
Familiedag VV Rottevalle en Wêz Handich een groot succes! 

 

Afgelopen zaterdag 10 juni vond op sportpark it Hagehiem het jaarlijkse familiefeest plaats, 

dit jaar voor de 4e keer gezamenlijk georganiseerd door voetbalvereniging Rottevalle en 

korfbal- en tennisvereniging Wez Handich. Mede dankzij de inzet van een groot aantal 

vrijwilligers is deze dag weer een groot succes geworden! ’s Middags deden een kleine 40 

kinderen mee met verschillende spellen van de zeskamp, waaronder een stormbaan. Daarna 

stond ook weer het bekende ouder-kind voetbal en ouder-kind korfbal op het programma, 

waarbij zowel jeugd als ouders zeer fanatiek streden voor de winst. De memmen verloren bij 

voetbal van de jeugd en het bleef bij de heiten tegen de C’s en D’s 0-0. Bij korfbal wonnen 

juist de ouders van de jongste jeugd en tegen de oudere jeugd werd het 4-4.  Voor de oudere 

jeugd en senioren was ten slotte een zeepvoetbalcompetitie georganiseerd, wat natuurlijk voor 

hilarische taferelen zorgde.   

 

Tijdens de barbecue met westernspecialiteiten van 

Sjaak van der Schaaf kon iedereen zijn kunsten 

vertonen op de rodeostier, wat zeker nog niet meeviel. 

De meeste senioren zagen dit niet zo zitten, maar de 

jeugd deed enthousiast  mee. Degenen die het langst 

konden blijven zitten, Rixt Deelstra en Anna Pool, 

kregen een echte stoere cowboyhoed. 

 

Door het prachtige weer bleef iedereen lang buiten 

zitten waardoor de band Challenger en DJ Mud, die 

binnen voor allerlei soorten muziek zorgden, in het begin weinig publiek hadden. 

Het duurde daarom wat langer dan anders voor de voetjes van de vloer gingen, maar daarna 

werd het weer heel gezellig op de dansvloer.  

 

Wij zijn erg tevreden over het verloop van deze dag en willen langs deze weg iedereen dit 

deze dag mede mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken voor hun inzet!  

 

Namens de gezamenlijke feestcommissies van VVR en WH bedankt en tot volgend jaar!  

 

Bente, Boukje, Corien, Hennie, Jantine, Jorrit, Nynke, Richard, Riekele, Sietze, Simon, 

Welmoed 

 

 
  


