voegbedrijf Geert de Jong, Molenstelle 17 te Sint Johannesga 
Voegbedrijf A. Sloothaak, Streek 76 te Sint Johannesga 
Jonkman transporten, Jousterweg te Haskerhome. 
Metselbedrijf DUAN, te Joure/Rotstergaast 
Motorhuis ESVANA, Sydtakke 1 te Rottum 
Hulzebos Assurantiën, Lichte 16 te Sint Johannesga 
Voegbedrijf S.V.S., Firmawei 11 te Joure 
Ebroline, Badweg 4 te Oudehaske 

van de voorzitter 

Sinds jaar en dag kan er gevoetbald worden (of gekeken 
naar voetbal) bij de jeugd, dames en senioren bij onze 
vereniging DWP. Een gezonde vereniging met een 
enthousiast stel 	 zoals begeleiding bij de 
elftallen, bezetting kantine;  schoonmaaksters e.d. 
Om deze gezonde vereniging te laten voortbestaan is 
behalve een grote groep vrijwilligers en veel 
toeschouwers tevens geld nodig. 
Deze gelden komen bij de vereniging binnen middels 

contributie van de leden en donateurs. Tevens hebben wij ondersteuning van 
diverse bedrijven voor kleding, aanschaf van ballen, reclameborden, advertenties 
in het nieuwe clubblad en adverteerders in programmablad bij thuisspelen van het 
eerste elftal. Echter om onze vereniging ook in de toekomst financieel gezond te 

ouden is er steeds meer geld nodig. Met name de overheid legt verenigingen 
steeds meer verplichtingen op. Met de eisen voor het kantinebeheer, milieueisen 
en binnenkort een pakket maatregelen tot voorvoorkomen van 
legionellabesmetting. Uiteraard is er niets mis met deze maatregelen, maar ze 
kosten wel weer een hoop geld. Teneinde de inkomsten voor onze vereniging te 
verhogen willen wij een ieder oproepen jaarlijks een bedrag van f. 100,00 te storten 
in de clubkas. U behoort dan tot de "club van honderd" van onze voetbalvereniging 
en uw naam zal worden bijgeschreven op een nog op te hangen "club van 
honderd"-bord in kantine. 

Eelke Westra 

In de kantine hangt momenteel het nieuwe bord van de "balsponsors" van ons le 
elftal over het seizoen 2000-2001. 

Met dank aan onze balsponsors van het seizoen 2000-2001: 

metselbedrijf DUAN 
Joure/Rotstergaast 

Jonkman transporten  
Haskerhorne 

onderhouds- en voegbedrijf Geert de Jona  
Sintjohannesga 

voegbedrijf Anne Sloothaak 
Sintjohannesga 

Eproline (graveren beletteren sportprijzen)  
Ouciehaske 

Huizebos assurantiën  
Sintjohannesga 

motorhuis ESVANA  
Rottum 

voegbedrijf S.V.S.  
Jct.:re 

Sponsors bedankt 	  ""1"1" Voor ballensponsoring bel: Herman Roffel, actiecomité tel. 55 20 12 



CLUB B1AD 	PEALTSJE  

Jaargang 4, nummer 2 
december 2000 

VAN PE RE DAEr[TE ETAF E 

Het 2e clubblad van dit voetbalseizoen. Wat een 
vreemde periode, een tijd tussen Sinterklaas en 
Kerst, een beetje moeilijk om beide zaken aandacht 
te geven. Het clubblad komt 8 december uit, dus 
kijken we maar vooruit  near  2001. 
Boordevol informatie en voor iedereen wat wils. 
Een kleurplaat en puzzels voor de jongste jeugd, 
daarnaast een nieuwe rubriek "de auto van", ook de 
penningmeester komt aan het woord alsmede een 
nadere kennismaking met 2 jeugdleiders. 
De Grote Clubaktie is achter de rug en bracht 
D.W.P. weer wat financiele steun. 
Henk Mulder bracht weer speiregeivragen in dus 
enorm veel leesvoer voor onder de kerstboom. 
Een compliment aan Fl want zij zijn het enigste 
team die enkele verslagen hebben ingeleverd, maar 
ja wat wil je ook met een leider die vroeger ook in de 
redactie zat van ons clubblad. Als dank voor jullie 
inzet volgende keer op de foto jongens. 
De heden ten daagse techniek komt ook voor het 
clubblad in zicht, voor het maken van foto's en het 
verwerken in het clubblad is een digitale camera 
een uitkomst, overwogen wordt tot aanschaf 
hiervan. Doordat het vorige clubblad in enorme 
tijdsnood is gedrukt waren er veel boekje waar een 
bladzijde onbedrukt was, excuses hiervoor. 

Redactie  it Wite Pealtsje  

Je hebt maar twee 
ogen. twee oren en tien 
vingers. En daar moet 
je nog je hele leven mee 
doen. Hou dus deze 
dingen even in de gaten: 
steek vuurwerk altijd aan 
met een sigaret of sigaar 
en ridóit in je hand. Kijk 
goud uit wáár je het 
gebruikt. Je maatjes heb-
ben ook maar twee ogen. 

Koop alleen vuurwerk 
met een Nederlandse ge-
bruiksaanwijzing. Blijf van 
weigeraars af. Die knallen 
altijd onverwacht uit elkaar 

En 't belangrijkste: doe 
niet stoer. Da's veel te link. 

"....En dankzij dat 
veel te korte lontje, , 

heb ik nu 
eindelijk 

een - 
hondje:' 

Vuurwerk. Hou 't leuk. 

Ook dit jaar is weer bijna ten einde, bij het maken van dit informatieblad 
hopen wij dat een ieder weer voorzichtig zal zijn met vuurwerk: tot volgend jaar! 

Bestuursleden, aktiekomité,  !eiders,  
trainers en vrijwilligers wensen u 
vanuit het klubiinuls  alien  gezegende 
Kerstdagen en een goede Jaarwisseling. 

Ook voor 2001 zijn wij, en u dus ook, 
gebonden aan deadlines wat betreft 
het inleveren van kopie. 

Inleveren in de kopiebus of 
redactieadres 

Uiterste inleverdatum 30 januari 
Distributie clubblad 10 februari 

De Grie 30 
8464 PA Sintjohannesga 
TeL 0513 - 55 17 88 
bgg. 0513 -55 17 85  

Bankrekening 
v.v. D.W.P. 33 07 07 590 
Aktiekomité 33 07 05 695 

Redaktieadres 
Ringfeart 6 
8464 PD Sintjohannesga  

Druk 
Centrale De Bijekoer 
Rotsterhau le 

Verspreiding 
Diverse vrijwilligers 
van D.W.P. 

VOETBALVERENIGING 
D.W.P. 

Sportpark "De Grie" 
Sintjohannesga 

Verenigingscode  BB-BC-25V 

Clubblad  
It  Wite Pealtsje wordt 
verspreidt onder de leden, 
donateurs, sponsoren van de 
voetbalvereniging D.W.P. 
Toegevoegd een uitgave van 
SJORS. 

Oplage 400 boekjes 



Jeugdves-  ag 

Moeilijk om altijd met een inleiding te beginnen, laten we eerst maar eens zeggen dat 
de voorzitter-en trainer Anne -Knol-een verslag-geschreven-heeft en wat elders in -dit 
blad staat over de Al en Cl. Momenteel is de voorzitter van het hoofdbestuur bezig 
met het opzetten -van het nieuwe-beleidsptan. Tijdens-de taatste vergadering is 
opgemerkt dat we een plezierige ploeg met leid(st)ers en trainers en bestuur hebben, 
alles wordt-duidelijk aangegeven-uitgevoerd uitge(be)sproken, dus een zeer goede 
communicatie wat de jeugd zeer ten goede komt. Ook de stroom aan nieuwe leden 
komt goed-opgang, (Jan Knijpstra zijn-computer begint soms al kramp te krijgen) 
Nieuwe leden,Herman Heida, Anton Holtrop, Tessa Jager, Christiaan Huisman en 
TRiemer Kingma-the  king.  Ze zijn van-harte welkom. -Er zijn-een paar-nieuwe info's 

`-  etc.  toegevoegd, oa., een lijst met alarmnummers bij de telefoons in de 
massageruimte en--in de bestuurskamer, -leid(st)ers-hebben-een telefoonboom 
gekregen om elkaar te bellen wanneer trainingen zijn afgelast, zodat niet iemand 
alleen dit hoeft te doen. 

Dat was even een pauze voor mij. Agelopen 23 okt. heeft -DWP Cl thuis tegen  ESC  
Elburg C2 gevoetbald, stand-eerste-helft 11-0, in de rust iets gemixd en eindtand van 
de tweede helft 1-2. De jongens uit elburg heben zich zeer vermaakt voor de 
wedstrijd in het  Abe  Stadion-en hebben -in de-kantine van-DWP patat gegeten met 
onze grote dank hierbij aan Anneke Lageveen die bereid was om het te bakken, 
en hoofdbestuur voor de verlichting die mocht worden gebruikt.Verder hebben nog 
zeer zware redactievergadering achter de rug onder leiding van Gelkse over de 
invulling van-het-clubblad. Geert-Bos en Arjen-Veenstra-hebben voor een competitie 
gezorgt voor 5 zaterdag 's morgens in de zaal en hebben tevens een schema 
gemaakt voor de--E teams en -deze-mensen--zuilen-dit verder met de leiders 
erzorgen, dat is wat ze noemen hart voor de zaak hebben. 

We gaan er-een 	achter zetten, we zijn-druk -bezig -geweest met de 
winterstopperiode en hebben bijna elke week wat te doen, er is een lijst in dit 
clubblad geplaatst-wat de jeugd-gaat doen, m.-a.w. ze-krijgen het nog druk genoeg. 

De Jeugdsecretaris. Wie spelen 	Kijk op internet WINVI1 

mee? 
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— Veteraan Sjouke Mulder in gesprek met buurmeisje Pietje (dames D.W.P.) er 
achter kwam dat Pietsje het 's nacht enorm koud heeft 

— zij hier speciaal een elektrische deken voor heeft aangeschaft 
— hij daarnaast nog de tip gaf dat jongens ook enorm veel warmte 

afstralen 	 
vrijgezelle jongens uit Sint Jansgea nu hun kans moeten grijpen. 
Herman de Heij op safari is geweest 	 
hij dit deed in de tuin op Streek 134 	 
hij hier een antieke wc pot vond 	 
deze een afwijkende maat had 	 
D.W.P. sowieso veel "afwijkende maten" heeft 	 
dit op het sanitair slaat en niet op de leden 	 
wij dus zuinig moeten zijn op het huidige sanitair 	 
Freerk de pot schoon spoot naast de schone was 
de was helemaal smerig was 	 
Gelske vond dat Herman dan de was maar weer moest wassen... 
ze er maar van af zag, vanwege alle sexy ondergoed... 

r-: Herman dit tenslotte niet gewend is 	 713 rZ 
het damesteam nooit haar ondergoed inlevert voor de was.... 

— Herman wekelijks 112 shirts, 112 shorts en 224 sokken 
wast 

— ook de trainingspakken een goede beurt krijgen 
— hetzelfde damesteam de trainingspakken overal neer smijt 
— Herman het dan nog drukker heeft 	 
— er verdacht veel glazen sneuvelen op de zaterdagochtend.... 
— dit niet het enigste is 	 
— er ook wel een kabel tussen het tosti-apparaat zit.... 
— deze dan smelt 
— Herman daar weer grijze haren van krijgt. 
— Alle jongeren er schande van spreken dat op 11 november, ....juist 

Minne de dag van Sint Maarten, overal in het huis op de 
Kerkhoflaan 10 de lichten branden.... 

— dat er niemand thuis was 	 
— men de kelen schor heeft gezongen.... 
— dit zonder enig resultaat 	 
— Corrie een wereldreis aan het maken is 	 
— en Minne was gevlogen 	 
— de jongeren zinnen op wraak 	 
— misschien dat 11 december een alternatief is. 

Van de bestuurstafel 

Het voetbalseizoen nadert bijna al weer de helft van het seizoen. Nog enkele 
jeugdwedstrijden en dan komt voor deze teams de winterstop. 
Getracht zal worden op het allerlaatste moment de standen nog tussen te voegen, 
niet geheel duidelijk is nu, of dit lukt. Mooie resultaten zijn er voor de A- en C 
junioren, met een grote kans op een kampioenschap. 
De jeugdcommissie heeft dit seizoen een opwaardering gekregen met als resultaat 
dat er naast het voetbal enorm veel andere activiteiten worden georganiseerd, een 
goede zaak. Om de drie weken heeft het hoofdbestuur een vergadering, hieruit 
kwamen de volgende punten: 
— Er is een brief verzonden naar de gemeente dat wij als bestuur niet tevreden zijn 

over de toestand van ons hoofdveld, dit veld is zoals iedereen kan zien, enorm 
hobbelig. Kosten voor groot onderhoud zullen worden aangemeld in de 
Voorjaarsnota 2001. Wat nog geen garantie biedt of het veld werkelijk wordt 
aangepakt. 

— Uitslagen, standen, informatie  etc.  over de vereniging zijn te vinden op de 
intemet-pagina van de KNVB, deze is www.knvb.nl  

— Ook een ander interessante web-site is: voetbaltrainers.net  
— Het maken van het beleidsplan staat momenteel op een laag pitje. In eerste 

instantie zouden Eelke Westra, jan Knijpstra, Henk Mulder en Anne Knol dit plan 
in concept uitwerken. Een eerste opzet is gemaakt, Eelke zal hier nu een vervolg 
aan geven. Een nadere uitleg zal komen in ons volgend clubblad 

— Besloten is dat de vacature technische zaken voorlopig eerst nog niet zal worden 
ingevuld. 

— Er is een brief ontvangen van de gemeente hoe we moeten omgaan met 
verplaatsbare doelen. We zullen kritisch toezien hoe deze doelen verankerd 
moeten zijn in de grond. 

— In het kader van het toezicht op de Wet milieubeheer-plichtige bedrijven is van 
gemeentewege een handhavingsprogramma opgezet. Destijds voldeed de 
brandblusser niet meer inmiddels is deze vervangen door een goedgekeurde 
brandblusser van deze tijd  (AJAX  ??) 

— De vereniging D.W.P. is druk op zoek naar shirtsponsors. Momenteel zijn van de 
senioren de tenues van het le en 2"  elftal aan vervanging toe. 

— Daarnaast zijn de tenues van de oudste jeugd ook nodig aan vervanging toe. 
— Bij de ingang van het hoofdveld zijn nieuwe tegels gelegd door Marten Lageveen. 

Marten vanaf deze zijde nog bedankt voor je medewerking. 
(Marten en Aaltje hebben er een dochter bij: Hilda, gefeliciteerd. 
Dus voor een kaartje: Hoge Dijk 162 8463  NM  Rotsterhaule. 

— Er was een wc-pot stuk in één van de kleedkamers. Omdat ons complex al bijna 
20 jaar oud is was het voor onderhoudsman Herman moeilijk om eenzelfde pot te 
krijgen. Na overal te hebben rond gesnuffeld had Freerk van der Wal nog een 
oude in te tuin staan. 

— Hoofdtrainers van D.W.P. hebben altijd een jaarcontract. In november/december 
rijst dan meestal de vraag, hoe verder? Nader informatie in het volgende 
clubblad. 

Jan Knijpstra, secretaris 
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Info-bulletin voor de jeugdleden 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. Verhindering: 	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 veriiindering 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 biessurebehandeling 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 
Gaarne te voldoen via een automatische 

	
Keeperstrainer A t/m D: 

overschriivind per kwartaal, via penninam. 	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.: 
Jeugdieiders: 0513 - 55 17 88 of 55 17 85 

-iders Fl-pupillen Leider F2-pupillen 
art Bos 	 0513 - 55 21 64 Pjirkje Vaartjes 0513 - 55 11 45 

Aden Veenstra 	0513 - 55 15 15  Jan Venema 0513- 55 19 89 

Leiders F3-pupillen Leiders El-pupillen 
Jelle de Boer 	0513 - 55 23 98 Jan Vaartjes 0513 - 55 13 04 
Sjouke Mulder,  Bettie  de Boer, Jappie Otter (roulerend) Ymkje van der Velde 0513 - 55 22 55 

Leiders E2 pupillen Leiders Dl-pupillen  
Robert Spoelstra 	0513 - 55 19 35 Durk  Jager 0513- 68 19 99 
Ellie Sloothaak 	0513 - 55 16 67 Roelof van der Wal 0513 - 55 25 52 

Leiders Cl-junioren Leiders Al-junioren 
Rienk Visser 	0513 - 55 10 28 Jan Spoelstra 0513- 55 19 35 
René Krikke 	0513 - 55 15 07  Albert Hol 0513 - 55 10 70 

Leider Dames/meisjes 1 
Sjoerd van der Molen 	0513 - 55 12 53 	en Alex Hoks 0513 - 55 10 46 



2964377 2976491 3306933 3321467 
3390127 3415701 3678040 3728146 

3351926 .  
3879298  

Prijzen op de eindcijfers 
op de laatste 2 cijfers: 
op de laatste 3 cijfers: 
op de laatste 4 cijfers: 
op de laatste 5 cijfers: 
op de laatste 6 cijfers: 

In de prijzen gevallen? 
Maak een kopie van het lot voor uw eigen administratie. 
Stuur het originele lot in een gesloten envelop naar: 
Nationale Grote Clubactie 

. Postbus 90100 
5000 LA Tilburg 

Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw reke-
ning. Voor de Grote Clubactie 2000 is vergunning verleend 
door de Staatssecretaris van justitie d.d. 22 maart 2000 
onder nummer  LO.  730'0145 0026.00. 

25,- 
1 100,-
ƒ 500,-
ƒ 750,-

5_000,- 
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De organisate van de Grote Cllubaktie was bij D.W.P. in handen van 
het Actjekomtié, de totale netto opbrengst bedroeg f 1.060,-- 

iledereen bedankt voor de spontane medewerking. 

R TE CLUSACT[77- 
g ewoon: geld voor je dub! 
Postbus 90100 	5000 LA Tilburg 0 www.clubactie.n1 

Geldprijzen 

   

     

 

1e prijs 1200000,- belastingvrij 
2e prijs f 	25.000,- belastingviij 
3e prijs f 	7_500,- belastingvrij 
jaarprijsf 28_000,- belastingurij 

  

  

3209259 
1110648 
2594175 
2776605  

   

Prijzen in natura 
Een vakantiecheque t.ww. ƒ 8.000,- 
vrij te besteden bij D-Reizen Vakantiewinkels 	0896269 

10x een 5-daagse vliegreis naar Venetië voor 2 personen 
0060636 0101327 0498700 0717107 0995760 
1106855 2591715 2961390 3762956 3805466 

5x een weekendje  Disneyland  Parijs voor 4 personen 
1442918 1580707 2598666 2899432 3024350 

50x een midweekarrangement voor 6 personen in 
één van de  Gran  Dorado  Resorts  
0250844 0451160 0480844 0736001 
0912412 0933388 0969839 0972647 
1011340 1078747 1142111 1144996 
1372439 1374442 1386326 1507191 
1510982 1592410 1712558 1781005 
1880231 1898262 1922617 1931268 
1969934 1974748 1982506 2089107 
2301582 2326249 2695934 2750971 

0745923 
0987823 
1165352 
1509937 
1832510 
1948007 
2205109 
2956601 

Datums om te noteren 

20 dec. Rolladeparty in de kantine van D.W.P. 
Alle vrijwilligers van D.W.P. krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging, 
aanvang 20.00 uur 

23 dec. Grote KLAVERJASMIDDAG 
met daverende vleesprijzen, komt allen 

De Gro2e Clubactie organiseert al 28 jaar dé loterij veer het Nederlandse verenigingsleven_ Maar liefst  SO%  van de 
0 ip ngst van de lotenverkoop komt direct ten goede aan de deelnemende verenigingen. Via de actie 2000 
berandde niet minder dan 15,3 miljoen gulden in de clubkassen van 8000 clubs, verenigingen art stichtingen! 

Deze zaterdagmiddag is er van 16.00 tot ca. 18.00 uur een 
NIEUWJAARSINSTUIF in de kantine. 
Rondleiding door het  Abe  Lerdstra-stadion voor de E en F pupillen. 
Aanvang 15.00 uur 
Negendorpentoemooi B jun. te Sint Nicolaasga 
zaalwacht Anne, Jitske, Anneke, Henk 09.00 - 13.00 uur 
Negendorpentoernooi voor D pup. en C jun. 
van 09.00 - 16.00 Sint Nicolaasga 
Negendorpentoer ooi voor E pup. 
van 09.00 - 16.00 uur in Langweer 

Negendorpentoernool voor C jun. en D pup. 
van 09.00- 16.00 Sint Nicolaasga 
Zaalvoetbaltoerrdooi D.W.P. (alle jeugdteams en dames) 

Start competitie jeugd veld)  
Uitwedstrijd Cl jun. tegen  ESC  Elburg Cl, om 19.00 uur (??) 
Rondleiding in Amsterdam door de  AJAX  Arena voor de D pup en A jun. 

voegbedrijf van Wijk  de Vries voetbaltoernooi 
Op sportpark De Grie te Sintjohannesga voor A junioren en F pupillen 

35  D.W.P.-familiedag op sportcomplex De Grie 
Voetbaltoernooi te Nieuweschoot voor D, E en F pup. 
Zevendorpen-toernooi op de diverse sportvelden 
Voetbaltoernooi A junioren te Jubbega ('s middags) 

Voetbaltoernooi bij WZS (Sneek) voor Cl, E2, Fl, F2 en F3 

6 jan_ 

10 jan. 

13 jan. 

20 jan_ 

27 jan_ 

03 feb. 

10 feb. 

03 mrt 
05 mrt 
06 mrt. 

30 apr 

19 mei 
24 mei 
26 mei 
26 mei 

09 jun. 
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T.V.•Video 

Koelkasten 
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apparatuur 

"IT WITE PEALTSJE"OP  LOCATIE 
Een vast onderdeel van het clubblad. Informatief en bij de hand, 
zijn er voorvallen, leuke opmerkingen schroom niet en bel de 
redactie of gooi een briefje in het kopiebus. 

De vorige keer toch enkele zeer verontruste leden waar Minne I 
nu dan wel verbleef. Inmiddels boven water. Met het "einekroes" en de 
drek nog achter de oren toch weer gesignaleerd op de Kerkhoflaan 
waar hij zijn functie als brugwachter weer heeft opgepakt. (red.) 

Zaterdag 8 juli 2000 groot spektakel in Sint %Kit 
Eindelijk na zoveel jaren weer de ronde van Sint JCit. Waren het vroeger nog wel 
eens schoolkinderen die de Prinses Marijkewei om fietsten, de wielerronde door 't 
Onlán ditmaal een nieuwe fenomeen, 	 solexraces. De organisatie was in handen 
van de Sint Jutster 
solexvereniging Samen 
Onderweg. Veel publieke 
belangstelling omdat er ook 
enkele lokale helden meededen. 
0.a. verscheen aan de start Geert 
de Jong, hiernaast de race 
kwaliteiten van Geert, in 2e  positie 
(met een ronde achterstand). Voor 
de kenners zien we ook nog, 
Siebe Poepjes behorende bij 
dezelfde rennerstal als Geert. 
Leuk initiatief en voor herhaling 
vatbaar. 

IN DE SCHIJNWERPERS 

Technisch Bedrijf Minnesma Proficiat 

Technisch bedrijf verhuisd 
OUDEHASKE - Technisch Bedrijf W. Minnesma is sindskort gevestigd aan de 
Appelhof 1 in Oudehaske. Een gloednieuw pand met golvend dak, een grote 
glazen voorgevel en een ruime showroom. Het bedrijf houdt zich ondermeer 
bezig met het aanleggen van centrale verwarmingen van elektronica, sanitaire 
voorzieningen, dakwerken en het vervangen van ketels. Kortom alle technische 
zaken in of aan panden. 
In de nieuwe showroom van vijfhonderd vierkante meter is alles te vinden op 
het terrein van technische artikelen, zoals pijpstukken, koppelstukken en 
onderdelen van wasmachines, wc-potten, cv ketels maar ook tv-apparatuur, 
scheerapparaten, strijkbouten en videobanden. 

Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 

Omrop Fryslán op visite in 
de kantine van D.W.P. 
Op zaterdag 15 juli bezocht 
Omrop Fryslán Sint 
Jansgea. Na eerste 
opnames te hebben 
gemaakt in het café kwam 
vervolgens D.W.P. aan de 
beurt. Eerst een klein 
gesprekje met Eelke Westra 
(voorzitter) en Jan Knijpstra 
(secretaris) daarna kwam 
Anneke Lageveen (de 
kantine-juf zoals ze zeiden) 
aan de beurt. Opmerkelijk 
was dat Anneke na zoveel 
jaar nog niet weet dat men 
met zijn elfen in het veld 
staat. 



f)ntdek de weg naar uw  ii  
eigen Leen van Bavel Vakman 	RADIO TV WASMACHINE 

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhaule 0513-551069  

Allan  1912 'Of bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 
earst 	H. van Dijk 
dèrnei M. & R. van Dijk 
no 	H. &T. van Dijk 	0513-551208 

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

Naast Binnendijk 85 
ROTTUM 

FREEGJE DERNEI 
as jojo beileguod heije 

Plantencentrum Van Rijs 'WediCiaditP tg- 
.0~4% cP/ - .W.ce&inz,  (J;) 06/8 -QucS2.9 

u5 czneizw&' 

.Xtelie" /0-  
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ONDERHOUDS EN VOEGBEDRUF G. DE JONG 
00K VOOR UITIMICKEN OUD VOEGWERK 
EN OPNIEUW INVOEGEN 

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

ZZz 

diaeort- ef,t er.,a~utot 
GEBR. DE KONING 

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

?p,viLio4  
, 

CAMPING 
TJEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 
•Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bil uitstek 
• Bruiloften en partijen 
•Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 34, 8515 CB Oldeouwer -  Rohe]  
Telefoon (0513) 55 13 41, b.g.g. (0513) 55 14 09 

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 behoudemneem dan nu 
Een zonnebankkaart !!! Voor maar FI.75,- 

BOUWBEDRIJF 
Fa. H. Fabriek en Zonen 

Streek 59 - Sintjohannesga - 551207 

Voor nieuwbouw 
en 
Onderhoudswerk  



Bericht uit de leeuwarder 
Courant 16-10-00 

Voetbalarbiter 
raadpleegt vrouw 

Rotterdam 
De rottendarase scheidsrechter 
Ron Klein kon het 
zatermiddag bij de 
amatcursvoetbalwedstrijd 
SDV-Be Flair uiteindelijk 
nier meer alleen af. Na het 
afkeuren van cm doelpunt 
van de thuisclub in  dc  slotfase 
van de wedstrijd bij een stand 
van 2-3 ging Klein twijfelen. 

yke 

Scheidsrechter worden is een gunst, scheidsrechter blijven is een kunst 

Ik wil het hier voorlopig maar bij laten, misschien dat ik een 
volgende keer wat cijfers in het clubblad schrijf. 

de Vries 

De stand van Kijk op Internet INWW,. knvr.,r, 

ons team? 

Als een speler iemand anders schopt staat hij nog maar op één been 

Tijdens het uitkomen van dit clubblad zitten er maar liefst dertien kandidaten van DWP en 
andere clubs te zweten voor hun certificaat verenigingsscheidsrechter, we wensen hun veel 
succes toe. 

Het is ons ter  ore  gekomen dat Wietze Toering een reis 
heeft gemaakt door het zuidoosten van Amerika om nieuwe 
spelers voor de 35+ aan te trekken maar dat de 
transfersommen te hoog lagen en om eventueel een 
oefenduel daar te gaan spelen, maar dit niet door kan gaan 
omdat de clubs al volgeboekt waren. 

Belang bij een spelregeldisket-te 
met 300 spelregelvragen, 
schriftelijke, mondelinge, quiz en 
zaal. 

Bel H. Mulder 
0513 551255 
Kosten fl 2.50 

ee Zeker na hevig protest van 
SDV was Klein niet zeker 
meer over zijn beslissing. Hij 
liep uiteindelijk naar de 
zijlijn. Maar niet zoals 
verwacht om de grensrechter 
te raadplegen. maar om zijn 
vrouw te consulteren. Na 
conclaaf pf zijn vrouw haar 
man volkomen gelijk De 
verbaasde reacties van de 
thuisclub wuifde Klein 
vervolgens vastberaden af. 

et 	 - gespek -  Antwoord 1; 

Hé Seheids wat deed je nou? 

44 2; 
44 3; C 

4; D Dit omdat het gaat om een medespeler. 
. 122Ele22::. 44 5; D De Sch. kan hierover nog wel een rapport naar de KNVB sturen. 
\ 	 W '̀  GC  6; A 

Penningmeester 
jan (bank) de Vries 

De redactie van het clubblad 
heeft mij verzocht een stukje 
te schrijven voor het eerst volgend nummer. Hoe 
krijgen ze het voor elkaar denk je dan. Zit je de 
hele dag al in geld en andermans financiële zake 
te rommelen, moet je in je vrij tijd ook  dear  nog 
mee bezig houden. 
Het penningmeesterschap van D.W.P. vraagt toch 
wel wat van je vrije tijd. Maar er Moeten toch 
mensen zijn die het willen doen en tot nu toe doe 

Ik het araag, alhoewel je jouw eigen wel eens moet opkrikken om na afloop van je 
werk er mee bezig te gaan. Er is mij. wel regelmatig gevraagd wat moet je allemaal 
doen, ik heb geprobeerd een gedeeltelijke samenvatting te maken. 

- goeie kOntakten onderhouden met onze zeer gewaardeerde secretaris 
- kontakten zijn bedoeld om de ledenadministratie bij te houden 
- hierdoor kun je de contributies in rekening brengen 
- 4 maal per jaar contributie-nota's versturen voor diegenen die niet automatisch 

willen of kunnen betalen 
- soms zijn er voetballers, die in het veld iets doen wat eigenlijk niet mag, gele of 

rode kaart dus. De KNVB brengt dit aan onze club in rekening, vervolgens sturen 
wij de betreffende speler een nbta 

- de financiële administratie moet worden bijgehouden. alle inkomsten en uitgaven 
worden gerangschikt 

- aan het einde van het seizoen de jaarrekening opmaken 
- de kascommissie oproepen om de zaakjes na te kijken 
- de jaarrekening wordt desgevraagd opgestuurd naar de Belastingdienst 
- ook de KNVB wil een exemplaar met toelichting en begroting voor het volgende 

seizoen 

Zo. dit is een kleine samenvatting van die dingen waa de penningmeester mee bezig 
is. Uiteraard zijn er nog veel meer zaken die moeten worden gedaan, want ook ik krijg 
veel papier evenais de secretaris. 



Zaalvoetbal Fl, F2 en F3 spelers 
Hallo jongens en coaches er is door ons ecn halve competitie opgezet. Deze willen we in de maanden december, januari 
en februari spelen. Dit gebeurt in de gymzaal waar jullie ook trainen. Neem je sportkleding mee tevens badslippers en een 
handdoek voor na de wedstrijd. 
De bedoeling is dat je kijkt in wat voor ploeg je zit en onthoudt wie je coach is. 
Het is de bedoeling dat je max. 15 min van tevoren aanwezig bent en je meldt bij je coach, deze wacht op in een van de 2 
kleedkamers. Natie wedstrijd douchen en naar huis, er is geen ruimte om te blijven. 
Voorbeeld: Valencia tegen Olympique  Lion.  De beide ploegen zijn 8:45 aanwezig. Beide ploegen gaan mar de linker 

kleedkamer dit is de kant van de streek en in de hal speelt eerst genoemde ploeg (Valencia) aan de kant van 
de kleedkamers. De ploegen die om 9:30 spelen om 9:15 bij de gymzaal en gaan in de rechter kleedkamer. 
De ploegen die om 10:00 spelen om 9:45 bij de gymzAal en rmr de linker kleedkamer (dus om en om) 

PS. Heb je vragen dan hoor ik dit wel Aijen Veenstra tel. 551515 

9 december 2000 

9:00 - 9:25 Valencia 	 Olympique Lion 
9:30 - 9:55 Heerenveen 	- 	Arsenal 

10:00 - 10:25 Shaktar Donetsk - 	Lazio Roma  
PAUZE  
10:45 - 11:10 A 	 B 
11:15 - 11:40 C 	 D 

6 sanuari 2001 

9:00 - 9:25 Arsenal 	 Valencia 
9:30 - 9:55 Olympique Lion - 	Lazio Roma 

10:00 - 10:25 Heerenveen 	- 	Shaktar Donetsk  
PAU=  
10:45 - 11:10 E 	 A 
11:15 - 11:40 C 	 D 

20 januari 2001  

9:00 - 9:25 Lazio Roma 	Arsenal 
9:30 - 9:55 Valencia 	 Heerenveen 

10:00 - 10:25 Olympique Lion - 	Shaktar Donetsk  
PAU=  
10:45 - 11:10 D 	 A 
11:15 - 11:40 B 	 E 

27 januari 2001  

9:00 - 9:25 Lazio Roma 	Heerenveen 
9:30 - 9:55 Arsenal 	 Olympique Lion 

10:00 - 10:25 Shaktar Donetsk - 	Valencia  
PAUZE  
10:45 - 11:10 C 	 E 
11:15 - 11:40 D 	 B 

17 februari 2001  

9:00 - 9:25 Heerenveen 	Olympique Lion 
9:30 - 9:55 Valencia 	 Lazio Roma 

10:00 - 10:25 Shaktar Donetsk - 	Arsenal  
PAUZE  
10:45 - 11:10 A 	 C 
11:15 - 11:40 E 	 D 

OLYMPIQUE LION Coach: Roelof v/d  Wal  

Leo v/d Wal 
Wytt.e Sietsrna 
Simon de  Roo  
Herman Heida 
Christiaan Hnisin2n  

SHAKTAR DONETSK Coach: Pjirkje Vaartjes  

Matthew de Boer 
Jan  Vaartjes  
Anton Holtrop 
Riemer Kingma 
Jordy Bakker 

VALENCIA Coach: Jan Venema 

Jochem Veldhuis  
Wijtze Venema . 
Roelof Vaartjes 
Rinke Krikke 
Gettjan  yid  Stouwe  

ARSENAL Coach: Jappie Otter 

Jelmer Bos 
Robbin Veenstra 
Wout de Jong 
Jordy Otter 
Iris Bijker 

HEERENVEEN Coach: Jelle de Boer 

Joran Veenstra 
Thijs Vaartjes 
Jurjen Krikke 
Dennis Lingsma  
Bianca  de Boer 

LAZIO ROMA Coach: Sjouke Mulder 

Brian Bakker 
Aijen Stoelwinder 
Tjeerd Wietsma 
Douwe Mulder 
Tessa Jager 

'Crjf."1C3 
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Van het actiecomité. 
he 4  

Het actiecomité is momenteel zeer actief. 
Het werven van reclamebordsponsors en wedstrijdballen gaat prima, Herman Roffel 
houdt zich hiermee veelvuldig bezig. 

Een van onze sponsors van het eerste uur Technisch bedrijf Minnesma te 
Oudehaske, hield zaterdag 18 november .f. Open Huis, in zijn nieuwe winkel- en 
werkplaats. Ze zijn verhuisd van de jousterweg  near  Appelhof 1 
Het actiecomité heeft hun een attentie gestuurd en wenst hun veel succes in het 
nieuwe pand. 

Dok willen wij de leden van v.v. d.W.P bedanken voor het kopen van de loten van 
de Grote Clubactie. De uitsiagenlijst hangt inmiddels in de hal van het clubgebouw 
op het publikatiebord. 

Het actiecomité. 	 Winnende lotnummers staan vermeld in dit clubblad 

Berichtje uit de ziekenboeg 
Bij ziektes van jeugdleden bezorgt het aktiekomité de jongeren 
een fruitmand. Aaltje Schokker is contactpersoon komt iemand 
hiervoor in aanmerking om wat voor redenen dan ook, bel haar 
gerust. tel. 55 19 86. 
De afgelopen weken was voor de familie Seffinaa een zware 
periode. Yeb Johan kwam geheel onverwachts in het ziekenhuis 
terecht en heeft een zware operatie in het Academisch 

Ziekenhuis te Groningen achter de rug. inmiddels 
is de situatie aan de beterende hand, Yeb Johan 
van harte beterschap. 
Stuur hem nog eens een kaartje: Streek 80, 8464 NE Sintjohannesga 

-‘ Verhuisd? 
Wanneer je verhuisd wil je de verhuizing dan doorgeven aan de 
secretaris (Jan Knijpstra) van D.W.P., jouw gegevens kunnen dan 
worden verwerkt in de ledenadministratie. Dus bij verhuizing, even 
een kort briefje  near:  Ringfeart 5 8464  PD  Sintjohannesga 

Deze Tolijke noot is Ylona 
Rosa van der Zwaag uit Sinzjo-
hannesga. Ze hoopt vrijdag 
haar le verjaardag te vieren. 
Peter, Rinny. René, Denise en 
Mark feliciteren jou hiermee. 

Hoera. dit lieve vrolijke ventje 
heet  Jesse  Vink en u'ordt van-
daag I jaar. De  felicitates  en 
kusjes van mama Els, heit  Eel-
eo. opa en oma Vink en pais en 
beppe Visser 



i UvC 1 
2  SC  Joure 1 
3 WWS 1 
4 Bant 1 
5 DWP 1 

7  SC  Boombergum.80 1 
6  Arum  I 

8  SC  flamingo 1 
9 De Walde 1 

10 Tollebeek I 
II  Woudsend 1 
12 Sneek I 

2 FC Wolvega 4 
I 	Sleat 4 

3 DWP 3 

5 Waterpoon Boys 3 
4 Woudsend 3 

6 NOK 4 

8 CVVO 6 
7 Delfstrahuizen 4 

9 Oudehaske 3 

I i 	SC  Joure 5 
10  ESC  2 

I Akkrum DA1 
2 Heerenveense Boys DA3 
3 WZS DA2 
4 Read  Swan  DA2 
5 Oldeboorn DA1 
6 	vv  Stánfries DA I 
7 DWP DA1 
S 	Aengwirden DA I 

10 Renado DA1 
9 FFS DA2 

II  GAVC DA1 

1 Nieuweschoot DI 
2 Irnsum DI 
3 Oudehaske DI 

5  Wags  DI 
4 DWP DI 

6 Akkrum DI 

1 	Oudehaske El 
2 	De Blesse El 
3 Read  Swan  El 
4 	Nieuweschoot El 
5 Akkrum El 
6 DWP El 

1 	Lemrner Bentex Fl 

4 DWP Fl 
3 Tollebeek Fl 
2 Nagele Fl 

5 RKO Fl 
6 Creil Fl 

PUPILLEN VELD NAJAAR COMPE in 	a 2000 F 7-tal Fl - KLASSE AU 

9 september 2000 	 Lemmer Bentex Fl 
Tollebeek 	F1 

Lemmer B. - Nagele 	 Fl 
- Tollebeek 	

7 - 5 
DWP 	 3 - 4 ( 3 — 1) 	RICCrfil 	 Fl STANDEN TEAMS D.W.P. 	 RICO 	 2 - 1 	 F1 

Nagele 	F 1 
- Creil 

Nagele Fl 
Tollebeek 	Fl 

4 - 2 Lemmer Ben 	Fl 

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

531  1 0 0 1 0 

2 2 0 0 6 8 
2 2 0 0 6 13 
2 I 0 1 3 9 
2 1 0 1 3 8 

Stand bijgewerkt t/m 29 november 2000 

:. 	 SVM 2 10 26 	47 - 	8 

16 september 2000 

Tollebeek 	- 	Lemmer B. 
Nagele 	- 	Creil 
DWP 	- RKO 

10 28 27 	- 	4 1 

10 25 27 - 	9 2 NOK 2 9 19 	26 	- 	11 

9 15 21 	- 	14 3 DWP 2 9 17 	20 - 	8 23 september 2000 

10 
10 
8 
9 

14 
14 
13 
12 

23 	- 	18 
14 	- 	15 
IS 	- 	18 
19 	- 	17 

4 
5 
6 
7 

Workum 3 
HJSC 2 
CVVO 3 
De Walde 2 

9 
8 
8 
9 

15 	20 	- 	16 
12 	21 	- 	19 
9 	12 	- 	21 
9 	9 	- 	18 

40 

Nagele 	- 	RKO 
Creil 	- 	Tollebeek 
Lemmer B 	- 	DWP 

10 12 22 - 	33 8  Situ  2 10 9 	15 	- 

9 
10 
10 
9 

10 
10 
7 
4 

I 1 	- 	11 
18 	- 	25 
12 	- 	30 
15 	- 	30 

9 
10 
11 
12 

Urk 5 
Balk 3 
Hielpen 2 
Delfstrahuizen 2 

7 
8 
8 
9 

8 	30 - 
8 	17 - 
6 	8 - 	35 
4 	9 	- 	21 

30 september 2000 
return niet gespeeld 

DWP 	- 	Creil 
Tolle)** 	- 	Nagele 

8 
8 
8 
9 
7 

18 
16 
16 
14 
13 

37 	- 	13 
36 	- 	17 
24 	- 	17 
25 	- 	16 
17 	- 	27 

1 
2 
3 
4 
5 

Bant  VI  
DWP V I 
VENO v1 
VVI V 1 
Oudehaske  VI  

7 
8 
8 
8 
8 

18 	37 	- 	11 
18 	36 	- 	I I 
17 	21 	- 	9 
16 	38 	- 	23 
12 	22 	- 	16 

RICO 	- 	Learner  B. 

7 oktober 2000 

8 13 27 	- 	21 6 Lemmer Bent«  VI  
VI  

8 
8 

10 	21 	- 	25 
10 	28 - 	37  

Lemmer B. 	- 	Creil 
DWP 	- 	Nagele 

5 
8 

10 
10 

21 	- 	5 
19 	- 	31 

7 
8 

Scharnegourum'70  
I•kerenveertse Boys  VI  7 6 	ii 	- 	23 RKO 	- 	Tollebeek 

8 
4 
7 

4 
i 
0 

13 	- 	36 
9 	- 	15 
7-37 

9  
10 
11 

RISC VI  
IJVC  VI  
Heeg  VI  

7 
7 
6 

414-   	32 
3 	9 	- 	31 
2 	8 - 	27 14 oktober 2000  

7 18 27 	- 	6 1 
2 

DWP A I 
Warga A I 

10 
10 

28 	47 	- 	10 
24 	62 - 	16 

Tollebeek 	- 	DWP 
Nagele 	- 	Lemmer B. 

8 16 26 	- 	12 
3 Akkrum AI 9 16 	36 	- 	20 Crell 	- 	RICO 

7 15 28 	- 	13 
4  CAB  Al 9 16 	30 	- 	30 

8 13 13 	- 	14 
5 Woudsend Al 10 10 	23 	- 	49 

8 
5 

13 
12 

19 	- 	21 
25 - 	7 6 Mulier Al 9 6 	11 	- 	32 28 oktober 2000 

3 12 16 	- 	22 7 
8 

INC Al 
Heegfl-USC Al 

9 
3 

5 	19 - 	34 
3 	12 	- 	49 Creil 	- 	Nagele 	* 

6 7 13 	- 	13 Lemmer B. 	- 	Tollebeek 
6 4 2 	- 	15 I DWP  CI  9 27 	77 - 	6 RICO 	- 	DWP 	* 
8 3 8 - 	22 2 De Blesse  CI  8 21 	47 - 	9 
7 1 7 	- 	39 3 Nieuweschoot  CI  9 18 	44 - 	21 

4 november 2000 
9 25 69 	- 	15 4 Renado  CI  10 10 	14 - 	43 

9 
9 

19 
17 

48 - 	27 
40 - 	32 

5  
6 

SC  Joure C2 
1rnsum  CI  

8 
9 

8 	16 	- 
7 	17 	- 

Tollebeek 	- 	Creil 
DWP 	- 	Lemmer B. 

9 6 22 - 	39 7 Oudehaske  CI  9 0 	14 - 	74 RICO 	- 	Nagele 
9 5 19 	- 	48 
9 4 13 	- 	50 1 Irnsum E2 9 27 	93 - 	5 

10 24 40 - 	21 
2 
3 

Aldcrum E2 
Oudehaske E2 

9 
9 

19 	32 - 	23 
16 	52 - 	25 18 novembcr 2000 

9 19 33 	- 	14 4 Renado E2 9 - 9 	16 	5I Tollebeek 	- 	RICO 
9 15 21 	- 	24 5 DWP E2 9 6 	15 	- 	54 Nagele 	- 	DWP 
9 
9 

10 
5 

23 - 	24 
9 - 	27 

6 

I 

Nieuweschoot E2 

De Walde F2 

9 - 3 	8 	58 Creil 	- 	Icromer B. 

10 5 21 	- 	37 10 23 	24 - 	13 
2 DWP F2 10 21 	33 	• 	7 25november 2000 

9 22 43 - 	22 
3 Oeverzwaluwen F2 9 13 	29 	- 	17 

9 18 59 - 	37 
4 Woudsend F2 10 12 	6 	- 	20 * Creil 	- 	Nagele 

9 16 24 - 	19 
5 Lemmer Bentex F2 10 12 	17 - 	34 * RKO 	- 	DWP 

9 9 26 - 	34 
6 Heeg F2 9 3 	4 - 	22 

9 9 24 - 	39 1 Nieuweschoot F3 9 27 	60 - 	7 
9 6 23 - 	48 2 FC Oldemarkt F3 9 19 	51 	- 	14 

3 RKO F3 8 1329. 	20 
4 DWP F3 9 9 	32 - 	41 
5 VWC F2 8 7 	11 	- 	49 

) 	RKO 	Fl 	2 0 0 2 	0 6 - 6 
Creil 	 F1 	2 	0 0 2 	0 	6 - 10 ( 0 ) 

Tollebeek 	F1 	3 	3 0 0 	9 12 - 5 	

( - 4 ) 

Nagele 	 3 	2 0 1 	6 22 - 16 
Lemmer Bentex FF11 	3 	2 0 1 	6 11 - 9 ( + 

7  ) 

09  -- 44 	 F1 	3 	1 0 2 	3 	8 - 10 ( + 

6  ) 

2 - 0 (0-0 ) 	RKO 
Creil 	 F 1 	3 	003   	0 	6-14    

( _5 ) 
( - 2 ) 
( + 2 ) 

DWP 
F 1 	3 	1 0 2 	3 10 - 15 

F 1 	4 	3 0 1 	

( - 8  ) 

9 	26 - 18 ( + 8 ) 
LenimNageleer Bentex F1 	4 3 0 1 

4 - 6 ( 2 — 4 ) 	Tollebeek 	F1 	4 	3 0 1 	
9 17 - 12 ( + 5 )  
9 	14 - 9 	( + 5 ) 

3 - 6 
2 - 4 	 DWP 	F 1 	4 	1 0 3 	3 12 - 16 ( - 4 ) 

Fl 	4 	1 0 3 	3 12 - 18 ( -6 )  
RKO 	Fl 	4 	1 0 3 	3 13 -21 ( -8 ) 
Creil 

F 1 	5 	4 0 1 	12 31 - 22 
Lemmer Bentex Fl 

Tollebeek 	Fl 	5 	3 0 2 	9 15 - 13 ( + 11 ) 
Nagele 	

5 	4 0 1 	12 25 - 14 

4 - 1 	 DWP Fl 	 ( - 5  ) 

Fl 5 	2 	0 3 	6 17 - 22 
5 	2 0 4 	3 16 - 21 ( + 

9  ) 
48  -- 25 ( 2-4) 	RKO 	F 

emit  F 3 	5 	2 0 4 	3 14 - 26 ( - 

5  ) 
( + 2  ) 

mer Bentex 
F
F
1
1 	

6
6 	5 0 1 	15 32 - 20 (( 4.

- 1

1

2

2 

 )) 

Nagele 	 4 0 2 12 37 - 29 
Lem  

1 - 2 ( 0 — 0 ) 	Tollebeek 	Fl 	6 	3 0 3 	9 16 - 15 (( ++ 81 )) 6 - 7 	 F1 	6 	2 0 4 	6 18 - 22 DWP 

	

4 	6 	19 - 25 (( -- 4  )) 
3 - 2 	 RICO 

Creil 	 F
F

1
1 	

6
6 

22  00 	
6 

4 	6 17 - 28 ( 

Lemmer Bentex Fl 	7 	5 1 1 	16 33 - 21 (+- 1121  )) 

NToagellebeekle 	
Fl 	6 4 0 2 12 37 - 29 ( + 8 ) 

) 
- 	

F
F

1
1 

6 7 	2 0 4 	6 18 - 22 
3 1 3 	10 17 - 16 ( +1 

1 - 1 
- 	 RICO 

DWP 
F 1 	6 	2 0 4 	6 19 - 25 	6 (( -- 4  )) 

Creil 

	

Fl 	6 	2 0 4 	6 17 - 28 ( -11 )  

Lemmer Bentex Fl 	8 6 1 1 19 37 - 21 
Tollebeek 	 4 1 3 	13 20 - 18 (( ++ 126  )) 

0
3 : 

4
2 ( 

0 
 _ 

1  ) 
	

RK
Nag

o
ele 	F

F
1
1 

78  4 0 3 12 
3 0 4 	9 2430  : 2383  ( + 7  ) 

Creil 	 FFF111 	777 	2 0 5 	6 19 - 31 ( - 12 ) 

( - 5  ) 4 - 3 	 DWP 	 2 0 5 	6 18 - 26 ( - 8 ) 

	

Lemmer Bentex Fl 	9 	7 1 1 22 43 - 22 ( + 21 ) 
Tollebeek 	

F 	
9 	5 1 3 	16 24 - 19 ( + 5 ) 

4  
Nagele 	F11 	8 	5 0 3 	15 48 - 34 ( + 14 ) 8 : 1  1 (4-0) 	RICO 	Fl 	8 	3 0 5 	9 24 - 32 ( - 8 ) 1 - 	
Creil 

6 	
WP 	

Fl 	8 	2 0 6 	6 19 - 34 ( - 15 ) 

	

Fl 	8 	2 0 6 	6 20 - 37 ( - 17) D   

	

Lemmer Bentex Fl 	9 	7 1 1 22 43 - 22 ( +21 
Nagele 

	

F1 	9 	6 0 3 	18 59 - 37 ( +22 ) 
) 

3 	
NTollelebee k 	Fl 9 5 1 3 16 2 

0 : 11  7( 0-3 ) 	DWP 	F1 	9 	3 0 6 	9 
6  - 4  RICO 	F1 	9 	3 0 6 	9 2244  -- 33199  ((( 1- 8  155  )) ) 

Creil 	 F1 	9 	2 0 7 	6 23 - 48 ( -25 ) 

A. Veenstra 

8 - 5 
5 4 2-2 

F 1 
- ( 

- 8 ( 0 ) 



•_ 	• 7r. ^,7-• J 	A II  
-tr-9 

Naam: 	Ymkje v/d Velde-Boek 
Geboren: 	09 Aug. 1964 
Burg. St.: 	Getrouwd met  Good old  Harry v/d Velde 
Kinderen: 	2 
Woonachtig; Rotsterstergaast 

Becefe: *iezs-lf een sport? 	 Ja ik speel volleybal. 
Wat is je mooiste herinnering hieraan? Te veel om Op te noemen. 
Wat is je slechtste herinnering hieraan? Een heel seizoen uitgeschakeid le zijn door 2 keer  doer  

mijn enkel te gaan. 
Hoe ben je erop gekomen om leidster bij Door Harry en Age-Ellert en toen ze rnij vroeger was er een 
het voetbal te worden? 	 groot tekort aan leiders. (vandaar) 
Hoe bevalt het leiderschap? 

	
Goed. 

Drinkt? 
	

Ja. (bier) 
Rookt? 
	

Nee. 
Hobby's 	 Ik heb het te druk met andere dingen, maar als ik wel tijd 

heb mag ik graag tuinieren en puzzels leggen vind ik ook. 
erg leuk. 

Heeft bewondering voor? 
	

Harry omdat hij al 30 jaar voetbalt bij.  jaws!.  DWP. 
Heeft een hekel aan? 
	

Zoveel dingen 
Volg je het Nederlandse betaald voetbal? Heerenveen wel, maar de rest niet zo vee;. 
Welke muziek zet je wat luider? 

	
Golden  Earring  en op dit moment Twarres 

WeikP —uziek zet je uit? 
	

Ik zet de radio niet snel uit, dan moet het echt niet om aan te 
horen zijn.  

Merk auto? 
	

Opel.  
Lekkerste gereOht dal je het liefst maakt? Ik vind bijna alles wel lekker maar ik ben geen echte kok. 
Leukste literatuur? 
	

Heb ik niet. 
Indruk van DWP totaal? 
	

Goed. 
Wat wil je verder nog kwijt? 

	
Een ieder nog vele sportieve voetbaljaren toegewenst. 

Einde verhaal Robbin Veenstra 

Nagele Fl - DWP Fl 	8 - 1 (rust 4 - ) 	 Zaterdag 18 november 2000 

DWP Fl - Lemmer Bentex F1 	0 - 4 (rust 0 -1) 	 Zaterdag 4 november 2000 

Op zaterdag 4 november moesten we tegen Lemmer voetballen. Deze stonden boven aan met 16 
punten wij hebben al 6 punten. Lemmer was veel beter dan ons en dus werd het 0 - 1 al na 5 
minuten.Voor de pauze had  Matthew  nog twee kansjes maar die gingen er niet in. 
Na de ranja ging het steeds minder. Op het einde stonden we met 0 - 4 achter. Jelmer was op 
vakantie dus mocht Wijtze Venema met ons mee voetballen. En hij moest gelijk omkleden dus 
schone voetbalkleding want hij moest ook bij F2 mee voetballen. 
De  penalties  na de wedstrijd werden benut door Jochem, Leo, Joran, Wijtze en Brian. 

Wij, DWP Fl, hebben op 18 november tegen Nagele Fl gevoetbald, het was een uitwedstrijd. 
In de eerste minuut werd het 1 - 0 voor Nagele. Ook scoorden zij in de 3 minuut nog een 
doelpunt de stand: 2 - 0. Daarna volgde een hele goede kans van Joran en meteen daarna een 
prachtig schot van mij, die net mis was! Toen hebben we nog een doelpunt tegen gehad: 3 - 0 en 
toen gelijk daarna werd het 4 - 0. Toen hadden we rust. 
Na de rust gingen we op jacht naar een gelijke stand. Maar helaas kregen we nog erg veel 
doelpunten tegen. Eerst 5 - 0 toen 6 - 0, 7 - 0 en 8 - 0. En toen kwam een enonne knal van Joran, 
vanaf het midden van het veld. We hebben nog 1 doelpunt kunnen scoren, dat was 8 - 1 van 
Jelmer. 
Toen gingen we penaltyschieten. De penalty s van Robbin, Jelmer, Arjen, Brian en Joran zaten er 
in en die van Leo,  Matthew,  Thijs en die van mij zelf zaten helaas niet. De eindstand is hellas 8 - 1 
geworden. We hebben dus verloren. 

Groetjes Joschem Veldhuis 

1 	penalties  F1 
Najaar  Comp.  2000 

9 16 23 30 7 14 4 18 25 Raak Totaal 
Genomen 

Percentage 
sep sep sep sep okt okt nov nov nov 

Jochem Veldhuis 0 x 0 x 1 1 1 0 1 4 7 57% 
Leo v.d. Wal 1 0 1 0 0 1 1 0 x 4 8 50% 
Jelmer Bos 1 1 0 1 0 0 x 1 0 4 8 50%  
Matthew  de Boer 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 9 56% 
Brian Bakker 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 9 78% 
Thijs Vaartjes 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 9 44% 
Joran Veenstra 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 9 78% 
Robbin Veenstra 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 9 67% 
Arjen Stoelwinder 0 x x x x x 0 1 1 2 4 50% 
Wijtze Venema 1 1 1 100% 



Evert: ,  

Naam: 	Arjen Veenstra 
Geboren: 	06 Mei 1964 
Burg:  St.: 	Getrouwd met de schone Lisette 
Kinderen, 	4 
Woonachtig; Sintjohannesga 

1. Welke sport Peoefen je of heb je beoefent; Heb tot mijn 21 gevoetbalt. zat bij de A selectie maar 
mijn rechterknie begaf het (kruisband en meniscus): 
Verder een paar  ;ear  tennis, nu fitness. 

2. Modiste herinnering: 
	 1 Kampioenschap met B1 met leider C.Visser en Roel 

Bijker. 
2 Seizoen 84185 8 sept. 1984 DWP — Heeg 5 — 2 
Ik nam een vrije trap  vane  de middellijn als voorzet 
bedoelt maar vloog over de keeper in het net. 

3 Slechtste herinnering; 
	 1 okt 1983 uitwedstrijd  CVO  — DWP 1 —2 in de laatste 

Minuten werd Lammert Veen uit het veld gestuurd 
maar had niets gedaan, er was een klein opstootje aan 
Vooraf gegaan en het publiek begon zich er mee 
te bemoeien. De vader van een van de thuissoe!ers 
op klompen zou Lammert wel even een klap verkcper 

) 
	 deze bukte en bezorgde zijn zoon een bloedende 

hoofdwond en  Lammed  moest van het veld, hierna 
was de  id  eraf. 

4. Wat heeft je ertoe gedreven 
om leider te worden: 

5_ Wat is je indruk• op dit ogenblik 
hierover: 

6. Sterke punten: 
7. Zwakkere punten: 
8. Drinkt: 
9. Rookt: 
10 Hobby's 
11. Heeft bewondering veer. 

12 Wie wordt kampioen betaald 
voetbal dit jaar: 

13. Heerenveen of Cambuur  

Je wilt de spelers graag iets bij brengen aan het 
leuke spelletje 

• - 	• -V 
Dat dit best moeilijk is, want de oortjes luistert 
nauwelijks. 
Geduld/goed luisteren wat iemand nu precies wil. 
Dat mag een  ender  beoordelen. 
Met de mond, mag graag speciaai bier (bok). 
Ja, natuurlijk niet. 
Bieretiketjes sparen en natuurlijk voetbal. 
Mijn vrouw, heeft namelijk met 5 kerels heel wat 
te stelten', 

PSV. 
Heerenveen maar hoopt dat Cambuur weer prOmcveer 

Mag ik me even voorstellen ik ben SLUWTJE en ik 
zou graag willen weten olie  net zo slim bent als ik. 

Beantwoord de vragen met ja of nee, en stieep de 
daarbijbehorende letter door Doe je dit goed dan 
ontstaat er van de letters die over zijn van boven 

naar beneden gelezen een lekkernij met 
KERSTMIS. 4z

5a3r,z) 
 

1. Een jaar heeft 12 maanden. 
2. Een bloem is altijd groen. 
3. Roken is gezond. 
4. Een aap is een dier. 
5. Onze vlag heeft 3 kleuren. 
6. Tanden poetsen is goed. 
7. De tijd staat stil. 
8. Je bent op school voor te leren. 
9. Een peer is een vrucht. 

Los de sommetjes op, en vervang deze 
door de corresponderende letters. Doe je 

dit goed, dan lees je een zin.  

10 : 	2 = 

s=1 4 + 1 = 
U =2 2 x 3 = 
P= 3 9 - 8 = 
M = 4 3 + 3 = 
E = 5 
N=6 2 + 3 = 

0=7 9 - 4 = 
A = 8 8 : 	4 = 
W= 9 7 + 2 = 
K = 10 5 - 2 = 

	

A 	K 

E I C 

R 

	

V 	S 

	

Z 	T 

	

A 	S 

	

T 	0 

	

G 	0 

L 

4 + 3 = 
10 - 7 = 

2 + 2 = 
3 + 5 = 
2 x 5 . 
8 - 3 = 
9 - 3 = 

3 

stUVVT,ki 	1
2: 

 



DWP Fl - Creil Fl 	4 - 6 ( rust 2 - 4) 	 Zaterdag 30 september 2000 

Na 17 seconden 0 -1. Na 6 minuten 0 -2. Toen ze wakker werden was het al 0 -3 .Er was nog een 
mooi solo van Leo en een schot op de paal van Jelmer. Na 15 minuten 0 - 4. Jelmer maakte in de 
19 minuut 1 - 4. Het werd zelfs voor de pauze nog 2 -4 door  Matthew.  
3 minuten in de tweede helft 3 - 4 weer door  Matthew  hij kan er wat van. 3 -5 werd het in de 
volgende aanval van Creil. Uit een hoekschop van Joran in de 15 minuut maakte Jelmer 4 - 5. 
Toen dachten we dat we nog gelijk konden maken, dus iedereen stond in de spits. Dit had tot 
gevolg dat niet wij scoorden maar Creil 4- 6. 
De  penalties  na de wedstrijd werden benut door Leo,  Matthew,  Jelmer, Brian, Thijs en Robbin 

DWP Fl - Nagele F1 	4 - 5 	( rust 2 - 4) 	 Zaterdag 7 oktober 2000 

De wedstrijd was nog maar drie minuten bezig en Nagele scoorde. Maar na een goede inzet van 
de jongens scoorde Leo zijn eerste goal, wat inhied dat het pa een gulden koste. Maar de pret was 
niet voorlang want Nagele scoorde in de 12 mintuut 1 -2. Het werd zelfs nog erger, weer een goal 
voor Nagele 1 - 3. Vergeet niet dat Nagele boven aan staat in de competitie. In de 19 minuut 
haalde  Matthew  verwoestend uit 2 -3. Nagele scoorde nog een keer 2- 4.Toen was het rust. 
2 minuten in de tweede helft een schot van Joran en  Matthew  maakte het af 3 -4. DWP was dus 
met een inhaalslag bezig. In de 14 minuut een hoekschop van Joran met veel effect en in een keer 
raak 4 -4.Nu stonden we gelijk en konden we de wedstrijd nog winnen maar het mocht niet zo 
wezen. Want in de 17 minuut scoorde de koploper nog een doelpunt 4 - 5. In de 19 minuut kreeg  
Matthew  nog een dot van een kans man het gevolg was geen goal. De eindstand was dan ook 4 - 
5 JAMMER. 

14. Haalt Heerenveen weer 
europees voetbal; 

15. Trainers idool; 
16. Muziek; 
17. Literatuur; 
18. Merk auto; 
19. Totale indruk DWP; 

20 	'at ik verder nog kwijt wil; 

Als dit jaar de 5e  plaats nog recht geeft op europees 
voetbal, dan met de hakken over de sloot. 
Foppe de Haan. 
U2 en Darude. 
Kun je dat in één keer uitlezen dan?  
Hyundai  H 100. 
Goed, als men goed  near  elkaar blijft luisteren, 
de jeugd proberen te begrijpen en aangeeft 
wat wet en niet kan dan kunnen we daar later nog veel 
plezier van krijgen. 
Beste nederlandse speler: Makaay 
Beste buitenlandse speler: Figo 
Kunnen we al weer over contractverlenging praten 
of is dit nog aan de vroege kant? 

De jeugdcommissie is er nog niet over uit of er bij 
verlenging van contracten er fl 2.50 en een  bounty  of eer 
nuts moet worden uitgekeerd 	1111  

Dit waren de eerste twee interviews van de jeugdleid(st)ers, 
in het volgende blad gaan we weer verder. 

Leo v/d Wal 

Informatie over de drie Al trainers in de zaal van F Pupillen.  
Tollebeek F 1 - DWP F1 1 - 2 	(rust 0 -0 ) 

	
Zaterdag 14 oktober 2000 

ssMorgens 7:00 uur uit bed, want wij moesten uit naar Tollebeek. 
De eerste helft speelde Tollebeek beter. Zij kregen de beste kansen. Maar door goed keeperswerk 
van Brian bleef het tot de rust 0 - 0. 
De tweede helft maakte Tollebeek 1 -0. Toch speelden wij steeds beter wat resulteerde in de 
gelijkmaker. Het doelpunt werd gemaakt door  Matthew  uit een pass van Jelmer. Tussen door 
kreeg Joran nog een paar kansen. In de 19 minuut werd het zelfs 1 - 2 door de tweede treffer van  
Matthew.  De drie punten werden vooral gehaald door een sterk middenveld gevormd door 
Joran,Robbin,Thijs en Jelmer. 
De  penalties  na de wedstrijd werden alleen benut door Jochem, Leo en Jelmer. 

Jelmer Bos 

Jai 	(ie Holtrop F3, Sjoerd Douwe Seffinga F2 en Sake Mulder Fl, geven trainingen in de zaal, 
Woensdag 's middags ieder drie kwartier per team sinds 1 november in de gymzaal aan de 

F pupllen, Ik ben laatst hierbij aanwezig geweest en gezien dat de traningen zeer goed worden 
gegeven en dat de F pupillen hiermee ook leren en inderdaad een hele boel plezier aan beleven. 
Ook de de ouders en leiders houden een oogje in het zeil en helpen de jongens met douchen  etc.  
Alex Hoks en Henk van Hes geven de E elftallen training. 

Dus deze mensen worden hiervoor hartelijk bedankt en ga zo door! 

 



VijfdIn ] 

— IJVC leed za-
terdaá voor het eerst puntverlies in 
de vijfde klasse A. De LTIsters sleep-
ten tegen DWP ternauwernood een 
punt (2-2) uit het vuur door een 
door Nolke Posthuma benutte 
strafschop in de slotminuut. 

\5113-:t  

derby tegen DWP 

AANG I SOD N DO /1,4- 322IL 

  

D.W.P. 	EILIEBERIC TEN  

      

       

       

Onderhouds- en voegbedrijf 
G. de Jong 

uit Sintjohannesga 

biedt de vereniging D.W.P. twee uitslagen- en standenborden aan waar 
de uitslagen en standen van het le en 2e  team op worden vermeld. 

Namens het bestuur neemt Minne Modderman 
een bord in ontvangst van Geert de Jong. 

Na een langdurige strijd te hebben geleverd overleed op 16 oktober 2000 toch 
nog geheel onverwacht en veel te vroeg JANNES ZWART. 
Op 3 november 2000 overleed op 72 jarige leeftijd JAN HOL, Jan verbleef al 
weer geruime tijd in Marijke Hiem. 
Omdat beiden niet meer al te nauw verbonden waren aan D.W.P. is het de 
redactie niet precies en uitvoerig bekend wat voor functies beiden allemaal 
hebben gehad. 

Wij wensen, namens de gehele vereniging D.W.P., Hinke en Manne, de 
kinderen en de pakesizzers veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen. 

Dan nog een korte mededeling. 
Vanuit het actiekomité is Aaltje Schokker aangewezen om bij verblijf in het 
ziekenhuis, zware blessures, langdurige ziekte e.d. kontakt op te nemen met de 
jeugdleden. Dit betreft alleen jeugdleden. 
Bekend is nu dat we informatie missen van de overige personen. Wanneer het 
spelende leden zijn valt dit allemaal nog wel wat mee doch vooral van 
donateurs, vaste supporters horen we soms dat sommigen erg ziek zijn of 
enkele dagen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Schroom niet en bel de 
redactie zodat we hier melding van kunnen maken in het clubblad. 

Zo bleek dat Jan Bakker enige tijd in het ziekenhuis heeft gelegen. Jan veel 
beterschap toegewenst. 

IJVC-trein hapert in 
thuisduel' tegen DWP 

Scheidsrechter 
loopt van veld: 
'Geen zin meer' 

Londen - Een Britse scheidg 
rechter heeft waarschijnlijk voor 
een unicum in het voetbal :ge-
zorgd. Stewart Weighill liep bij 
een aniateurwedstrijd in  Ando-
ver  (district Londen) na een half 
uur van herveld, orridat hil plot-
seling Merktc dat hij 'het spel 
niet leuk  mew;  voncf. - 

Net toen ten -corner moest 
worden genomen. liet de leids-
man zonder een Woord te zeggen 
de spelérs van de amatenrclubs 
Barton  Stacey an Andover Fire  
Station in verwarring achter. Het 
duel is afgebroken en' 	wor- 
den overgespeeld. ,,Ik had geen 
bijzondere reden.'lk had er  gee  
woon plots erpoeg..van en ben 
vertrokken. •Voetbal kan ik niet 
meer verdragen. Ik heb de bond 
geïnformeerd". verklaarde Weig-
hill zijn  ache.  



Dinsdags is de trainingsdag van I.V.O. in het gymlokaal aan de Streek in 
Sintjohannesga. Het trainingsschema is als volgt: 

mix B en C jeugd - 	van 17.00 - 18.00 uur 
(vanaf 12 jaar) 
mix A jeugcl 	- 	van 18.00 - 19.00 uur 
selectie dames1 e en 2C van 19.00 - 20.15 uur 
dames 3e en 4e 	- 	van 20.15 - 20.30 uur 

De mini's trainen op vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 
uur. Als je 7 jaar of ouder bent kun je op volleybal, je speelt dan op 
verschillende zaterdagen toernooien in de sporthallen in de buurt. We hebben 
op dit moment een jongens en een meisjes team en kunnen nog heel wat 
versterking gebruiken. 

-SEJ 

VolieybaN'ereffiging LV.O. 
(in vriendschap opgericht) 

De volleybalvereniging LV.O. bestaat momenteel uit 
vier dames teams die spelen in de 3e, 4e, 5e  en 6e  klas 

van de nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) 
Daarnaast is er een mix van A, B en C jeugd en twee 
mini-teams. De vereniging is de laatste jaren flink in 
leden gedaald, we hebben al verschillende keren 
geprobeerd om nieuwe leden te werven, maar dat valt 
flink tegen. 
Maar zijn er bij het lezen van dit clubblad liefhebbers 

dan ben je van harte welkom. 
Je kunt geheel vrijblijvend eens een mee keer 
meetrainen om te kijken of volleybal iets voor je is. 

We zien je graag terug in het gymlokaal in het dorp. 
Je kunt ook contact opnemen met het bestuur voor verdere 
informatie: 

secr. Jannie van de Berg A. Van der Molen 
Skoalekers 3 	 Jetze Veldstraweg 68 
8464  PG  Sintjohannesga 	8513 OK Ouwsterhaule 
tel 0513 -55 10 60 	tel. 0513 -55 14 30  
e-mail:  k.vandeberg@wxs.n1  

Groepsfoto van de eense interiandivedstrijd van, 
w DWP Cl tegen  ESC  Eiburg C 2. De jeug was zeer 
Tevreden met deze leuke oefen  Dark  en zullen 
in de toekomst nog -vve een return wedstrijd 
speler Deze wecstrijd werc 23 okt 2000 gespeeid. 



De Rabotank , s een bank met een idee. Met 
:dee dar samen szerk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Met 
:s een bank van mensen voor mensen. 
Dar merkt a al snel in het persoon- 
!ijke contact. Elite Rabobank 
staat midden in de same:,  
:eying.  Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijft- 
even, verenigingen en 
schoten. We weren wat 
er leeft, ook ais her niet 
om bankzaken gaat. Kort- 
cm, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als v. 

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

B. Van Zwol 
Streek 131 
Rotsterhaule 
Tel. 551494 

VOEGBEDRIJF 

Visser Joure 

321•ft-z,  rAt17, 

Pr. W. Alexanderstraat 86 
8501 ME Joure 

Tel. 0513-415090 
Fax: 0513-412313 

Mobiel: 06-53173764 

,sonbou 11, 

(,› 

2: 0513 - 551216 

L.zw 
vc<\ 

771/A  

're!. 0513-551233/551239 
Fax 0513-551352 
Mobiel 06-53673441 

MASSEY FERGUSON 

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 

Mechanisatiebedrijf 	 V V 
Akkerman 

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruiloften 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ 

v.d. Zwaag 
Streek 116 
8464  NH  St. Johannesga 
tel. 0513-551210 

Tevens VOOF UW lunches,  plates,  snacks, 

. salades of een lekker glaasje bier e.d. 

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

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 
u~ds  &so  siafifialagr ,ua.,factiodAH •iijoEupanozJoA 

P.f. Hulzebos 
Lichte  16 

8464 PE Sintjohannesga 
Tel. 0513 - 551695 
Fax 0513 - 551682 

E-mail: hulzebos-assurantien@planet.n1  

• 4\  TEN BOOM  
V05- 

Ffflawcw.t102_,E-4,,F2:1  
t'it53~ 

eaggiM 
[WU EiNEZigE  ESSEEM  EMEM  i~1 rEffEffg2 

EMMEM 
11tá 

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 541 590 

Hans Buijs 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

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

0513-615086 
CHARLOTTE sommum,r 
vietkokso 60 arafirtt4! Croissanterie e   
0*(144'44 	Vlaaierie 

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



AFVALVERWERKINCS- 
TECHNIEKEN 

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

belettering 
eborden 

etters 

OPEL -S- 

Bij ons kunt u terecht voor 
een volledig verzorgde barbecue 

met vlees, salades en een 
professionele gasbarbecue, ook 

diepvries vleespakketten 
Informeer naar onze 

mogelijkheden! 

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

Sydtakke 1 Rottum 
-Tel. 0513-631429 

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

Financiering mogelijk 

De teamsport specialist 

De Leverancier van sport- en promotlekleding 

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

De sportkleding is altijd, zolang u wilt vanaf 1 stuk na te bestellen 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 

Leeuwarden, Kalverdijkje 7 7 c, 	8924 11 Tel.: 058 2660515 

Internet: www.mutosport.n1 	E-mail: verkoop8mutasport.n1 

Siton 	 Suzenaar 
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

0010r% 

IESVPabANA 

fits  

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

De enige winkel die stopt voor uw deur met alle dagelijkse boodschappen, brood, 
groente- en fruit, zuivelprodukten en gebak van bakker Breimer Ons eigen merkt Spar 

uitstekende kwaliteit tegen lage prijs. Ook belangstelling voor deze unieke service? Bel.. 

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 -551310 

Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden 

schoonmaakbedrijf 
DE HAAN 

Heerenveen 
tel. 0513 - 62 41 74 

BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRLIPSWACENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhorne 

	

tel. 0513-418458 	http://wArw.wiersmabanden.nl  

	

fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabanden.ril  

Sportief 
5' van huis uit! 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 

Polderbosdyk 13a, Postbus 35, 8500 AA Joure 
Tel. (0513) 48 48 48 - Fax (0513) 48 48 49 

Mega 
"ktellapper 

Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord! 

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

EEN 
OPGERUIMD 

GEVOEL 

Zorgt voor moderne gescheiden 
inzamelsystemen voor al 

uw afvalstoffen 

111 
E ~N_ SMA 

‘ni I a 
SINT NICOLAASGA 

schilderwerk 

\'Iikran\dafwerking 
alle-S)oorten glas 

02@hóBdisoRn

O  
crh 

AE...-- 
CD,90@tkaGgóng  

SCHWARTZENBERGSTR. 20 TEL. 0513 .432661 



_ 

Voetbalvereniging"ZoliVoLP."Rotsterhaule 
Se-Jet:fie 	1(seb>..oen 

v.v. D.W.P. 
sportpark "De Drie 
tel. (0513) 55 17 83 

zat 09 december  
din  12 december 
don 14 december 
zat 16 december  
din  19 december 
don 21 december 

zat 23 december 

don 04 januari 
zat 06 januari  

din  09 januari 
don 11 januari 
zat 	13 januari  
din  16 januari 
don 18 januari 
zat 20 januari  
din  23 januari 
don 25 januari 
zat 27 januari  
din  30 januari 

don 01 februari 
zat 03 februari  
din  06 februari 
don 08 februari 
zat 10 februari  
din  13 februari 
don 15 februari 
zat 17 februari  

din  20 februari 
don 22 februari 
zat 24 februari  

Boombergum 1 	- D.W.P. 1 	14.30 
trainen A en B selectie 	19.15 
trainen A selectie 	 19.15 
Oudehaske 1 - D.W.P. 1 (of inhaal) 	14.30 
trainen A en B selectie 	 19.15 
kleine training A en B selectie 	 19.00 
Gezeilig uurtje (+ bestuur) 	 20.30 
KLAVERJASMIDDAG om grote vleesprijzen 
Inleg :f 6,-, aanmelden vanaf 13.30 uur 	14.00 

trainen A en B selectie 
trainen A en B selectie 
NIEUWJAARSINSTUIF D.W.P. vanaf 
trainen A en B selectie 
D.W.P. 1 	- Heeg 1 
Franeker zm 1 - D.W.P. 1 
trainen A en B selectie 
trainen A en B selectie 
D.W.P. 1 	- Jubbega 1 
trainen A en B selectie 
D.W.P. 1 	- N.O.K. 1 
Zeerobben 1 - D.W.P. 1 (of inhaal) 
trainen A en B selectie 

D.W.P. 1 	- Creil 1 	 19.30 
D.W.P. 1 	- Hielpen 1 (of inhaal) 	14.30 
trainen A en B selectie 	 19.15 
D.W.P. 1 	- R.E.S. 1 	 19.30 
Q.V.C. 1 	- D.W.P. 1 (of inhaal) 	14.30 
trainen A en B selectie 	 19.15 
trainen A en B selectie 	 19.15 
D.W.P. 1 	-  Arum  1 (competitie) 	14.30 
Nijland 1 	- D.W.P. 1 (of oefen) 	14.30 
trainen A en B selectie 	 19.15 
D.W.P. 1 	- Oldeboom 1 	 19.30 
Delfstrahuizen 1 	- D.W.P. 1 (of inhaal) 	14.30 

Oefenprogramma 	I (winterstop) 

19.15 
13.30 
16.00 
19.15 
19.30 
14.30 
19.15 
19.15 
14.30 
19.15 
19.30 
14.30 
19.15 

P.S. De oefenwedstrijden zijn zowel thuis ais uit gepland maar kunnen om wat 
voor redenen (o.a. weersomstandigheden) altijd worden omgewisseld. 

Klaas Wittermans (trainer) 
Geert de Jong (leider) 	

Tegen we 	Kijk op internet www knvb.ral 
moet ik spelen? 



KLAVERJASMIDDAG 
in de kantine van D.W.P. 

om daverende grote vleesprijzen 
inleg f 6,- 

(aanmelden vanaf 13.30 uur) 

• • 0  

Zaterdag 23 december 2000 
aanvang 14.00 uur 

Zaterdag 6 januari 2001 
aanvang 16.00 uur 

eetit 91-61€(.-9e  
NIEUWJAARSINSTUIF 

in de kantine van D.W.P. 
Bestemd voor supporters, leden, donateurs, 

bord- en kledingsponsors en adverteerders in het 
clubblad 
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54F.TSE DRENTH  

Dc  eerste persoon in onze nieuwe vaste 
rubriek "de auto van" is Sietse Drenth,  
!eider  van het 2 elftal van  OW.  P. en 
dagelijks veel op de weg voor zijn baas 
aannemingsbedrijf van der Wie! uit 
Drachten. Door de opvaliendheid van de 
auto is Sietse als eerste aan de beurt. 
Een auto waar Sietse ongeveer 2 jaar 
geleden al eens een weekje proef in heeft 
gereden van de garage om tot een 
bewuste koop te komen. Sietse bedankt voor jouw medewerking. 

Merk 	 Toyota Picnic  
Prijs 	 f 60.000,-- 
Topsnelheid 	 160 km 
Van 0 tot 100 kilometer per uur in.... 
Wat was je eerste auto? 

	
Fiat 500  

Welke auto's heb je nog meer gereden? Renault  4, Simca 1100, Simco  
1500, 	 Peugeot  305,  Peugeot  505,  Mazda  

626,  Peugeot  406 
is een auto een statussymbool? 

	
Nee 

Wat hangt er aan je spiegeitje? 
	

Niks 
Welke eisen stel je aan een auto? 

	
Goed zit, stabiel, starten/lopen 

Bellen in de auto? 
	

Ja 
Hoeveel kilometer per jaar rijd je? 

	
50.000 

Ben je een sportieve rijder? 	 Ja 
Krijg je veel bekeuringen? 	 Ongeveer 2 per jaar 
Wat doe je in de file? 	 Bellen of anders wachten 
Welke cd ligt er altijd in jouw auto? 

	
Geen 

Heeft je vrouw ook een auto? 
	

Ja een  Peugeot  306 
Wat is je grootste ergernis op de weg? Roekeloos gedrag, irritant rijden 

(bumper kleven), treuzeiaars, te 
langzaam rijden waar maximum 
snelheid groter is. 

Wat is jouw droomauto? 
	

Geen 
Wat wordt jouw volgende auto? 	Type M.P.V. alleen vanwege de 

hoge zit en gemakkelijke in-
/uitstap 

BAFI tN EN tilT KETSPEL 

Van de zijlijnen en doellijnen - net ais alle andere lijnen van het speelveid 
tussen de 10 en 12 centimeter breed - is de buitenzijde zeer belangrijk. 
Pas als de bal de buitenzijde volledig is gepasseerd is, is hij, wat we noemen, 
uit het spel. Anders gezegd: de zijlijnen en doellijnen maken deel uit van het 
speelveld. Zaterdags wordt er rondom de velden nog wel eens opmerkingen 
geplaatst. De bal is uit of doelpunt wanneer hij de lijn volledig is gepasseerd. 
op onderstaand plaatje zie je dit nog eens aangegeven. 

SCHEEDS ,92 DESTE VR2END 

Op maandagavond 23 oktoberjl. speelden 
onze C junioren een lichtwedstrijd tegen  
ESC  Elburg met in de gelederen Sake Mulder, 
de zoon van 	 ja, ja let op: Jan Mulder. 
Natuurlijk moest Sake 
even op de foto met ome Henk. 
De vorige foto dit Jitske 
maakte in Elburg, waar 
Henk onverwachts floot 
was mislukt, dus maar 
even opnieuw. De D.W.P. 
hof-fotograaf was aanwezig. 



Voetbakerestiging 
iab WI> PS 

Jan Knijpstra tel. 0513 - 55 20 07 
Henk Mulder tel. 0513 - 55 12 55 
Wiepie Krist tel. 0513 - 55 19 54 

htticktingett: 
senioren 	: 
jeugd 	 • . 
reclameborden : 

Veel ballonnen Millenniumfeest naar Duitsland 

HE SCHEIDS WAT DEED JE NOU?  

KOM VOETBALLEN! 

Vraag 01. 
Kan een scheidsrechter op een beslissing terugkomen? 
a. dat mag hij altijd doen. 
b. dat mag hij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet voor rust of einde wedstrijd gefloten is. 
c. dat mag hij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet voor het einde wedstrijd gefloten is. 
d. dat mag hij nooit doen. 

Vraag 02. 
"gineer is de tijd verstreken? 

als het eindsignaal klinkt  
b. als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is, maar moet de uitwerking van een binnen de 
versteken tijd gegeven shdfschop afwachten. 
c. als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is, maar hij moet wel de uitwerking van een vrije 
schop of hoekschop afwachten. 
d. als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is.. maar hij moet weide uitwerking van een 
aanval op het doel afwachten. 

Vraag 03. 
Tijdens het spel komt de bal tegen de assistent-scheidsrechter aan, die op de zijlijn loopt. Hierdoor blijft de bal in het 
speelveld. Een speler pakt de bal in zijn handen en wil inwerpen. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen? 
a. inworp normaal uitvoeren. 
b. scheidsrechtersbal, omdat er van een vergissing sprake is. 
c. directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand. 
d. directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand en een waarschuwing door het tonen van de gele 
kaart wegens spelbederf. 

 

Welkom  by 

 

Vraag 04. 
Welke straffen staat er voor het spuwen van een medespeler? 
a. directe vrije schop + een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. 
b. directe vrije schop + het wegzenden door het tonen van de rode kaart. 
c. indirecte vrije schop + een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. 
d. indirecte vrije schop + het wegzenden door het tonen van  dc  rode kaart. WORM! D VAM Dt eeceesee 

 

vraag 05. 
g de scheidsrechter een door hem gegeven waarschuwing ongedaan maken? 

ja, als hij ervan overtuigd is dat de waarschuwing ten onrechte is gegeven. 
b. ja, als de aanvoerder van de tegenpartij accoord gaat. 
c. neen, tenzij hij heeft verzuimd de aanvoerder van de waarschuwing op de hoogte te stellen. 
d. neen, dat is onder geen enkele omstandigheid toegestaan. 

Vraag 06. 
Terwijl het spel zich op het middenveld ontwikkelt, kijkt de scheidsrechter om en ziet dat in het strafschopgebied van 
partij A een verdediger een aanvaller slaat. Hoe reageert de scheidsrechter? 
a. hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een 
strafschop tegen A. 
b. hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een 
schcidsrechtersbal op  dc  plaats waar de verdediger de aanvaller sloeg. 
c. hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak. 
d_ 	hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een ditecte 
vrije schop tegen partij A op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak. 



Jaargang 4 
nummer 3 
december 2000 Sjors kieurplaat door Fox V. 



PRIJSWINNAARS BALLONNENWEDSTRIJD 

Ons millenniumfeest op 2 september jl. ging van start met het loslaten van zo'n 
800 ballonnen. Alle peuters en kinderen van groep 1 t/m 8 hadden een kaartje 
met hun naam aan de ballon vastgemaakt. 
Het was dus afwachten welke kaartjes er terug zouden komen! 
In totaal kwamen er 21 kaartjes terug, waarvan 12 uit Duitsland. 
Eén gelukkige kreeg bij de brief van de vinders een briefje van 10 Duitse Mark. 
Zaterdag 25 november waren alle winnaars uitgenodigd bij SJORS om hun prijs in 
ontvangst te nemen. Een deel van de prijzen was beschikbaar gesteld door de 
winkeliersvereniging. Aaltsje de Leeuw was het verst gekomen, en mocht het 
eerst kiezen. Zij koos een computerspelletje. Daarna was het de beurt van Roelof 
Hoks, hij was heel blij met de voetbal van  SC  Heerenveen. 

Raymond Pen en Jos Knol leverden trouwens een geweldige prestatie: 
ook hun kaartje kwam terug, terwijl zij allang niet meer op de basisschool zitten! 
Jos heeft zijn prijs inmiddels ontvangen, Raymond kan zich nog melden bij SJORS 
voor zijn prijs. 

Hier volgen de winnaars met de vindplaats van de ballon: 

1.  Aaltsje de Leeuw Edersee 
2.  Roelof Hoks Korbach/Eppe 
3.  Leo v.d. Wal Schmallenberg/Sauerland 
4.  Nykie Waslander nabij Schmallenberg 
5.  Klaas Bos MUnster 
6.  Rowan  van Hes DijImen/Mrnste 
7.  Michelle  nabij D0lmen 
8.  Geartse Hoekstra Coesfeld 
9.  Anna Hospes Beuningen 
10.  Daphne Hottinga Ambt Delden 
11.  Andres  Hengelo (0v.) 
12.  Sanne v.d. Berg Hoge Hexel 
13.  Nina Haarlem 
14.  Sven Mulder Wilnis 
15.  Jurjen v.d. Berg Almelo 
16.  Rick  van Hes Zwartsluis 
17.  Sjoukje Hoks Giethoorn 
18.  Matty van Tweel nabij Giethoorn 
19.  Salina  Paasloo 

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS VOOR SJORS 

Taak: eens in de 4 weken bardienst draaien en toezicht houden. 
Heb je belangstelling, of wil je eens meedraaien om te kijken of het wat voor je is, 
neem dan contact op met Dorine Nijenhuis, tel. 551235 

Openingstijden SJORS: vrijdag- en zaterdag: 19.30 u. tot 23.00 uur 
Zondag 	 14.00 u. tot 17.00 uur 

19.30 u. tot 22.00 uur 

Het is vaak wel gezellig in Sjors maar diegene die 
het gezellig maken zijn vaak de meisjes, want 
jongens komen er bijna niet. Dus dat betekent dat 
wij het wel leuk zouden vinden dat er wat meer 
jongens kwamen. Er zijn veei hee leuke en 
spontane meisjes in het jeugdhonk. 

Groetjes 
en veel Oiefs 

De mesjes Lflt Sjors 
Dag Datum Activiteit 
Zaterdag 11 november 2000 St. Maartenfeest / Verkleed 
Zaterdag 18 november 2000 Lootjes trekken 
Zaterdag 25 november 2000 Video avond ROMANTIEK 
Vrijdag 1 december 2000 Sinterklaasfeest 
Vrijdag 8 december 2000 Kerstboom / Kerststukjes 
Zaterdag 9 december 2000 Kerstboom / Kerststukjes 
Zondag 10 december 2000 Kerstboom / Kerststukjes 
Zaterdag 16 december 2000 Disco 
Zondag 31 december 2000 Oud & nieuw feest 
Zaterdag 6 januari 2001 Sjors open Darttoernooi 
Zondag 7 januari 2001 Sjors open Darttoernooi 
Zaterdag 13 januari 2001 Video avond HORROR 
Zaterdag 20 januari 2001 Disco / Kinderdisco 
Zaterdag 3 februari 2001 Pyama Party 
Zaterdag 17 februari 2001 Video avond LANGE TEKENFILM 
Zaterdag 24 februari 2001 Carnaval / Disco bij v/d Zag 
Zaterdag 31 maart 2001 Disco / Kinderdisco 
Vrijdag 1 	8 juni 2001 Sjors Kamp 
Zaterdag 9 juni 2001 Sjors Kamp 
Zondag 10 juni 2001 Sjors Kamp 
Vrijdag 22 juni 2001 Oranjefeesten 
Zaterdag 1 	23 juni 2001 Oranjefeesten 



D-Devils 

Svenson and Gielen 

Mile inc. 

Bahamen 

Twarres 

Krezip 

Eminem 

Darude 

Dr. Dre — snoop dogg 

3 doors down 

Disco 4 november 
Zaterdag 4 november was er een Discobij café van der Zwaag. 
We keken er allemaal erg naar uit! 
We zaten eerst bij Cisca thuis want er moets nog wat bij elkaar 
gedaan worden, Wytske, Mariska en Daphne hun haar,dus dat 
hebben we eerst gedaan. 
Ook zaten we eerst bij Cisca omdat we er anders zo vroeg 
waren, zoals gewoonlijk, en dan is er vaak nog helemaal niks 
aan(rustig). 

Toen wij er +1- 22.00 uur kwamen, waren er toch redelijk veel 
mensen (gelukkig). Hoe later het werd, hoe gezelliger het was. 
Maar ja, aan alles komt een einde. Ondanks dat het niet echt 
heel druk was, hebben wij er met z'n allen een gezellige avond 
van gemaakt. 

Het was Beregezellig!!! 

liefs Daphne en Cisca 

(p.s. Cisca kan heel mooi zingen !!) (huhu)  

Sig Ds TOP 10 
ÇF 

1 The 6th gate 

2 	The beauty of silence 

3 Walk on water 

4 Who let's the dogs out 

5 UV& bisto 

I would stay 

7 The way am 

8 	Feel the beat 

9 	The next episode 

10 Kryponite 

kip) 	November 2000 



hellstvaka
ntie  

In de herfstvakantie zijn we met z'n  alien  aan het klussen 
geweest. 
Het hele jeugdhonk moest nodig opgeknapt worden! 
Maandag in de herfstvakantie hebben we besloten wat voor 
kleuren er zouden komen!! 
Dinsdag zijn de meisjes met Rigtje en Dorine naar alle bouw- 
markten in Heerenveen gescheurd. 
Ook zijn we er toen achter gekomen dat Rigtje goed kan 
slippen en Dorine veel gebruik maakt van de claxon!! 
Toen we klaar waren zijn we meteen naar het jeugdhonk 
gereden en zijn we begonnen met verven. 
We zijn met z'n  alien  blijven eten en hebben tot 11 uur door- 
gewerkt. 
We hebben voor 24 gulden patat opgevreten. We zijn toen weer 
hard aan de slag gegaan. Wij weten niet meer hoe laat we zijn 
gestopt maar we waren erg moe. 
Aan het einde van de week was het grote werk klaar. 
Nu moeten de kleine dingetjes nog afgerond worden! 
Wij vonden het erg gezellig en leuk om te doen. 
En we hebben allemaal een hele dikke zoen van Dorine 
gekregen!! 

-xjes 
en veel liefs 
Rianne en 
Mariska 

WIST JE DAT 	 

— Richtje een nieuwe auto heeft 
— zij hem bijna in het gras parkeerde 	 
— zij ondanks het aanduwen toch flink gas gaf 	 
— zij al slippend rotondes nadert. 
— Jeltje heel erg precies is... 
— zij wonderen doet met haar vingers 
— wij ons afvragen hoe zij dit geleerd heeft. 
— Jan-Ype met de dag dover wordt.... 
— wij ons afvragen hoe dat komt 
— wij de oorzaak eigenlijk wel weten. 
— Hans heel moeilijk loopt 	 
— wij ons afvragen wat Nellie heer mee te maken heeft 
— hij zegt dat het door het voetbal komt. 
— Rianne, Denise en Ciska sommige dingen niet begrijpen 	 
- er getoeterd wordt om naar de mensen te zwaaien... 
— zij dan de andere kant op zwaaien.... 
— je beter niet met hen in een auto kunt zitten. 
— De meiden veel tijd nodig hadden om verf uit te zoeken... 
— zij allemaal een neef hebben die bij Kwantum werkt. 
— Leo helemaal in zijn element is op de grasmaaier.... 
— hij het gras de grand uit kijkt.... 
— zodat hij weer mag maaien. 
— Wij blij zijn dat Susan weer vrijwilliger is... 
— zij heel handig is met sterren 
— zij het niet lang genoeg is om de maan terug te hangen. 
— Bauke veel verstand heeft van kikkers... 
— hij vooral veel weet over hun sexleven.... 
— hij precies weet wat voor geluiden ze daarbij maken. 
— wij het jeugdhonk helemaal hebben opgeknapt.... 
— wij heel trots zijn op de jeugd. 
— Durkje zich afvraagt wanneer oud en nieuw valt dit jaar.... 
— zij graag een datum wilde prikken voor het oud-en nieuwfeest.... 
— wij haar hebben voorgesteld het op 31 december te vieren.... 
— zij dan gelukkig wel kan. 
— Afke en Tjitse de winter doorgeholpen willen worden.... 
— zij op zoek zijn naar een streepjes-pyama 
— Nice haar achternaam veranderd heeft in "in de Kooy". 
— Nina nog veel moet leren over het heelal.... 
— zij niet weet hoe een planeet eruit ziet. 
— Wij het jeugdhonk helemaal hebben opgeknapt 
— het heel mooi geworden is. 
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