
Uitnodiging pupil van de week 
 
Wat is precies de bedoeling?  
Bij alle thuiswedstrijden van het eerste 

elftal mag de pupil van de week de aftrap verrichten. De 
aanvang van de wedstrijd is altijd om 14.30 uur. Je 
moet/mag dan om 13.30 uur aanwezig zijn (liefst in voetbal-
tenue) dan kan je ook de wedstrijdbespreking volgen. Je 
wordt opgevangen door de leider van ons eerste elftal. Voor 
de wedstrijd kun je je verkleden in de kleedkamer met de 
echte spelers van het eerste elftal, je krijgt daarna een 
echte leren pupil-van-de-week voetbal met de 
handtekeningen van alle spelers, leiders en hoofdtrainer. 
Deze bal wordt je aangeboden door de sponsorcommissie. Na 
de warming-up waar je aan mee mag doen kun je de eerste 
helft volgen vanuit de dug-out. In de pauze krijg je patat en drinken, je ouders 
een bakje koffie in de bestuurskamer, daarna is het gebeurd.  
 
Onderstaand het schema van de komende pupillen. Bij verhindering dit zo spoedig 
mogelijk doorgeven aan: Jeugd secretariaat, pupilvdweek@vvdwp.nl 
 
Indeling komend seizoen 2016 – 2017 

datum Wedstrijd Naam spe(e)l(st)er 

10 september DWP 1 - SVM 1 Thyrone van der Goot (JO11-4) - Sido Maat (JO9-1) 

24 september DWP 1 - NOK 1 Jorrit Venema (JO9-1) - Brittany Bralten (JO9-2) 

8 oktober DWP 1 - Oeverzwaluwen 1 Jesse Roffel (JO9-1) - Pim Hartjes (JO11-4) 

29 oktober DWP 1 - SDS 1 Lieke Baas (JO9-2) - Jaimy Woldijk (JO9-2) 

12 november DWP 1 - Workum 1 Tjardo Hulzinga (JO9-2) - Lutske van der Molen (JO9-2) 

3 december DWP 1 - Oudehaske 1 Minne(III) Modderman (JO9-2) - Jorrit Kerkstra (JO15-2) 

28 januari DWP 1 - Bant 1 Ids Stuiver (JO15-2) - Marc Brouwer (JO9-2) 

11 februari DWP 1 - De Griffioen 1 Annemee Roffel (JO9-3) - Jurjen Elzinga (JO9-2) 

11 maart DWP 1 - Willemsoord 1 Johan Wegman (JO15-2) - Kian Spoelstra (JO9-3) 

25 maart DWP 1 - Waterpoort Boys 1 Fayan Hylkema (JO9-3) - Luuk Roffel (JO9-3) 

8 april DWP 1 - QVC 1 Haylee Lankman (JO9-3) - Jelmer Veldstra (JO9-3) 

29 april DWP 1 - Heerenveense Boys 1 Atze van het Meer (JO9-3) - Klaas Elle de Boer (JO11-3) 

13 mei DWP 1 - Heeg 1 Marieke Vriend (JO11-4) - Ailyn Mulder (JO9-3) 

 


