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voetbal 
vereniging 

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 welkoms drukker 

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

goed en goedkoop kan  

Co.1),,B0 

CENTRALE DE BIJEKOER 

classics  
Taxatie 

Reparatie 

Onderhoud 

Onderdelen 
(gebruikt en noeuvv) 

In- en verko  

Tuning  

APK Keuringen 

Restauraties 

Deel restauraties 

Cabrio ombouw 

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

(,it wife pealtsiej  



voegbedrijf  

ME JF OWN 

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

Prins Bár:nhárOlaan 27 
8501 JC:Jeitires.-.: 
e (0513) 41.34 -1-1 - - 
K.v.K. Leeuwarden 010812$2- 

E3rsschopsweg 6 
8462 TA Rotstergaast 
.22_,.(0513) 68 19 99 

406) 51 03 86 76 

Anne 1-iáveli— 	D'grk Jager 

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 NC Rotsterhault.  

i6KRAAK 
Ii\ Installatietechniek 

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

9.4.• C/-461.2 

kukiliteleddect4 «44,t:  

Akkerman 
Rijwielen 

Streek 136 - ROTSTERHAULE 
Telefoon 0513-551320 

WI TA 1,ZAS 49 

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

HEERENVEEN • De Loads 8 • Bedrilventerrein  Kanaal  • 8447 GP Heerenveen 
• TeL (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 

Racks  
T.V-Vrdeo 

Koelkasten 
Was-

apparatuur 

Technisch bedrijf 	 

141~  

Erkend 
installateur 

Gas-Water 
Elektra 

C. V.  

Technisch bedrijf W Minnesma b.v. 
Appel/rol 

6465 EX 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 

Firmawei 11 - 8501 XL Joure  
vooral uw: 

• nieuwbouwvoegwerken 
- uithakken oud voegwerk •restauraties 

-K. Waterlander 
haarden & kachels 

In-  & verkoop van gebruikte 
bout- & gaskachels 
scnoa-steenvegen en kachelreparatie 

. Soerestreek 1 
8463 TH Rotsierhaule 

0513-551067 • Fax: 0513-552436 ~I  

Alles voor 
iedere sport. 

specialist in verenigingsartikelen. 

SPOKTFILIIS  
Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

Grote sortering sportprijzen 	Eigen graveerinrichting 
N 	 all,é coi2e ei 



1. Welke sport beoefen je of heb 
je beoefent; 

2. Mooiste herinnering; 
3. Slechtste herinnering; 
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 voor: 
12. Wie wordt kampioen betaald 

voetbal dit jaar; 
13. Heerenveen of Cambuur; 
14. Haalt Heerenveen weer 

europees voetbal; 
15. Trainers idool: 
16. Muziek; 
17. Literatuur; 
18. Merk auto; 
19. Totale indruk DVVP, 
20. Wat ik verder nog kwijt wil; 

Zo ist en nie anders, nou jullie 
maar. 

CLUBBLAD  IT WITE PEALTSJE  

Jaargang 4, nummer 4 
april 2001 

VOETBALVERENIGING 
D.W.P. 

..,portpark "De Grie" 
Sintjohannesga 

Verenigingscode  BB-BC-25V 

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 
Rotsterhaule 

erspreiding 
Diverse vrijwilligers 
van D.W.P. 

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 

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 23 juni 
Distributie clubblad 30 juni 

VAN DE REDACTIETAFEL 

Dat er binnen onze verenging ruimte is voor een 
clubblad is duidelijk aan de vier nummers die dit 
seizoen zijn gemaakt, volop kopie. 
Wat wel opvalt is dat het leesvoer is met 
éénrichtingsverkeer, gemaakt door de redactie en 
nog niet zoveel door de leden zelf. 
Alles moet wennen waarschijnlijk, de Fl is weer 
goed vertegenwoordigd. Eindstanden komen in het 
laatste nummer van dit voetbalseizoen. Een 
clubblad boordevol informatie, Willem Jager plukten 
we van de tribune en we volgden Minne Modderman 
een week op de voet. Een delegatie van D.W.P. is 
naar de Amsterdam Arena geweest en daar is een 
mooie foto gemaakt. Daarnaast nog enkele 
jeugdpagina's omdat ook aan hen de nodige 
aandacht moet worden besteedt. 
Aan het einde van het seizoen evalueren we het 
eerste jaar, nu al is duidelijk dat we wat advertenties 
betreft er een pagina bij kunnen hebben. 
De berekeningen van het aantal te maken blad-
zijden zijn lager dan er werkelijk is gemaakt 
waardoor de kosten hoger uitkomen. 
Bent u geïnteresseerd in een advertentie, bel gerust 
zelfs de uitvaartvereniging van Sintjohannesga e.o. 
ging u voor. 

Veel leesplezier 
Redactie  It  Wite Pealtsje 

Even voorstellen 	 

Naam, 	René Krikke 
Geboren, 	Tuurlijk op 24 Sept.'79 
Burg. St., 	Is nog aan het uitproberen 
Woonachtig. Rottum 

Voetbal 
Frieskampioen met D1 geworden 
Het verongelukken van mijn beste kameraad 

Om de jeugd te zien ontwikkelen/ leuk om te doen 

.................. 
Goede begeleiding bij de jeugd, op weg naar nieuw 
kampioensschap?, en inzet bij het eerste elftal, 
periodetitel gepakt (namens jeugdcommissie). 
meer honderdtachtigers gooien tijdens het daden 
Biertje 
Ja 
Daden 
van Nistelrooy 

PSV 
Heerenveen 

Ja 
Willem van Hanegem, de Kromme 
Top 40 Muziek 
Rooie oortjes 

Golf (Gouden Koets) 
Leuke en vooral gezellige club 
Dat we zo door moeten gaan met zn allen dan heeft 
DWP nog een mooie toekomst voor de boeg. 



DE AUTO VAN 	 

PETER 
HULZEBOS  

Merk  Mercedes Benz  

Prijs Fl. 65.000,- (nieuw) 

Topsnelheid 175 km/uur 

Van 0 tot 100 kilometer 
per uur in...2 minuten?? 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Druk bezig is een speciale commissie om te komen tot een beleidsplan, na overleg met 
onze NCSU-begeleider Gerwin Dijk zal één en ander worden aangepast, aangevuld  etc.  
om  het plan daarna verder binnen de verenging te bespreken. 

Voorzitter Eelke Westra en secretaris Jan Knijpstra zijn samen met Anneke Lageveen 
naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest over de nieuwe Drank- en Horecawet. Er zal 
een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend daarnaast moet de vereniging een 
bestuursreglement opstellen waarin we een verantwoorde alcoholverstrekking 

waarborgen. Barvrijwilligers krijgen tevens een verkorte instructie 
verantwoord alcoholgebruik. 

LET OP: DE MAAND MEI IS DE MAAND VAN DE 
OVERSCHRIJVINGEN. Wil je het nieuwe seizoen bij D.W.P. 
komen voetballen of laten overschrijven naar een andere 
verenging, doe dit vroegtijdig. Formulieren bij de secretaris 

Ringfeart 6 te Sintjohannesga. Voor het maken van nieuwe team en elftal-indelingen 
moeten wij als vereniging meestal eind mei begin juni aan de KNVB doorgeven met 
hoeveel teams wij het komend seizoen doorgaan. Vroegtijdig aangeven wat men wil. 

Ook verhuizingen  etc.  Worden zeer sporadisch doorgegeven. 
Vriendelijk verzoek wanneer je gaat verhuizen, heb je een nieuw 
telefoonnummer, wil je het lidmaatschap opzeggen. GEEF DIT AUB. 
DOOR. 
Tip: bekijk op internet eens: www.knvb.n1 of www.voetbalnoord.n1  

De laatste tijd wordt er in de kleedruimtes na de wedstrijd weer gerookt. 
Hoewel het begrijpelijk is dat jullie na die schitterende overwinning en 
een lekkere douche met een potje bier in het vooruitzicht zin hebben in 
een sigaretje denk dan ook eens aan de ploeg die nog na je moet 
spelen. Zij komen in een benauwde ruimte wat niet al te fris is, dus leden van D.W.P., 

ROKEN IN DE KLEEDRUIMTES IS VERBODEN. 

Ook het schoon achter laten van de kleedboxen is te niet teveel gevraagd, de laatste 
tijd kan dit ook beter. Een verzoek aan de  !eiders  om hier extra aandacht aan te 
besteden, vooral ook bij uitwedstrijden dient dit zeer zeker te gebeuren. 

De laatste maanden was er een grote aanloop van leden bij de F 
pupillen, een goede zaak want jong geleerd 	 Binnen de 
vereniging zijn er plannen om op een woensdagmiddag in juni een 
voetbal(spel)middag te organiseren dit om nog meer kinderen, zowel 
jongens als meisjes, enthousiast te laten maken met de voetbalsport. 
Via de basisscholen zal iedereen worden benadert, een exacte datum 
is nog niet bekend. 

Voor de komende seizoenen is gecontracteerd als nieuwe 
hoofdsponsor van de voetbalvereniging D.W.P. 
Onderhouds- en voegbedriif Geert de Jong uit Sintjohannesga  

Wat was je eerste auto? 	 Datsun 100a F11 
Welke auto's heb je nog meer gereden? 	2x  Opel  ascona,  Volvo  144, 

Citroën Visa,  Nissan Sunny  2x,  Nissan Sunny  Florida, 2 x  
VW  Golf,  Opel  Astra,  Toyota Carina,  en een  Peugeot  406. 

Is een auto een statussymbool? 	 Nee, een gebruiksvoorwerp, wat 
het overigens wel altijd moet doen. 

Wat hangt er aan je spiegeltje? 	 Niets. 
Welke eisen stel je aan je auto? 	 Starten, lopen, en weinig 

onderhoud. 
Bellen in de auto? 	 Ja 
Hoeveel kilometer per jaar rijd je? 	Ongeveer 30.000km 
Ben je een sportieve rijder? 	 Niet meer... 
Krijg je veel bekeuringen? 	 Niet meer....? 
Wat doe je in de file? 	 Bellen, roken, en soms opwinden, 

maar gelukkig komt het niet veel 
1/001". 

Welke cd ligt er altijd in jouw auto? 	Supertramp, live in Paris. 
Heeft je vrouw ook een auto? 	 Ja, een  Peugeot  205. 
Wat is je grootste ergernis op de weg? 	Inhalende vrachtwagens. 
Wat is jouw droomauto? 	 Een knalrode  Ferrari.  
Wat wordt jouw volgende auto? 	 Als het haalbaar is, weer een  

Mercedes,  maar dan een 
automaat, en een iets zwaardere 
motor. 

Peter bedankt voor de beantwoording 

Secretaris Jan Knijpstra 



0 N Figt Ka9 

0611.000a GUS E 

14.30 
14. 30 
14.00 

- 	D.W.P. 1 
- sc Flamingo 1 
- D.W.P. 1 

sc Joure 1 
D.W.P. 1 
W.W.S. 1 

C 34,1' 

24 april Vergadering concept beleidsplan 
30 apr voegbedrijf van Wijk & de Vries voetbaltoernooi 

sportpark De Grie te Sinijohannesga voor A junioren en F pupillen 

01 mei Vergadering Algemeen Bestuur 
19 mei 3e  D.W.P.-familiedag op sportcomplex De Grie (zie programma clubblad) 
24 mei Voetbaltoernooi te Nieuweschoot voor D17  El en E2 en Fl pup. 
26 mei Negendorpen-toernooi op de diverse sportvelden, C jun. bij D.W.P. 

nei Al junioren toernooi v.v. Jubbega 
26 mei D.W.P. Dames toernooi IIJ.V.0 te kilst 
26 mei Berend Visser toernooi te Delfstrahuizen (D.W.P. 1) 

02 juni Vijf tegen Vijf toernooi Oeverzwaluwen in Koudurn 
(dames 1 team en van de spelers van D.W.P. 2 twee teams) 

02 juni Toernooi ,E, okzW Fl en Cl 
09 jun. Voetbaltoernooi bij WZS (Sneek) voor 

Fl, F2 en F3 	09.00- 11.00 uur 
El 	 11.00 - 13.30 uur 
Cl 	 14.20 - 17.30 uur 

20  Um  23 juni 	dorpsfeesten Sintjohannesga 
9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 

12  ELFT 

D.W.P. 1 behaalde de 2e  periodetitel wat inhoudt dat mentweewedstrijden moet 
spelen tegen de 3e  periodetitel van de 5e Masse B, een tegenstander is nog niet 
bekend Griffioen uit Oosterwoide staat met nog 4 wedstrijden te gaan bovenaan om 
deze periode. Exacte dagen zijn ook nog niet bekend, wel dat we de le  wedstrijd uit 
spelen en de 2C  thuis. Misschien 12 en 19 mei wat weerconsequenties heeft voor 
ons familiefeest. Nadere berichtgeving volgt. 
Heeft zich all opgegeven voor het D. P.-familiefeest? 

Uit het ciubblad van december 1988 

D.W.P. 2 in het nieuw 

D.W.P. 2 uitkomende in de res. 3e  klas A K.N.V.B. is in nieuwe 
trainingspakken gestoken door de plaatselijke supermarkt: MEERMARKT 
A. VAN ZWOL. Opde foto: 
staande v.l.n.: Anton van Zwol, Aa/tje van Zwol, Jan Knijpstra, Bertus 

van Zwol, Douwe Dijkstra, Jan Mulder, Jan vaartjes, Lieuwe 
Schotanus, Franke Sloothaak en leider  Elbert  Jager. 

zittende: Jan Dijkstra, Johannes Hogenberg, Sjouke Mulder, Jan Meine 
Bijker, Marco Visser, Jolt Jager,  Durk  Jager en Anne van der Werf. 

!Peer voordeel 
op de koop toe 21 april 

28 april 
5 mei 



Programme  
3e D.W.P.-familiedag 

zaterdag 19 mei a.s. 
Jeugdprogramma: 

Bestuurders 
Ben ik wel goed wijs 

Dag in nacht uit sta ik klaar 
Ook al zie ik helemaal grijs 

Ach ik doe de klus toch maar 

Ben ik wel goed wijs 
ik bel ik schrijf ik lees erop los 

terwijl anderen kijken naar wie wint de lottoprijs 
ach ik denk éééén moet er zijn de klos 

08.00 Aanvang ()digit 
Speciaal voor de jeugdleden (C junioren t/m F pupillen) 

09.30 Aanvang spelcircuit 
Onder aanmoedigingen van alle ouders, pake's, beppe's, vriendjes en 
vriendinnetjes wordt een spelcircuit gespeeld, iedereen is welkom 

12.00 Afsluitende lunch 

Seniorenprogramma: 

14.30 Aanvang mixfoernooi 
Bestemd voor leden maar ook voor oud-D.W.P.-ers en voor 
iedereen die nog graag eens tegen een balletje trapt. 
lnlichtinge of opgave: Minne Modderman, 0513 -55 17 64) 

zu' 7.30 Berrelutirije 
Na afloop van het mixtoernooi prijsuitreiking en even naborrelen op 
het D.W.P.-terras. 

18.30 Aanvang D.W.P.-buffet 
Leden,  !eiders  en jeugdleiders, vrijwilligers, donateurs, supporters, 
enz. kosten 
f 20,-- per persoon. Opgaven z.s.m., bij de eigen leider of anders bij Minne 
Modderman (0513 - 55 17 64) 

20.00 Aanvang feestavond 
Afsluitend feestavond met een echte  life  band. 
Wederom hebben we weer een schitterend band kunnen contracteren, gehoord 
dat deze mannen alle nummers kunnen spelen zowel voor jong als oud. 

Op deze feestavond is natuurlijk iedereen welkom 
Door het bereiken van de nacompetitie van ons 1 e  elftal is het mogelijk dat het 

programma van deze dag iets wordt gewijzigd, u wordt hierover tijdig 
geïnformeerd. 

Ben ik wel goed wijs 
terwijl de meesten al liggen op éééén oor 

ben ik vaak nog in gesprek met  Ingrid  of Gijs 
ach ik maak het maar af daar ben ik voor 

Ben ik wel goed wijs 
recht te willen maken wat is krom 

ook als ik voor het onrecht heb geen bewijs 
ach ik hoop maar dat helpt mijn standvastig gebrom 

Ben ik wel goed wijs 
waarom wil ik toch alles regelen 

wetend dat er van komt weer nieuw gekrijs 
ach ik vertrouw dat het de onderlinge banden zal bezegelen 

Ben ik wel goed wijs 
hiervoor heb ik geen bewijs 

maar wel dat bestuurders zijn: 
doeners, denkers, makers, hopers 

en vertrouwers in een stukje paradijs! 

Toelichting op bovenstaand gedicht: 
nersoonlijke ervaring weet ik dat elke vereniging het probleem kent van verloop 

e. Jantrekken van bestuurders. Vooral de laatste jaren wordt dat steeds moeilijker. 
Dit gedicht is enerzijds een relativering van 'bestuurder zijn' en anderzijds wil het 
laten zien c.q. benadrukken dat je zonder bestuurders nergens bent ... dus ook een 
ode aan de bestuurder! 

WEST U DAT........... 
Jeliene van der Wal afwast bij Remco ten Hoeve, 
maar dit thuis beslist niet wil doen? 
Is dit niet echte liefde? 
Jeliene ook Pokórnon flippoos spaart? 



F 
Udikos Fl  

 

(De 
 Koninginnedag 

30 april aanvang 13.15 uur 

   

itt 

 

Toanielforiening "De Reidkraach" 
Kijk nu eens hoe deze mensen draven om op tijd te komen bij de toneelavond. 
En ik geef ze geen ongelijk want op 17 maart was er zoveel belangstelling dat er 
zelfs mensen naar huis moesten worden gestuurd. Dat is natuurlijk erg sneu en 
we hopen niet dat dat nog een keer gebeurt. 
Om dit te voorkomen kunt u donateur worden van onze vereniging. U bent dan 
per persoon f  7,50 kwijt per voorstelling maar bent verzekerd van een 
entreekaartje. In de voorverkoop kost een kaartje ƒ 10,00 aan de kassa f 12,50. 
U ziet dat dit u een groot voordeel oplevert en velen van u gaan er toch naar toe 
dus maak gebruik van deze regeling. U bent van harte welkom. 

Indien  Ls  belangsteiliing heeft kunt u kontakt opnemen met: 
Lucie van Hes Lichte 23 telefoon 3513-551936 

Hopelijk tot ziens en als er genoeg belangstelling 
is kunnen we misschien weer twee avonden 
spelen. 

Groetjes Gelske 

Adverteren in "H  Wile  Peaitsje" ciluthMad van de 
voetbaivereniging D.W.P.? 

Bel met Jan Knijpstra, 0513 - 55 20 07 
Hier had ook uw advertentie kunnen staan 

UftvaaEtvereniging Sinijohannesga e.o. 
Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

Uitvaartverzorgen R. Hoornstra Jousterweg 112, 8465 PM Ouclehaske, 
tel. 0513-677481 dag en nacht bereikbaar 

Voor inlichtingen "kunt u contact opnemen met de voorzitter: 
G. de Heij Hogedijk 44 SintjohPinnesga.,  te2. 0513 -55 11 60 

organiseert v.v. D.W.P. het 

Vast wo  Pe  Vries 
Dor al uw voegwerken, ieuwbouw en restaureren, 06 - 22 37 97 51 

A 
jaiti  omit  toermoot 

deelnemende verenigingen: 
77:13.C. Al Oudehask l 	D.W.P. Al 	Y.V.C. Al 
Jubbecg.-1 Al Woudsend Al 	V.W.C. Al • Heeg Al 

om 10.00 uur het?! F • pupi item Memo«  
deelnemende teams: 

Oudehaske Fl D.W.P. F2 V.W.C. F2 
VM.e. Fl 	Oudehaske F2 Y.V.C. Fl  

Komt alHen en bezoek 
potpk 	GEle" jn Sjntjohannesga 



De week is om, 1800 kilometer verder. Maandag wacht een nieuwe 
week. 

Minne 

CLUB VAN 100 "* CLUB VAN 100 *' CLUB VAN 100 *** 

De CLUB VAN 100 is een groep van 
personen en/of bedrijven die  if  100,— beschikbaar stellen voor speciale doelen 
ter verbetering van de accommodatie van de v.v. D.W.P. Daarnaast zullen 
andere faciliteiten ten behoeve van de leden uit deze bijdragen gefinancierd 
kunnen worden zoals vrijwilligers-avonden, jeugdtoemooien, wedstrijdballen 
e.d. Van overheidswege worden ook steeds meer verplichtingen aan 
verenigingen opgedragen met eisen als kantinebeheer in het kader van de 
Drank- en Horecawet, milieu-eisen, legionella-bestrijding e.d. waardoor de 
(on)kosten van verenigingen enorm stijgen. 
Kortweg gezegd zullen de binnengekomen financiële middelen voor allerhande 
doeleinden worden ingezet om een vereniging als D.W.P. (financieel) 
draaiende te houden en dit is zeer zeker nodig. 
Voor slechts fl. 100,— per jaar bent u al lid en steunt u de Club. 

Steun v.v. D.W.P. en wordt massaai lid !!! 

Na betaling is men een jaar lid van de CLUB VAN 100. 
Bij toetreding wordt de naam van de gever, of die van het desbetreffende 
bedrijf, vermeld in het clubblad en gedurende het jaar van deelname zal de 
naam worden vermeld op het CLUB VAN 100 bord, in de kantine van D.W.P. 

Na deze periode kan men deelname verlengen voor telkens 1 jaar, tegen 
betaling van opnieuw fl. 100,—. 
De bijdrage kan ook worden overgemaakt worden op bankrekeningnummer 
33.07.07.590., t.n.v. v.v. D.W.P. met vermelding Club van honderd. 

Voor nadere informatie en opgave voor deze CLUB VAN 100 kunt u zich 
aanmelden bij onze penningmeester Jan de Vries, tel. 0513- 55 16 89 of bij 
één van onze bestuursleden. Het maken van het bord heeft enige vertraging 
opgelopen doch zal binnenkort op een goede zichtbare plaats in de kantine 
worden opgehangen. 

'* CLUB VAN 100 *** CLUB VAN 100 '* CLUB VAN 100 

Het zogenaamde Sportcafé. Als bestuurder van de KNVB district Noord dien ik bij 
een aantal van deze vergaderingen aanwezig te zijn. Dit is na Zwaagwesteinde en 
Meppel (FC Meppel) de derde bijeenkomst op rij. Een heerlijke avond, over voetbal 
gesproken, leuke opkomst, allemaal echte bestuurders van voetbalverenigingen die 
met hart, ziel en zaligheid met hun club bezig zijn. In een ongedwongen sfeer wordt 
met elkaar overlegd. Redelijk tijdstip van thuiskomst, rond 23.00 uur 

Vrijdag 23 februari. 
Om negen uur een afspraak bij ons bedrijf Riedel te Ede. Een lange vergadering die 
tot 13.00 uur duurt. Om half drie heb ik een afspraak te Nulde over een ontslagzaak. 
Mijn gesprekspartner komt uit Leerdam. In de auto gebeld kunnen we niet beter 
samenkomen bij de Bildtse Hoek i.v.m. met files, aldus werd besloten. 
Na dit gesprek op naar Heerenveen voor mijn tweede fitness moment van deze 
week. Om 17.00 uur gearriveerd. Vanavond gaat de reis namens de KNVB naar 

iens. Een scheidsrechter, inmiddels 70 jaar oud neemt afscheid, hij wordt 
Linderscheiden met een zilveren speld van verdienste van de KNVB. Gelet op het 
karakter hul ik mij in het officiele KNVB tenue. In een bomvolle sporthal, 
voorafgaande aan een belangrijke zaalvoetbal-wedstrijd mocht ik de onderscheiding 
uitreiken. Vlak voor de huldiging kreeg ik een papiertje aangereikt met de levensloop 
en verdiensten van betrokken. Gauw in gedachten een speech in elkaar gedraaid en 
vervolgens betrokkene en zijn ega toegesproken. Voor betrokkenen een zeer 
emotioneel gebeuren. Rond half tien weer in de auto en op naar Sint Jut naar de JKK 
(jong kerel club) waar deurwaarder Beugeling een lezing houdt. Een fijne 
avond met leuke kerels waarbij onder genot van een borreltje en hapje (Anske 
de Jager) veel wordt gelachen. Zaterdagmorgen thuis. 

Zaterdag 24 februari. 
Traditioneel zaterdagochtend met Korrie naar het Stadscafe te Heerenveen 
voor een kopje koffie gezellig om de stamtafel met een aantal vrienden. Een 
uurtje bij kletsen. Geen voetbal hedenmiddag, om 17.00 uur een etentje met de 
kinderen. Jan Ynse (onze schoonzoon) vertrekt morgen naar Australië, alwaar 
hij onze dochter Corina zal treffen. Laatsgenoemde is inmiddels vanaf 1 
oktober j1 op wereldreis. Om half zeven de auto in en op naar Beetsterzwaag alwaar 
de scheidsrechtersvereniging Drachten e.o haar 40 jaar jubileum viert. 
Uiteraard moet ik namens de KNVB speechen en een kado aanbieden. 
Gelukkig niet al te laat naar huis! 

.andag 25 februari 
Eerst naar de kerk. Vervolgens dien ik als waarnemer af te reizen naar de 
wedstrijd FC Groningen - NAC. Buurman Jurrit Wierda vergezelt me. Een 
leuke middag en een goede arbiter. Bijna een thuiswedstrijd, dikwijls gaat 
de reis naar Almelo, Deventer, Nijmegen Enschede, Emmen en noem maar op. 
De zondagavond wordt traditioneel ingeruimd voor Ida en Haitze, onder het 
genot van een goed glas wijn worden belangrijke, minder belangrijke en zelfs 
onbelangrijke zaken besproken. 

F74/ 



~NNE MODDE 	N it 
Het betreft de week van 19 februari tot 25 februari jl. 
De week begint voor hem altijd op maandag. 

Maandag 19 februari. 
Een rustige dag. Om 7.30 uur arriveer ik op mijn kantoor te Meppel. 
Talrijke e-mails en de post worden eerst verwerkt. 
De laatste 2 dagen van de vorige werkweek stonden in het teken 
van de CAO onderhandelingen, dus 2 dagen niet 
in Meppel geweest maar in het Berghotel te Amersfoort gezeten. 
Rond 13.00 uur een afspraak bij Frico  Cheese  te Balkbrug. Na afloop door naar 
Heerenveen om lekker even te fitnessen bij Balans. Vandaar naar huis, geen 
afspraken dus tijd voor mijn eigen zaken 

Dinsdag 20 februari. 
Eerst op naar Frico  Cheese  te Gerkesklooster, waar een gesprek volgt met de 
bedrijfsleiding aldaar. Vervolgens staat om 13.30 een gesprek gepland met de 
Commissie S&O van de Centrale Ondernemingsraad. Rond 17.00 uur op naar Zeist. 
Hedenavond hebben de 12 waarnemers scheidsrechters van het Betaald Voetbal. 
ik ben een van hen, een applicatie. Op 20 januari jl. zijn we op en neer naar 
Londen gevlogen naar de wedstrijd Chelsea  -Ipswich Town.  Allen hebben nu een 
rapport gemaakt van de prestaties van de heer D'Urso, scheidsrechter. Een 
boeiende avond, volop discussie er ontstaat tussen ons steeds meer een 
teamgeest. Alle 12 hebben ooit in het Betaald Voetbal gefloten en de nodige 
avonturen (lees buitenlandse) met elkaar beleefd. 
Te laat naar huis eerst om 24.00 uur weer in Sintjohannesga. 

Woensdag 21 februari. 
Een drietal afspraken te Meppel waaronder een tweetal met 
vertegenwoordigers 
van vakorganisaties over individuele kwesties. Hard gewerkt tot ongeveer 
18.30 uur, dan op naar Veendam. Hedenavond moet ik de Scheidsrechter 
bij de wedstrijd Veendam - Emmen (Toto-divisie) beoordelen. Een leuke 
wedstrijd in een echte derby-sfeer gespeeld. Voor de assistent 
scheidsrechter is Johan Hartkamp aanwezig terwijl de waarnemer tucht-
en veiligheidszaken Egbert Mulder is. Veel gelachen tussen de bedrijven 
door. Alweer een latertje, rond half twaalf thuis. Het rapport maak ik altijd 
de volgende dag, moet er eerst  eon  nachtje over slapen. Als de scheidsrechter 
minder goed presteert kost het opstellen veel tijd. Het handelt voor de scheidsrechter 
in het betaalde voetbal tegenwoordig om veel geld. Vanavond deed hij h0. overigens 
goed. 

Donderdag 22 februari. 
Het programma begint in Meppel, dan door naar Bellen. Met de Centrale 
Ondernemingsraad gesproken over de Euro i.v.m de salarissen, pensioenen, 
CAO's en personeelsregelingen. Om 12.00 uur in Assen een werkiunch in de vorm 
van een ronde tafelconferentie. Een boeiend thema; motivatie van medewerkers. 
Dan terug naar Meppel, een van de medewerkers van mijn afdeling gaat met 
wintersport, dus nog alles even doornemen. Vanavond op naar Oosterlittens. 

Koekactie akelast in verband met  
De koekactie die al jarenlang door het actie-comité in het voorjaar wordt gehouden, is 
dit jaar afgelast omdat wij het niet verantwoord vonden onder de huidige 
omstandigheden (mond en klauwzeer) te gaan venten. 
Hierdoor lopen wij veel geld mis, maar dit is natuurlijk lang niet zo erg dan datgene 
wat de boeren momenteel meemaken. 
De koekactie wordt alsnog gehouden in het najaar als het wel weer verantwoord is 
om bij boeren en burgers te venten. Dit heeft dan als gevolg dat wij twee keer in korte 
tijd langskomen (najaar 2001 en voorjaar 2002). 

Momenteel zijn de nieuwe trainings- en wedstrijdballen voor het nieuwe seizoen al 
veer in bestelling, want diverse teams hebben nieuwe trainingsballen nodig. 

Meestal worden deze betaald uit de opbrengst van de koekactie, maar dat lukt dit 
jaar dus niet. 
De kosten voor deze trainings- en wedstrijdballen bedragen plm. F 1.400,00, dus zo 
ziet u maar waar de koekactie goed voor is. 

B&sponsors 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 DUAR te Joure/Rotstergaast 
Motorhuis ESVANA, Sydtakke 1 te Rottum 
Hulzebos Assurantiën, Lichte 16 te Sint Johannesga 
Voegbedrijf S.V.S., Firmawei 11 te Joure 
Eproline, Badweg 4 te Oudehaske 
Café Biljart Slijterij de Heij, Binnendijk 52 te Rottum 

BALSPONSOREN BEDANKT. 

Soonsoren/adverteerders clubkrant. 

Als er geen schriftelijke opzegging komt voor 1 juni 2001 rekenen wij er op dat u 
ook in het komende seizoen adverteerder blijft. 
Wilt u uw advertentie aanpassen, schrijft u dan even een briefje met de nieuwe 
tekst/eventueel nieuw logo. 

Namens het actiecomité 
VViebe Krist. 
De Grie 5, 8464 PA Sint Johannesga 



Holiday  Horeca BV 
GEBO BV 
Meermarkt van Zwol 
Garage Akkerrnan 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf MINNESMA  
Cafe  van der Zwaag 
fa. S. Brattinga 
Sporthuis DE LEEUW 
TERPSTRA Elektronica 
J. van der Veen 
K. 'lijn 
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. Akkerrnan 
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 
Loonbedrijf de Vries 

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 
Pólle 7 
Streek 117A 
Meerpaal 11 
Schoterweg 2 

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 
8521KX 
8513CK 
8463TJ 
8463NE 
9606AJ 
8462TD 

SINT NICOLAASGA 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
SINT JOHANNESGA 
OUDEHASKE 
OUDEHASKE 
SINT JOHANNESGA 
JOURE 
HEEREN VEEN 
JOURE 
SINT JOHANNESGA 
SINT JOHANNE 
OUDEHASKE 
ROTSTERHAULE 
HEEREN VEEN 
JOURE 

ROTSTERHAULE 
GROUVV 
ROTSTERHAULE 

ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
SINT JOHANNESGA 
HEEREN VEEN 
OUDEHASKE 
NIEUWEHORNE 
SINT JOHANNESGA 
HEEREN VEEN 
ROHEL 
OUWSTER NIJEGA 
JOURE 
JOURE 
SINT NICOLAASGA 
OUWSTERHAULE 
ROTSTERHAUI 
ROTSTERHAU; 
DRACHTEN 
ROTSTERGAAST 

Scheidsrechter Modderman na afloop in de verdrukking 

Reclamebordsponsoren.  

naam  adres 	 postcode woonplaats DE WEEK VAN 

  

SPONSOREN BEDANKT. 

Weer een nieuwe rubriek doet zijn intrede, binnen de vereniging zijn 
er altijd wei opvallende en minder opvaiiende personen. Een opvallend persoon is 
natuurlijk Minne Modderman. Eén van de eerste (en tot nog toe ook de laatste) 
D.W.P.-ers die destijds doordrong ais scheidsrechter betaald voetbal. 
in juni 1987 hadden we in ons ciubbiad van destijds ai eens een "interview van de 
maand" met Minne. Ais tienjarige jongetje mocht hij zich van zijn vader aanmelden 
ais lid bij D.W.P., dolgelukkig, ai die jaren bleef hij D.W.P. trouw. 
Na eerst in het 1' elftal gespeeld te hebben ais verdediger werd hij later keeper hij 
herinnerde zich toen de trainers Catrinus Visser, jan Hoi, Henk Zoetendai en Henk 
Prinsen. Een korte periode nam hij zitting in het bestuur van D.W.P., de tijd dat het 
bestaande complex werd gebouwd en we moesten uitwijken naar Joure. 
Oene Bijker, de voorzitter van destijds, bewoog 
Minne om eind 1972 een scheidsrechter cursus 
te gaan volgen. Tijdens de eerste jaren van zijn 
scheidsrechterscarrière bleef Minne het doei van 
D.W.P. verdedigen en fioot hij op de zondag. 
Dat gaf soms nogal het nodige commentaar want 
bekend was dat Minne geen gemakkelijke voetballer 
was en de nodige trucjes kende. in 1976 promo-
veerde Minne naar de KNVB en wei naar groep V. 
Tijdens het voetbalseizoen 76/77 promoveerde hij 
tweemaal en ging het jaar daarop van groep  iii  
naar groep  Ii  om in 1982 over te stappen naar groep I. 
Dit hield in fluiten voor hoofd- en ie  klassers. 
In het seizoen 1985/1986 werd de zogenaamde 
schouwlijst ingevoerd. Het betaald voetbal 
selecteerde toen zelf haar scheidsrechters, van 
de 63 arbiters werden er 7 geselecteerd voor 
de overgangsiijst betaald voetbal, Minne 
was hier toen één van. Een prachtige prestatie van 
jaren hard trainen, op 8 mei, hij weet de datum nog 
precies, viel de bev?stigingsbrief door de  buss  
Voor misschien wat oude videobanden kunnen we 
denk ik nog wel terecht bij Minne zeif,-"ook toen 
kwamen scheidsrechters wei eens in verdrukking za,.. 
ook op de foto hiernaast. 
Inmiddels is de scheidsrechters carrière van Minne 
afgesloten, naast zijn drukke maatschappelijke carrière 
is hij ook bestuurslid van de regio Noord van de KNVB, hoe kan het ook anders dan 
belast met de portefeuille scheidsrechterzaken. 
Menig wedstrijd(je) wordt door hem bezocht. Wat echter blijft is het groene D.W.P. 
hart en voor ons is Minne dan ook Minne, en zien we hem liever in zijn groene trui 
met klompjes in de tuin dan in het zwarte pak. 
We nemen jullie mee met een willekeurige week van Minne Modderman om een 
kleine indruk te geven hoe dit zoal verloopt. 
Veel leesplezier. 



Anne Haven verbijt zich op het ziekbed. In de slotseconde van de wedstrijd tegen  Arum  brak de DWP-verde- 
diger zaterdag zijn scheenbeen. 	 Feeten Frmes Andringa 
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Anne Haven (DWP) loopt in extra tijd voetballoopbaan bedreigende blessure op 10/2  

Eins wachte eltsenien op  it  lêste fluitsje' 
De terugblik 	I 

GOOS DIES 

Josue  - Anne Haven is een ro-
buuste voetballer die het duel niet 
schuwt. Dat pakte eigenlijk altijd 
goed uit voor de 28-jarige speler 
van DWP.Tot afgelopen zaterdag. 
De wedstrijd tegen  Arum  was al 
gespeeld, met een 3-1 voorsprong 
had de vijfdeklasser uit Sintjohan-
nesga de drie punten in de knip 
toen Haven in blessuretijd nog een 
duel ter hoogte van de middellijn 
aanging. Dit keer ging het mis.  
„Dv  nare spiler rekke  my  op `e 
skv.nbonke. ik  hie it  direkt  ye  'e  
mien:  dit is mis." Met zijn been 
van onder tot boven in het gips 
doet Haven zijn verhaal. Na een 
nachtje in het ziekenhuis ligt hij 
niet een gebroken scheenbeen 
thuis in Anne. „De wedstriid wie  
spite.  Eins wachte eltsenien op  it  
léste fluitsje fan 'e skiedsrjochter.  It  
is jammer dat  it  sa rán is." 

Het herstel zal zes tot tien we-
ken in beslag nemen. Het seizoen 
beschouwt Haven als verloren. De  
Jouster,  die voor het dertiende sei-
zoen deel uitmaakt van de hoofd-
macht van DWP, sluit niet uit dat 
hij helemaal niet  nicer  voetbalt.  
„It  is áfwachtsjen hoe 't je  tit  soks 
wei komme. Ik  Its  der noch net 
echt oer neitocht, mar  it  kin bést 
wéze dat ik daliks überhaupt net 
mear fuotbal", zegt Haven. 

Die laatste opmerking heeft te 
maken met zijn werk. Nog nooit 
liep I laven een dergelijk zware 
blessure op, maar na twee dagen 
ondervindt hij al de hinder van het  

stil liggen in zijn woonkamer. 
„Sánttrije jier ha ik in eigen saak, 
in mitsel-bedrim", vertelt Haven.  
It  is Mar in lyts bedriuw mei fjou-

wer man en ik  moat  sels ek mei-
wurkje. Sc kinne  my  net misse en 
dérom komt dit min  tit.  Ik  moat  

noch in wike plat en dan mar 
hoopje dat ik loopgips krij en 
sneon  seer  wat dwaan kin. De 
haadsaak is dal ik sa gast mooglik  
seer  op fuotten  bin."  

De onfortuinlijke actie van 
Haven was er één die hij elke wed- 

strijd wel een keer maakt. Zeker 
dit seizoen, waarin Haven - vorig 
jaar nog spits - voor het eerst in 
zijn sportieve loopbaan de positie 
van laatSte time bekleedde. Hij 
nam de plek in van Henk van Hes, 
sinds jaar en dag laatste man bij  

DWI',  die aan bet begin van het 
seizoen geblesseerd was. 
„Ynstappe, réchdekking jaan, dat 
hart elke wike.Tagelyk besikest de 
bal te ánderskeppen. Ik  bin  in spi-
let dv't altyd fel  it  duel yn giet. 
Meatal pakt  it  goed  át,  je stean 
ddr eins noait  by  stil, mar  it sit  yn 
de fuotbalsport opsluten dat  it  
ferkeard átpakke kin." 

Goede reeks 
Het draaide na een slechte com-

petitiestart in de vijfde klasse A 
net zo lekker niet DWP. Haven 
bleef ook na de terugkeer van Van 
Hes de DWP-defensie leiden en 
voor de winterstop zetten groen-
hemden een goede reeks neer. „En 
yn 'e winterstop hienen wy in 
aardige rige oefenwedstriden spile. 
Pol fertrouwen binne wy de twad-
de seizoenhelte yngean en dan 
krijst dit." 

Haven heeft er echter alle 
vertrouwen in dat de groep ook 
zonder hem de goede lijn door-
trekt. Doel was na de degradatie 
uit de vierde klasse een vrije val 
naar de zesde klasse te voorko-
nwn. Nu hoopt DWP stiekem al-
weer op een terugkeer naar de 
vierde klasse, via de nacompetitie. 

Of Van Hes door het wegvallen 
van Haven weer op de laatste man 
komt, durft Haven niet te zeggen. 
„Dat is in opdracht  [oar  de trainer. 
Henk spilet no op  it  middenfjild en 
der is ek in tal jonge jonges dy't 
efteryn spylje kinne." 

In De Terugblik  beheld  het 
Friesch Dagblad een opmerkelijke 
gebeurtenis uit het zaterdagvoet-
bal van het afgelopen weekeinde. 



Machinaal wordt het deeg in een 
soort trechter geduwd. Waar het 
in een lange staaf uitkomt. Op de 
zijkant komen zemeltjes tegen 
het plakken en een valmes hakt 
de deegstaaf in moten van een 
halve meter. Die stukken gaan in 
bakblikken en dan de ovens in. 
Daar blijft het roggebrood niet 
minder dan 15 tot 17 uur in staan 
bij 100 tot 110 graden Celsius. 
,.Dat moet nu eenmaal met Fries 
roggebrood", verklaart Van 
Dijk. Vroeger stond het in een 
steenoven met hout en later 
oliestook. Nu is het gas, maar het 
komt heel dicht bij het 
oorspronkelijke bakproces. 

Na een nachtje afkoelen gaan de 
broden naar de snij- en 
verpakkingsmachine. Die 
maken er -de vertrouwde pakjes 
van, liefst in zilverpapier. Van 
Dijk: „Dat is nu eenmaal van 
oudsher zo en het voldoet 
prima." De bakker uit 
Sintjohannesga levert aan 
winkels in heel Nederland boven 
de grote rivieren. 
De mensen blijven roggebrood 
eten, verwacht hij. „Het is 
immers niet vet, wel lekker. 
gezond en voedzaam."' 

p indakaas op roggebrood? 
Over smaak valt niet te 

twisten en ieder zijn voorkeur, 
maar bakker Hendrik van Dijk 
in Sintjohannesga zou het niet 
doen. Hij heeft er liever stroop 
op. of bruine suiker, spek, of een 
gekookt ei. En natuurlijk echte 
boter. 
Van Dijk bakt louter het 
traditionele Friese roggebrood. 
Donker en zacht. ..Als het te 
hard is krijg ik onmiddellijk 
klachten." Wekelijks verlaat 
zo'n 24.000 kilogram roggebrood 
zijn fabriek. 

De gebroken rogge komt van 
Koopmans. die het van boeren in 
heel Europa betrekt. In grote 
mengkuipen wordt de rogge met 
bijna evenveel heet water 
aangevuld. Zout erbij. 
conserveermiddel en wat resten 
roggebrood die de vorige dag bij 
het snijden zijn afgevallen.  Floe  
het precies komt, weet Van Dijk 
ook niet, maar zonder 
'retourroggebrood' wordt het 
niet lekker. 

Zo staat het mengsel een halve 
nacht te 'broeien'. Intussen 
speelt zich een proces af waarbij 
zetmeel wordt omgezet in suiker. 
Dat maakt het lekker. Een grote 
deegmenger 'kneedt' het spul 

vervolgens tot een 
samenhangende brij. 

IN DE SCHIJNWERPERS 

HET PRODUCT  

Foto  LC/Siep van Linen  

Uren in de oven 121 /2 

DE PERIODE 

g3  
Tollebeek. 
Geert blijkt vanmiddag opvallend rustig te zijn (zou hij zenuwachtig zijn?) en 
rijdt rustig met zijn (spiksplinternieuwe) bolide richting Tollebeek gevolgd door 
de rest. Nog even een bakje, omkleden, warming up, nog een laatste 

strijdkreet en nu moet het gebeuren. Het veld oplopend zien we 
veel D.W.P.-supporters die ons deze middag allen een hart 
onder de riem willen steken (supporters nog bedankt voor jullie 
steun). Na de aftrap een nerveus begin van onze kant, waar de 
ene naar de andere fout zich opstapelde (zenuwen?) 
Maar toch komen we door een afstandsschot van Robbert 
(TOTTIE) op 0-1, maar de rust keert hiermee niet terug in het 
spel en Tollebeek weet zich enkele goede kansen te creëren, 

.0 	maar door goed keeperswerk van Jan Dik (D1XEN) blijft het 0-1. 
Toch weet Tollebeek in de 355  minuut tegen te scoren 1-1, maar enkele 
minuten later is het Remco (AARD) die door een steekbal van Henk 
(JARI) de stand weer op 1-2 weet te brengen. Na de thee en enkele 
aanwijzingen en omzettingen van Klaas (DE KIST) beginnen we vol 
goede moed aan de tweede helft gesteund door onze supporters 
weten we zowaar wat meer druk op onze tegenstanders te zetten 
wat leidt tot enkele goede mogelijkheden voor onze voorwaartsen 
Anne (WIERTJE) en onze torjager (AARD) maar tot doelpunten leidt het niet. 
De spanning blijft voelbaar maar uit een hoekschop van Robert weet Lieuwe 
Huttinga (TIEME) aan alle onzekerheid een einde te maken door de bal 
steenhard in de kruising te koppen. 
De wedstrijd is nu gespeeld en kabbelt zich naar het einde waar Hendrikus (??) 

nog voor  Harm  (??) en Sjoerd (??) voor Marco (??) in het veld 
komen. 
Maar tot goede kansen zal het niet meer leiden zodat na het 

744L, , laatste fluitsignaal van de scheidsrechter het 
V' feest kan beginnen. Nog even op de foto en dan __..... 

.. 	snel naar Sint Jut om van die gele rakkers te 
nuttigen. Al met al een schitterende reeks 

wedstrijden gespeeld waarbij we als spelers en begeleiding 
hebben laten zien dat we als een hechte groep met D.W.P. tot 
heel erg veel in staat zijn. 
We proberen nu deze lijn door te trekken en hopen hierbij dat 
we ook op jullie steun (supporters) kunnen rekenen. 

Een speler van de A selectie 

Eindelijk is het zover 3 maart naar Tollebeek. 
Bleke kopjes in de kantine. BENNIE heeft al twee dagen niets 
anders dan de wc gezien. De spanning is voelbaar nog even de 
laatste tactische aanwijzingen van Klaas en Geert, en dan op naar 

De KNVB heeft de criteria voor het uitstel van 
wedstrijden als gevolg van Mond- en Klauwzeer 
(MKZ) aangescherpt. Kregen verenigingen binnen 
een straal van drie kilometer in een getroffen 
gebied voorheen automatisch uitstel, nu moet de 
overheid eerst een negatief advies afgegeven voor 
het houden van sportactiviteiten. 



De Rabobank s een tank me: een idee. Het 
idee  Oat  je  semen  sterk bent. De Rabooank 
beef: ais geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan  relates.  Her 
is een bank van mensen voor mensen.  
Car merle  u al :nel in he: zerscon- 
Iiike contact Elke Raccbank 
staat midden in ce :amen- 
!eying.  Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- 
teiten in het bedrijfs- 
leven. verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leek ook ais het niet 
orn banleaken par. Ken- 
Om. we zijn een bank die 
net zo thuis is in de 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 MéérMarkt 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 

Akkerman  Taw 
Mechanisatiebedrijf 

MASSEY FERGUSON 

Tel. 0513-551233:551239 
Fax 0513-551352 
Mobiel 06-53673441 

Streek 36 - postbus 2 
8464 ZJ Sintjohannesga 

ocz,  

V: 0513 - 551216 

*1-• 

'S'•7A/A •  

BANDEN EN WIELEN VOOR: 

PERSONENWAGENS 
BEDRIJPS WAGENS 

LANDBOUW 
GRONDVERZET 

INDUSTRIE 
Jousterweg 9 

8506 BE Haskerhorne 

	

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

	

fax. 0513-417467 	email: info@wiersmabanden.ni  
42,  
‘. • .`  

Sportief 
van huis uit! 

WONINGSTICHTING HASKERLAND 

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

^Mega' 
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. 

APVALVERWERKINCS-
TECHNIEKEN 

ri_07/77.A 	  

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

Bfy 
Zorgt voor moderne gescheiden • EEN 

inzamelsystemen voor al OPGERUIMD 
uw afvalstoffen GEVOEL 

SINT NICOLAASGA  

SC  iderwerk 
wandafwerking 
all 	oorten glas 

.2@htffidgng@Th 
t AF 
• 112i90,9129gling  

belettering 
eborden 

etters 
SCHWARTZENBERGSTR. 20 TEL. 0513 .432661 

Voor al uw 
schoonmaakwerkzaamheden 

schoonmaakbedrijf 
DE HAAN 

Heerenveen 
tel. 0513 - 62 41 74 



OPEL -S- 

CAMPING 
TJEUKEMEER 

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

muta'asport 

Sportkleding in uw eigen 41 en kleuren, ontworpen door de studio van  Mute  Sport 
De sportkleding is  Old,  zolang ü 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-
men worden geheel in de stof venverkt 

Leeuerardeer„ Kolirerdijkje 77e, 0924 11 7e1., 058 2660315 

Internet, lereew..nrutersport.91 	E-mail: verkoopemutasport.01 

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

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! 

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 .. 

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

STREEK 180- ROTSTERHAULE - TEL. 0513 - 551310 

.0~d't 	o6/8-69 
jprizet 

/0-  92 
zqiA (5)7 8467  

.• /  

Siton Suzenaar  
met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

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

osfORHui  

IESVANA 
Sydtakke 1 Rottum 
Tel. 0513-631429 

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

Financiering mogelijk 

J  

ONDER//OUDS EN VOEGBEDRIJF G. DE JONG 

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

OOK VOOR IIITHAKKEN OUD VOEGWERK 
EN OPNIEUW INVOEGEN 

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



"IT WITE PEALTSJE"OP  LOCATIE  

Ti 

Deze maand zijn we op locatie bij 	 Jan de Jong. 

De zoon van Jelle de molkboer. De foto is al weer een 
tijdje gelden gemaakt, voor de winterstop in een natte periode want het veld 
van Jan stond geheel blank. Even een droog plekje opgezocht bij de 
hoofdingang van het stadion. Na de wedstrijden van de zaterdagmorgen is het 
's middags op de Pólle een drukte van belang vele wedstrijdjes worden 
gespeeld op het speciaal aangelegde voetbalveldje bij de familie de Jong. 
Ze hebben al een echte vereniging v.v. De Polle en worden misschien wel een 
belangrijke concurrent van D.W.P. Jan bedankt voor het maken van de foto. 

KOOTS 
PKOT vAND

KyK,%01-100,)ga-N-  "PAK eto  440%--1  
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scHiEr EENS Railk t'lr5EN 

PUPILLEN VELD VOORJAAR COMPETITIE 2001 F 7-tal Fl - KLASSE GZ 

3 maart 2001 DWP Fl 1 1 0 	0 3 16-0 ( + 16 ) 
RKO Fl 1 1 00 3 10-2 ( + S ) 

DWP 	- 	Read Swart 	16 - 0 Creil Fl 1 0 1 	0 1 3 - 3 ( 	0 	) 
Kuinre • 	- 	RKO 	2 - 10 Renado Fl 1 0 1 	0 1 3 - 3 ( 	0 	) 
Creil 	- 	Renado 	3 - 3 Kuinre Fl 1 0 0 	1 0 2-10 ( 	- 8 	) 

Read Swan Fl I 0 0 	1 0 0-16 ( 	- 16 	) 

17 maart 2001 	260512 DWP Fl 2 2 0 	0 6 19 - 2 ( + 17 ) 
RKO Fl 2 2 00 6 19-2 ( + 17 ) 

DWP 	- 	Creil 	3 - 2 Renado Fl 2 I 1 	0 4 8 - 5 ( + 	3 ) 
Read Swart 	- 	RKO 	0 - 9 Creil Fl 2 0 1 	1 1 5 - 6 ( 	- 	1 	) 
Kuinre 	- 	Renado 	2 - 5 Kuinre Fl 2 0 0 	2 0 4 	- 	15 ( 	- 11 	) 

Read Swart F1 2 0 0 	2 0 0-25 ( 	- 25 	) 

24 maart 2001 	260514 DWP Fl 2 2 00 6 19-2 ( + 17 ) 
17 april 18:30 RKO Fl 2 2 00 6 19-2 ( + 17 ) 
DWP 	- 	RKO Renado Fl 2 1 1 	0 4 8 - 5 ( + 3 ) 
Creil 	- 	Kuinre 	S - 3 Creil Fl 3 1 1 	I 4 13-9 ( + 4 ) 
Renado 	- 	Read  Swart  Read Swan Fl 2 0 0 	2 0 0-25 ( - 25 	) 

Kuinre Fl 3 0 0 	3 0 7-23 ( 	- 16 

31 maart 2001 RKO Fl 3 3 0 	0 9 25 - 5 ( +2t, 
DVv? Fl 3 3 0 	0 9 22-2 ( + 20 ) 

Kuinre 	- 	DWP 	0 - 3 Creil Fl 4 2 1 	1 7 28-9 ( + 19 ) 
Read Swan 	- 	Creil 	0 - 15 Renado F1 3 I 1 	1 4 11 	- 	11 ( 	0 	) 
RKO 	- 	Renado 	6 - 3 Read Swart Fl 3 0 0 	3 0 0-40 ( - 40 ) 

Kuinre Fl 4 0 0 	4 0 7-26 ( - 33 	) 

7 april 2001 	260521 DWP Fl 4 4 0 	0 12 37 - 2 ( + 35 ) 
RKO Fl 4 4 0 	0 12 34-6 ( + 28 ) 

Read Swart 	- 	DWP 	0 - 15 Creil Fl 4 2 1 	1 7 28-9 ( +19 	) 
Renado 	- 	Creil Renado Fl 3 1 1 	1 4 11 	- 	II ( 	0 	) 
RKO 	- 	Kuinre 	9-I Read Swart Fl 4 0 0 	4 0 0-55 ( - 55 	) 

Kuinre Fl 5 0 0 	5 0 8-35 ( - 27 ) 

Read  Swart  uit competitie--- nieuwe stand RKO Fl 3 3 0 	0 9 25-6 ( + 19 ) 
DWP Fl 2 2 0 	0 6 6 - 2 ( + 4 ) 
Creil F1 3 1 1 	1 4 13 	- 9 ( +4 ) 
Renado Fl 3 1 1 	1 4 11 	- 	11 ( 	0 	) 
Kuinre Fl 5 0 0 	5 0 8-35 ( - 27 ) 

14 april 2001 RKO Fl 4 3 1 	0 10 29 - 	10 ( + 19 ) 
DWP Fl 3 3 0 	0 9 10-2 ( + 8 ) 

Renado 	- 	DWP 	0 - 4 Creil Fl 4 1 2 	1 5 17 	- 	13 ( + 4 ) 
RKO 	- 	Creil 	4 - 4 Renado Fl 4 1 1 	2 4 11 	- 	15 ( 	- 4 	) 

Kuinre Fl 5 0 0 	0 0 8 - 35 ( -27 ) 

DWP — Read Swart 	 3  maart  2001 

Het was ijskoud, het veld was bevroren. De veldverwarming stond niet aan maar toch voetballen. Na eerst een 
kans gemist te hebben werd het 1-0 in de derde minuut door  Matthew.  In de 6st̀  minuut 2-0 weer door  Matthew.  
We waren een maatje te groot voor Read  Swart.  Na 11 minuten 3-0 door Joran. 17 minuten 4-0  Matthew.  
Iminuut later 5-0 weer  Matthew.  En ook na 19 minuten  Matthew  6-0. De rust brak aan, voor de wedstrijd 
hadden we niet gedacht aan 6-0. Want er ontbraken 2 belangrijke spelers Jochem en Jelmer deze had een blinde 
darmontsteking gehad. 
De 2d` helft ging nog beter, we scoorden nog 10 keer hier komen ze Robbin 7-0, Robbin 8-0, Arjen 9-0, Aren 
10-0,  Matthew  11-0, Cor 12-0, Aden 13-0, Joran 14-0, Robbin 15-0 en de laatste Cor 16-0. 
De  penalties  wie ze er inschoot.  Matthew.  Brian, Thijs en Cor. 

Dit was de wedstrijd 	Robbin Veenstra  



DWP Fl- Creil Fl 	 17 maart 2001 

Deze ochtend stond er een stevige koude wind. Er waren dus uit voorzorg weer veel trainingsbroeken aan 
gedaan met daar over de voetbalbroek. Er was door de coaches weer een strijdplan uitgestippeld eerst maar 
tegen de wind inspelen. Het ging mooi gelijk op maar na 15 minuten en veel heel veel koude handen en 
gezichten werd het 0-1. Twee minuten later ook nog eens 0-2. Dus waren we blij dat we zonder verder schade 
op te lopen de kleedkamer konden opzoeken. 
De 2d,  helft zetten we goed in.  Matthew  scoorde vrij snel 1-2. Er was weer hoop. Creil bleef heel gevaarlijk 
maar na 15 minuten werd het 2-2 door Jelmer. Het leek er op dat dit de eindstand zou gaan worden. De spelers 
van Creil werden steeds kouder van de ijzige wind, maar wilden toch graag 1 punt mee nemen naar de polder. 
Maar Jochem vond dit niet zo en bracht ons in de laatste minuut aan de leiding:3-2. Jochem bedankt namens 
Geert en Arjen. 
De  penalties:  Robbin, Leo,  Matthew,  Cor, Juijen, Joran en Brian. 

A.V 
Verslag van de uitwedstrijd Kuinre Fl tegen DWP Fl  

9p 31 maart hebben we in Kuinre de uitwedstrijd tegen Kuinre Fl gespeeld. Het was die morgen erg koud 
en daar- hebben we op het veld veel gelopen om warm te worden. Al in de derde minuut scoorde Joran 
het eers .oelpunt. De voetballers van Kuinre raakten door dit doelpunt helemaal in de war en kwamen 
niet meer in de gelegenheid om te scoren. Voor de rust bepaalden we nog de eindstand. In de zestiende 
minuut scoorde Arjen en in de achttiende scoorde Cor ook nog een keer. 
In de tweede helft hebben we niet meer gescoord. 
Na de wedstrijd is er altijd penaltyschieten. Dat ging deze keer héél erg goed. Alleen Robbin heeft het net 
niet kunnen vinden. 

Een voetbalgroet van Jochem Veldhuis 

Read Swart - D.W.P. 	 7  april  2001  

Eerste helft. Wij hebben goed gespeeld tegen Read  Swart,  want we wonnen met 0-15. Ik heb 0 doelpunten 
gemaakt van de wedstrijd. Totaal  heb ik er 3 gemaakt. 
De opstelling is Cor,  Matthew,  en Jochem voorin. 
Thijs, Joran, Robbin en Jelmer op het middenveld. 
En Arjen, Jurjen en Leo achter. En natuurlijk Brian op keep. 
In de eerste helft hebben we 5 doelpunten gemaakt. En in de tweede helft 10 doelpunten_ ik had veel kansen en 
het was een zachte bal. 11( schoot wel 10 keer over de lat. En Robbin schoot de bal een haartje naast. 
Tweede helft. Wij hebben in de tweede helft beter gespeeld. Dat zei mijn coach Arjen. Mijn vader. De corners 
die  Lk  nam waren wel goed voorgezet maar de bal vloog. 
De doelpunten hebben gemaakt: 
Thijs, Leo, Cor, Imjen,  Matthew,  Joehern en Jelmer. 
Nu op volgorde. Thijs, Leo, Cor, Jurjen, Cor, -  ,Matthew,  Jocheirt. Jelmer, Jelmer, Jelmer, Leo, Leo, Cor en 
Jelmer. Het zesde doelpunt weet ik niet meer. De  penalties  wie ze er inschoot. Jochem, Jelmer, Leo, Cor, Thijs 
en ik Je - De wissels. Jochem Moest 3 keer wisselen en de rest 2 wissels. 

Dit was de wedstrijd----Joran Veenstra 

VOORjr,A_A 11 COMP. 
2001 

A BCDE F 

A  DWP 	 Fl (16-0) 3--2 
B 	Kuinre 	 Fl 0--3 2--5 2--10 
C 	Read Swart 	Fl (0-15) (0-9) (0-15) 
D 	Renado 	 Fl 0-4 
E RKO 	 Fl 9--1 6--3 4--4 
F 	Cren 	 Fl 8--3 3-3 

Hé scheids wat doe ie nou? 

ag 1.  
aanvaller loopt met de bal aan de voet door de verdediging van de tegenpartij en heeft alleen de doelverdediger 
voor zich. De bal blijft in de modder steken en de aanvaller komt voor de bal. Pij loopt terug, pikt de bal weer op 
naakt een doelpunt. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

buitenspel toekennen. 
doelpunt toekennen. 
een directe vrije schop voor de verdedigende partij toekennen. 
scheidsreehtersbal. 

juiste antwoord is 

ag 2.  
speler staat buitenspel wanneer hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan: 

de bal op het moment dat deze wordt gespeeld. 
de bal op het moment dat hij deze ontvangt. 
de bal, wanneer hij deze heeft verloren en terug gaat om deze weer te kunnen spelen. 
dat hij niet minimaal twee tegenstanders voor zich heeft op het moment dat hij de bal ontvangt. 

juiste antwoord is 

ag 3.  
doelverdediger heeft, op de grond liggend, nog een vinger op de bal. Mag de bal nu worden gespeeld? 

alleen door een tegenstander. 
alleen door een medespeler. 
de bal mag niet meer worden gespeeld. 
de bal mag door iedereen worden gespeeld. 

juiste antwoord is 

ag 4.  
het moment dat de centrumspits voor de bal en op gelijke hoogte staat met de doelverdediger en de laatste 
lediger wordt hem de bal toegespeeld door een medespeler. Wat beslist de scheidsrechter als deze spits de hem 
,espeelde bal in het doel weet te koppen? 

hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
hij keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt. 
hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een doelschop. 
hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een directe vrije schop voor de verdedigende partij. 

juiste antwoord is 

ag 5 
vedsuijd moet voor het nemen van een strafschop verlengd worden. De bal stuit vanaf de lat omlaag, raakt voor de 
lijn de grond en verdwijnt vandaar door een oneffenheid in het doel. Wat beslist de scheidsrechter? 

het doelpunt is geldig, omdat de doelverdediger de bal niet raakte. 
het doelpunt is geldig, omdat de strafschop pas zijn uitwerking heeft gehad als de bal in het doel ligt. 
doordat hier een onvolkomenheid in het veld een rol speelt, moet de strafschop worden overgenomen. 
het doelpunt wordt afgekeurd. De strafschop had zijn uitwerking gehad toen de bal van de lat de grond raakte. 

le wedstrijd. 
juiste antwoord is 

ig 6. 
:en beginschop kan: 

nooit rechtstreeks gedoelpunt worden. 
alleen rechtstreeks worden gedoelpunt in het doel van de tegenpartij. 
alleen rechtstreeks worden gedoelpunt in het eigen doel. 
worden gedoelpunt zowel in eigen doel als in het doel van de tegenpartij. 

juiste antwoord is 



Antwoorden 
Hé Seheids 
1B 2A 3B 4B 
5D 6B 

Hallo voetbalfan's. 

Al gehoord het eerste elftal heeft de r Periode titel te pakken. 
En heeft dus alle kans om te promoveren! 
Om hier gevolg aan tegeven en om dit te behouden moet er jong worden begonnen, juist 
ja, al bij de F pupillen en die moeten natuurlijk volop aandacht hebben en steun hebben, 
net zoals de andere jeugd teams. 

Meisjes moet je meestal 
voorzichtig benaderen, 
Jan Vaartjes pakte er 
zomaar één bij haar 
tieten, resultaat een 
aantal hecirtil#ngen 
tussen !lens en lip. Zo zie 
maas Jan dat koeien ook 
gevoelige punten hebben 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van 
twee leid(st)ers, Elly en Roel v/d Wal zij worden 
hierbij bedankt voor hun inzet. Gelukkig waren er 
nog mensen met een groen hart ortr&-op te 
vangen, nl.  Good old  Henk van Hes E2 en 
clubsch. Gjait Jager F3. (sorry Minne) 

klasse 

We wagen hiervoor nog enige Leid(st)ers. Schroom niet en geef je op en 
beleef plezier met de voetballers en steun die jongens en meiden. 
Dit kan bij Jan Knijpstra of Henk Mulder, probeer het eens! 

Er was eens eer zaterdagmorgen, wat gebeurt er nou, delr bij iemand op de kerkweg, het is nog 
• 

erg donker even op de l 	kijken, 06.00 uur 's morgens, pakt met zijn slaperige kop de telefoon op 
en roept hallo in het apparaat, een klein stenunetje klinkt aan de andere kant, mijn voetbaltas is 
kapot hoe moet ik nu verder, de gewekte persoon legt uit dat het tijd is om te slapen en te vroeg is 
om al over voetbal te denken, kun je zien dat er voetballers zijn in hart en nieren, we noemen echter 
jeus de namen niet. Typefouten onder voorbehoud 

Al gehoord dat onze  good old  voetballer Wietze Toering die vroeger al eens voorzitter 
is geweest samen met Jan Knijpstra die toen nog een broekie was, wordt voorgedragen 

als nieuwe voorzitter voor volgend seizoen. Grote 

Namens de jeugdcommissie, 
Henk Mulder. 

De showmust go onm!!!!!!!! 

KOM VOETBALLEN 

Welkom Ihrgh 01,  I> 4, • II • I> I, lb 
0 • 

wopor Jo 

ooetbakerestiging 

Inlicktingett: 

: 	Jan Knijpstra 
algemeen secretaris 
0513 - 55 20 07 

: 	Henk Mulder 
jeugdsecretaris 
0513 - 55 12 55 

: 	Wiepie Krist 
aktiekomité 
0513 - 55 19 54 

senioren 

jeugd 

reclameborden1 
advertenties 
clubblad 



Even voorstellen 	 

   

Naam, 
Geboren, 
Burg. St., 
Kinderen, 
Woonachtig, 

Rink Visser 
23 Okt 1956 
Getrouwd met Immie 
3 
Rottum 

1. Welke sport beoefen je of heb 
je beoefent; 

2. Mooiste herinnering; 

3. Slechtste herinnering; 

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

5. Wat is je indruk op dit ogenblik 
hierover; 

6. Sterke punten; 

Nu nog wat zaalvoetbal met een ploegje collega's 
en zo nu en dan wat tennis. Verder heb ik vanaf 
mijn 7e  tot mijn 35e  gevoetbald bij de amateurs 
van Heerenveen. 
Dat ik op 1 mei1995 te horen kreeg dat het beenmerg 
van mijn oudste broer geschikt was om mij te kunnen 
genezen van de bij mij ontdekte leukemie. 
Door de geslaagde beenmergtransplantatie zijn 
mijn vooruitzichten hierdoor allemaal weer 
een stuk positiever geworden. 
Het bericht in april 1995 waarin mij verteld werd 
dat ik leukemie had. Mijn wereld stortte finaal in. 
Voor mij en mijn gezin brak er een erg onzekere 
tijd aan. 

Ja hoe gaat dat, mijn zoon Sander ging voetballen 
bij DWP, ik ben toen gevraagd door Willen van der 
Wal om samen met Sjoerd Haringsma 
leider te worden van F2. 

Ik ben nu samen met René leider bij de C's. 
Het is een mooi ploegje, fanatiek en zeker ook met 
de nodige voetbalkwaliteiten. Getraind door Anne 
Knol die met deze jongens 2x per week zeker ook 
voor een groot deel bijdraagt aan de huidige resultaten. 
Wat dat betreft ben ik dik tevreden, kampioen 
in de najaarsreeks en nu ingedeeld met sterkere 
ploegen hebben we de eerste 4 wedstrijden gewonnen. 
Dus als iedereen zich volledig inzet zit er misschien 
wel weer een feestje in. 
Positieve instelling. 

D.W.P. - FAMILIEBERICHTEN 

  

Voor zover de redactie bekend is geworden ook in dit clubblad 
weer de familieberichten van de afgelopen weken. Wederom ligt verdriet en 
vreugde heel dicht bij elkaar, hier zijn geen woorden voor. 

Koba Dalstra heeft enige weken geleden een zware en ingrijpende operatie 
ondergaan. Na een spannende periode van het wachten op de uitslag bleek dat 
de operatie positief was uitgevallen en er geen verdere uitzaaiingen meer achter 
waren gebleven. Nog herstellende van deze operatie wensen we jouw van harte 
beterschap toe. 

Jelle de Boer, leider van F3, is geopereerd en heeft enige tijd in het ziekenhuis 
gelegen. Inmiddels is hij al weer bijna een vertrouwd gezicht op de velden van 
D.W.P. en probeert Jelle inmiddels zijn werk weer langzamerhand op te pakken. 
Jelle beterschap. 

Op 6 februari werd Jordy  Joey  veel te vroeg in het ziekenhuis te Zwolle geboren, 
Pieter Klaas en Eva waren de gelukkige ouders. Na 5 weken van dapper vechten 
overleed hun zoontje geheel onverwacht op 10 maart. 

Henkie Boek, al weer enkele jaren woonachtig te Oudehaske overleed op 6 april 
op 66 jarige leeftijd na een gelukkig huwelijk van 46 jaar. 

Kobe en Jelle wensen we veel beterschap met hun herstel en de families de Jong 
en Boek heel veel sterkte voor de komende tijd om het verlies te verwerken. 

Dan enkele plezierige gebeurtenissen waarbij het opvalt dat onze donateurs, niet 
meer actief zijn op ons sportveld, maar hun hobbies hebben verplaatst naar 
elders. 

-•- iet en Martje Jager kregen een zoon Marco, geboren op 18 maart in het 
ziekenhuis te Heerenveen. Jolanda en Evelien kregen er zodoende een broertje 
bij. 

Bertus en Miranda van Zwol zijn vanaf 7 maart niet meer met zijn beiden want 
ze kregen gezinsuitbreiding, Iris Sjoukje werd geboren in het ziekenhuis te 
Heerenveen. 

Martinus en Yvette Wierda werden op 19 maart verheugd met de komst van een 
jongetje Ivar  Lars. Lennart  kan zijn broertje straks de eerste beginselen van het 
voetbal leren. 



BALSPONSORS 2001 /20C'Ll 

Elk seizoen benadert D.W.P. of melden bedrijven zich 
spontaan om de vereniging een (wedstrijd)bal aan te bieden. 
De vermelding hierin gebeurt in het programmaboekje van het eerste 
elftal onder de vermelding "wedstrijdbal aangeboden door". 
Daarnaast zijn er bedrijven die specifiek een bal aanbieden aan 
jeugdteams. De kosten hiervan bedragen ƒ 100,— per bal, de bal wordt 
dan ingekocht door het actiecomité van D.WP. en de sponsor krijgt een 

speciaal plekje op het bord in de kantine. 

8. Drinkt; 
9. Rookt; 
10. Hobby's 
11. Heeft bewondering voor: 

12. Wie wordt kampioen betaald 
voetbal dit jaar; 

13. Heerenveen of Cambuur; 
14. Haalt Heerenveen weer 

europees voetbal; 

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

20. Wat ik verder nog kwijt wil; 

Dank aan onze balsponsors van het sezoen 2000-2001 

metselbedrijf DUAN 
Joure/Rotstergaast 

Jonkman transporten 
Haskerhorne 

onderhouds- en 
voegbedrijf Geert de Jong 

Sintjohannesga 

voegbedrijf Anne Sloothaak 
Sintjohannesga 

Eproline 
(graveren beletteren sportprijzen) 

Oudehaske 
Hulzebos assurantiën 

Sintjohannesga 

café de Heij (Cees & Alma) 
Rottum 

Voor bailensponsoffing bak 
Herman Roffel, 0513 - 55 20 12 

voegbedrijf S.V.S. 
Jou ie 

motorhuis ESVANA 
Rottum 

Met mate. 
Nee. 
Voetbal, vooral Sc Heerenveen in het algemeen. 
Mensen die zich zonder enige vergoeding inzetten 
voor de medemens en dit vooral in een tijd waarin 
materiële behoefte en het ikke gevoel erg op de 
voorgrond staan. 

PSV. 
Heerenveen. 

ik denk het wel, nog even van PSV winnen en dan 
naar de Kuip. Mocht dit niet lukken dan kan het nog 
via de competitie, maar dan moet er wel even een 
goede reeks neer worden gezet. 
Foppe natuurlijk. 
538 genre. 
Weinig boeken, wel de  LC  en  VI. 
Seat Toledo.  
Een leuke vereniging waarin mij vooral aanspreekt 
dat het een kleine club is waardoor je de verschillende 
mensen die bij DWP actief zijn ook beter leert kennen. 
Ik hoop dat van de zeker aanwezige jeugdtalenten 
binnen niet al te lange tijd een aantal in het eerste 
elftal zullen spelen. 



1,277  7 -1 	7  LM72  
(t4 WIE HERINNERTZICE .ND JD 

moet! Jij ook? Loop mij dan 
maar '8'-erna! 

Tjonge, wat een 
sterrendoolhof 
Hoe kom ik nou bij die acht? 

717,-WG AA  C7  lk mag alleen maar langs de 
sterren met de sommen waar 
acht uitkomt. . . 

Wacht. . . even rekenen . . . 
Ja, ik geloof  doff  ik al zie hoe ik 

Foto gemaakt op 17 mei 1951 bij het gemeentehuis te Joure bij het huwelijk van 
Moetsche Eerhard en  Wolter  van der Weg met de pupillen van D.W.P. 
V.l.n.r.: Hendrik Wuite, Jan  Lime  de Jong, Kees Krikke, ?, Henkie Mulder en 
Klaas Hanje of  Harm  Hotse de Jong. 
Aanvullingen graag doorgeven aan Jan Knijpstra, 0513 - 55 20 07 

MOETSCH E 
VAN PER WEG - EERHARD 
(geb. 23 oktober 1930 te Terband) 
Samen op de foto met Annie en Marten 
Veenstra tijdens het 50 jarig bestaan van 
D.W.P. in 1997) 

WOLTER VAN DER WEC, 
(geb. 6 september 1923 te Rottum - overleden op 21 maart 1994) 

Eén van de eerste personen die zich bij mij opgaf voor de 50 jarige reünie van 
D.W.P. W-as Moetsche van der Weg. Ik ben niet van de oudste lichting en had me 

WOORDPUZZEL 

Da's lekker!! Alle letters door 
elkaar! Wie helpt me effe? 
Gelukkig zitten ze no aan 
een draadje vast aan run 
hokjes! 
Daarmee kun je de letters op 
de goeie plek zetten. 
En wat lees je dan? 



toen nog niet al te diep in de historie van D.W.P. verdiept. 
Moetsche Eerhard trouwde op 17 mei 1951 in het gemeentehuis 
te Joure met  Wolter  van der Weg. (zie bovenstaande foto) Zij 
woonden destijds aan de Kadijk 18 (waar nu Gen-it  en Tinie 
Aalbers wonen).  Wolter  was direct vanaf de oprichting bij D.W.P. 
betrokken, speelde in het ie  elftal maar stak ook enorm veel tijd 
in de jeugd van D.W.P. Vrouw Moetsche heeft goede 
herinneringen aan deze "mooie" D.W.P.-tijd,. 
De jongens waren altijd met  Wolter  aan het "helewiesjen" 
vertelde ze. Moesten ze om 2 uur voetballen dan lagen ze om 12 
uur al voor de deur om  Wolter  op te wachten. Bij winst mochten 
ze soms wel een sigaretje hebben. Zaterdags weg met de bus 
met Jan IJme de Jong, kaartjes uitschrijven voor de jeugdleden 
mooie herinneringen. Ook op de vorige reünies 

kwamen ze graag terug om oude herinneringen op te halen.  Wolter  
werkte als zuivelbewerker op Hollandia in Scharsterbrug in de 
nachtdienst en dat beviel hem niet best. Zodoende besloten zij te 
verhuizen naar Duitsland. In oktober 1959 verhuisden zij naar 
Na daar 17 jaar ais melker te hebben gewerkt en gewoond verhuisde 
het gezin in 1977 naar Andijk (Noord Holland) Het gezin van der Weg 
heeft 3 kinderen, Frans werd nog geboren op de Kadijk (7 mei 1956) 
daarna kwamen Sietske en Gerdie beiden geboren in Duitsland. 

Mevrouw van der Weg was verrast toen ik haar opbelde en vond het 
schitterend dat ze in het komende clubblad zou komen. Wat mij opviel was dat ze 
het Fries nog niet was verleert, in huis wordt in Andijk Fries gesproken. 
Regelmatig heeft zij nog contact met vriendin Annie (van Houten) en Marten 
Veenstra. Mevrouw van der Weg bedankt voor de toegestuurde foto en onze 
nadere kennismaking, mocht u weer eens in Sintjánsgea komen u bent van harte 
welkom op het sportpark van D.W.P. en meerdere mensen zullen u dan 
waarschijnlijk wel herkennen. 

Jan  

EEN KOEKACTIE 
Helaas konden we dit voorjaar onze traditionele KOEKACTlE (voor 
en door de jeugd) niet houden, dit vanwege de M.K.Z. 
Aangezien wij veel  route's  hebben die langs boerenbedrijven lopen 
en langs afgesloten wegen hebben wij als actiecomité besloten om 
het risico niet te nemen en de actie niet door te laten gaan. Mocht er dit jaar nog 
een koekactie komen dan wordt u daar vroegtijdig over geïnformeerd. 

Hartelijke groeten 
Actiecomité D.W.P. 
(Tineke van Hes & Aaltje 
Schokker) 



PUZZEL MEE MET D.W.P. VAN DE TRIBUNE GEPLUKT 	 

Aaltje en Tineke is gesprek met: 

Willem Jager 
25 juni 1940 
al 37 jaar met Mattie Eizema 
3 kinderen en 7 kleinkinderen 
Bisschopsweg 8 te Rotstergaast 

1.  Opleiding(en) De lagere school 
2.  Beroep Nu zit ik in de W.A.O. na eerst 20 jaar bij 

Spanninga in de Joure te hebben gewerkt 
3.  Hobby Voetbal en natuurlijk D.W.P. 
4.  Zelf gevoetbald? Ja, jaren keeper bij D.W.P. 1 
5.  Functie D.W.P.? Een trouwe supporter !!! 
6.  Favoriete club? s.c. Heerenveen en  Ajax  
7.  Favoriete muziek Nederlandstalig en rock en  roll  
8.  Liefste eten Hollandse kost en hachee 
9.  Drankjes Bier 
10.  T.V. programma X-files van  Veronica  
11.  Favoriete vakantie Dwingeloo in Drenthe 
12.  Merk auto Een blauwe  Hyundai  Scoupe 

Willem bedankt voor het beantwoorden van de vragen en we hopen je nog 
vaak langs de lijn te zien. 

Een foto uit ± 1971 een thuiswedstrijd tegen V.V.I., Geert Dijkstra en Roel 
Bijker kijken bewonderend toe hoe Willem de bal op de vuisten neemt. 

Horizontaal: 1 sierheester; 5 bisschopsmuts; 9 ten bedra-
ge van; 10 hazeoor; 12 persoonlijk vnw.; 13 insekt; 15 
visgerei; 16 fraaie kledij; 17 laagwater; 19 titel (afk.); 20 
zenuwarts; 22 loofboom; 23 nachtspiegel; 25 doortocht-
geld; 27 gekuifde vogel; 29 dwaas; 31 voorzetsel; 32 
Europese hoofdstad; 34 muzieknoot; 35 dierenverhaal; 
36 brilschans. 

Vert&aal: 1 stamppot; 2 kunsttaa13 oude lengtemaat; 4 
Japanse munt; 5 worstvlees; 6 vluchtig; 7  Lk  (Lat.); 8 
overblijfsel; 11 groep wielrenners; 14 werkelijk; 16 toe-
komstbeeld; 18 blikken trommel.; 19 pel; 21 materie; 24 
soort sloep zonder voorsteven; 26 grootvader; 27 ond-er-
wereld; 2-8 hoendersoort; 30 vlaktemaat; 32 persoonlijk 
vnw.; 33 thans. 

naam 
geboren 
burg. staat 
kinderen 
woonachtig 



EVEN BUURTEN BE3 'T WERELDJE ...... .-...... 

   

   

Hierbij willen we U de uitvaartvereniging van ons dorp voorstellen: zij zijn 
opgericht in 1921 en heten "Uitvaartvereniging Sinijohannesga e.o." 

Zij hebben 1.500 leden en werken met eigen personeel, dragers en een 
bekleedster onder leiding van de bode de heer Rinke Hoomstra uit Oudehaske. 
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden 
en zijn lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De rechten en 
de plichten van de vereniging en leden zijn vastgelegd in de statuten en het 
huishoudelijk reglement.Praten over overlijden is geen mooi onderwerp, maar 
overlijden is net zo natuurlijk als geboren worden, niemand ontkomt eraan. 
Als dat moment er is, voor u zelf of voor iemand van uw gezin of familie, dan moet 
er iets geregeld worden, wat kost het, bent u verzekerd? Allemaal vragen die er 
op uw afkomen. Juist daarvoor is er de plaatselijke uitvaartvereniging die voor u 
als lid alles gaat regelen naar uw eigen wens. Doordat de vereniging geen winst 
maakt is de contributie vrij laag en heeft u recht op een in de ledenvergadering 
vastgestelde vergoeding. Dit dekt niet de volledige uitvaart maar geeft u wel de 
zekerheid dat alles tegen kostprijs wordt geregeld. Gezien deze vergoeding 
kunnen nieuwe leden, al naar hun leeftijd, zo nodig met een door het bestuur 
bepaalde mogelijkheid lid worden. 

De contributie wordt eens per jaar betaald en bedraagt in 2001: 
Leden boven 21 jaar J 70.00 per jaar (via incasso) 

Leden boven 21 jaarf 72.50 per jaar (via accept giro) 
Leden van 18-21 jaar 135.00 per jaar (via incasso) 

Leden van 18-21 jaarf 37.50 per jaar (via acceptgiro) 
Kinderen van leden zijn tot 18 jaar bij de ouders inbegrepen. 

De verenigingsvergoeding per uitvaart bedraagt ƒ 3.500.00 in natura, 
nabestaanden ontvangen geen geld. Ook is het mogelijk u bij te verzekeren bij 
een verzekering waarmee de vereniging een overeenkomst gesloten hebben. 
Ook uw inbreng als lid van deze vereniging is welkom. 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: 
de heer G. de Heij, Hogedijk 44 te Sintjohannesga, tel. 0513-55.11.60 

Karel Aalbers: "1K opgepakt? Welnee, ik onderhandel alleen met de FIOD of ze 
shirtsponsor van Vitesse willen worden". 

Grasmeester Leo Beenhakker heeft een idee: "Misschien kan Leonardo die veertig 
uur werkuren wel in De Arena doorbrengen door na het optreden van Madonna de 25' 
grasmat met kruiwagens weg te rijden". 

Richard Witsche mag aan het einde van het seizoen bij  Ajax  vertrekken.  
Bennie  Muller en Sjaak  Swart  eisen nu ook een vrije transfer. 

Afgelopen week constateerde Co Adriaanse geschrokken dat  Ajax  op de 
derde  pleats  staat: "Het wordt tijd dat we weer eens gaan verliezen'. 

Tijdens de Cursus Coach Betaald Voetbal maakt docent Ron Spelbos zoveel 
aantekeningen, dat de cursisten vinden dat de trainer ook lesgeld moet betalen. 

Harry van Raay: "Maar voor de Euro League hebben we Ruud van Nistelrooy wel 
ruimschoots op tijd aangemeld". 

Geen club heeft zoveel blessures als Telstar. Voor het duel met Haarlem kwam zelfs de 
mascotte met krukken het veld op. 

Wat stoere verdedigers niet voor elkaar krijgen, lukt  Ella  Kalsbeek 
wel, ze houdt Leonardo tegen. Doordat de staatssecretaris met 
vakantie is blijft de tewerkstellingsvergunning liggen. 

Leonardo speelde met een vals paspoort, PSV vergat Ruud van 
.•„ 	Nistelrooy en Eric Addo aan te melden voor de UEFA Cup en 

'":-. 3 -':. 	• - ,,.  Ajax  slaagt er maar niet in een fatsoenlijke grasmat aan te leggen. 
Inderdaad, de Tob Drie. 

Heeft Mario  Basler  net in  VI  uitgelegd dat je ook met sigaretten 
goed kunt voetballen biedt een PSV-fan een aansteker aan, is het 
wéér niet goed.  Basler  ontkende bovendien dat hij het apparaat 
had teruggegooid: "Die man maakte duidelijk een Schwalbe". 

Uftvaarbiereniging Sinijohannesga e.o. 
Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

Het was niet bepaald de week 
van Peter Bosz, de trainer verloor niet alleen met 
AGOW in de kampioensrace, hij kreeg bovendien 
een onvoldoende voor examentraining tijdens de 
Cursus Coach Betaald Voetbal. De docenten Wim 
Koevermans, ontslagen bij  NEC  en  MW  en, Ron 
Spelbos, vroegtijdig vertrokken bij Vitesse, FC 
Utrecht en NAC, weten dan ook alles van een 
slechte training. 



EEN DAGJE AMSTERDAM RINA 

"S. • 
irl":311Mta 	 

Jan de Jong 
en Willem Jager 

verkennen de Arena 

Op 6 maart zijn de D en de A 
junioren naar de Amsterdam Arena geweest. 

Daar hebben we met z'n allen een rondleiding 
gekregen. We zijn met een aantal auto's heen gereden. Eerst kwamen 
we op de parkeerplaats onder het stadion om de auto's te parkeren. 
Tijdens de rondleiding hebben we het grasveld bekeken en zijn we de 
tribune op geweest. Daarna hebben we de persconferentiezaal bekeken. 
Toen we weer naar buiten gingen kwamen net de spelers van het 
trainingsveld af we hebben ze om een paar handtekeningen gevraagd. 
Dit was kort samengevat de rondleiding in de Amsterdam Arena. 

Frans Boersma 

Handtekeningjaagster Anneke Mulder 
met haar jeugdidool  Rafael  vd Vaart 
Hendrik kijkt jaloers toe.  

Aron  Winter in gesprek met een 
tv reporter 	 
"Wie is toch dat bekende 
jeugdspelertje van D.W.P. daar"?? 

Z•Ei< DE 12 VERSC ILLEN 



Ontdek de weg naar uw i 
eigen 

Vakman 	!": Deo
n van Bavel 

TV WASMACHINE 

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

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

44\  TEN BOOM   
VOE Eki 

EgEágg 
EEál ~Si ~Id SEEM 
Wá- 	 FIN422kA  E=i  
4~  • -d=z= rg,~41  

Voor al uw gezelligheid 
Zaal: 20 tot 175 pers. 

recepties/bruiloften 
vergaderingen 
gourmet/fondue  
etc.  

EETCAFE-SLIJTERIJ  

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

Tevens  \IOW  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 
uo.mds uo tra6fiatag iwa,faziiodAH 	BumayarJaii 

P.F. Hulzebos 
Lichte  16 

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

E-mail: hulzebos-assurantien@planet.n1  

0513-615086 
CHARLOTTE wommia 

t Croissanterie 647' weilo4* Vlaaierie 
40' 

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

Hans 	s 
trainer/personal coach  

Streek 40 
8464  NC  Sintjohannesga 

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

J. Veldstraweg 37 Ouwsterhauie 0513-551069  

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

Naast Binnendijk 85 
ROTTUM 

BOUWBEDRIJF 
Fa. H. Fabriek en Zonen 

Streek 59 - Sintjohannesga - 551207 

Voor nieuwbouw 
en  
Onderhoudswerk 

Al fan 1912 of bakke se bij VAN  Mil'  
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 
earst 	H. van Dijk 
dérnei M. & R. van Dijk 
no 	H. Sz. T. van Dijk 

FREEGJE DERNEI 
as jo jo bóleguod helje 

0513-551208 

Plantencentrum Van Rijs 

Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  J. Veldstraweg 35 
8513 CK Otrwsterhaule 

Wilt u uw zomerse tint behouden,neem dan nu 
Een zonnebankkaart !!! Voor maar F1.75,- 



Dinsdag Ei maart 2001 

Alle medewerkers van de Amsterdam ArenA danken u hartelijk voor uw 
bezoek en hopen dat u na het bekijken van dit aandenken nog lang leuke 

herinneringen blijft houden aan deze dag. 

Voor meer info(' 	natie: 
06 - 509 220 56 / 020 - 31 11 721  
E-mail  adres: photocom@chello.n1 

180° Fotografie 

De tinujs,.12ass van  AFC AJAX  
De Amsterdam ArenA is de enige 
thuisbasis van  Ajax,  waar alle 
thuiswedstrijden van  Ajax  worden 
gespeeld. Dit prachtige stadion is 
toekomst gerealiseerd en heeft 
een multifunctionele toepassing. 
Naast voetbal vinden er ook con-
certen en grote evenementen 
plaats. In het stadion bevindt zich 
de ontvangst rondleidingen, het  
Ajax  Museum met alle bekers, 
foto's en heel bijzondere trofeeën. 
Ook is er een  Ajax  Fanshop en 
een Grand Café dat zich in het 
hoofentreegebouw bevind. 
Tevens kunt u daar terecht voor 
een rondleiding door het stadion. 

Grand Café Soccer World 

Verhaaf Party Catering 
In de Amsterdam ArenA zorgt 
Verhaaf Party Catering voor de 
culinaire omlijsting van evene-
menten tot 51.324 gasten. 
Ook tijdens congressen, diners, 
jubilea's en vergaderingen. 

P'notoCorn BV 
De huisfotograaf van de Amster-
dam ArenA verzorgt binnen en 
buiten de Amsterdam ArenA uw 
fotografie. Nieuw is het maken 
van 360° graden foto's voor op 
een Website of CD-ROM. 
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