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van de voorzitter 

Sportvrienden, 

Zo vlak voor het einde van het voetbalseizoen 
1984/1985 nog een feestelijke "geboorte". 

Na een ruime voorbereidingsperiode ligt 
namen lijk het eerste exemplaar van het 
clubblad  "It  Wite Pealtsje" van de 
v.v. D.W.P. voor U. 

Op initiatief van en met volledige instemming van het bestuur 
werd in het najaar 1984 met de voorbereiding voor het clubblad 
gestart. Op initiatief van een aantal leden en met behulp van 
o.a. het aktie-comité heeft dit geleid tot dit clubblad. 

Wij hopen dat allen, betrokken bij de v.v. D.W.P., dit initiatief 
van de clubbladcommissie op waarde weten te schatten en er aan 
mee willen werken dat dit niet het "enige" nummer blijft. Zoals 
U allen wel al zult hebben gezien hangt in de kantine de 
"Kopij-bus". In het vertrouwen dat deze bus regelmatig gevuld 
zal worden met bijdragen voor het clubblad lijkt ons een ge-
zonde toekomst voor ons "wite pealtsje" gewaarborgd. 

Voorzitter E. Westra 
099G890989G99QGGGQ9Q9Q999GGG9991999998GG919G999Q8GG8G09G88898888G9998G909GGQGQGO 

De rubrieken "van de voorzitter" en "van de bestuurstafel" 
zijn maandelijkse terugkerende rubrieken. 
Van de voorzitter komt er elke maand een voorwoord en van 
het bestuur verwachten wij elke maand enige mededelingen of 
beslissingen die zijn besproken op de vergaderingen. 

de redaktie. 
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Aan het einde van het seizoen willen wij 
nog een mededeling doen betreffende de con-
tributie van de leden. 
Er zijn nog vele leden die de contributie 
contant betalen aan ons bestuurslid  Age  van 
der Meer, het is echter voor ons, maar tevens  
óók  voor U veel gemakkelijker als dit betalen 
via de bank gebeurt. 

U kunt dit maandelijks doen, maar een veel 
makkelijker manier is om dit maandelijks 
automatisch te laten afschrijven. 

Bij de bank vult U dan een machtiging in, waarbij 
U het juiste contributie-bedrag opgeeft. 
Het banknummer van v.v.D.W.P. is: 3307.07.590. Rabobank Sintjohannesga. 

Contributie: 
Senioren 
A Junioren/Dames 
Pupillen/Meisjes 
Steunde leden 

f 8,-- 
- 5,50 
- 4,50 
- ?... 

per 
per 
per 
per  

maand 
maand 
maand 
jaar 



Beste clubgenoten, sponsors, adver-
teerders, en ook alle andere belang-
stellenden. 
Zoals zovelen reeds hadden vernomen, 
zijn we de achter ons liggende maanden 
druk bezig geweest met de realisering 
van een clubblad. 

Van de 	 Het begon zoals vele van dergelijke 

redalklie- 	
zaken, een idee, een praatje, ent- 

- . 	 housiaste inzet, een serieus gesprek, 
om tenslotte te resulteren in iets 
wat een clubblad moest worden. Na ve- 
le maanden (vanaf oktober 1984) van 

vergaderen, overleggen, informeren enz. hopen we er eindelijk in ge-
slaagd te zijn om een bevredigend eindresultaat op papier te hebben 
gezet. Nu is het dan zover! 
Voor U ligt het allereerste nummer van het clubblad van de 
v.v. D.W.P., een begin van hopelijk nog vele, vele volgende nummers. 
De bedoeling van dit blad is om een betere binding binnen de club 
te krijgen, maar ook om alle informatie rondom de club naar de leden 
toe vlotter te doen laten verlopen, zodat men van alle zaken op de 
hoogte blijft. 
We zouden iedereen die iets voor het clubblad heeft, dan ook nu 
vast willen vragen om voor het volgende seizoen, de kopijbus te 
vullen. Daarbij denken we aan wedstrijdverslagen, oude foto's, 
kranteknipsels e.d. (deze krijgt U terug), maar ook alle andere 
informatie rond de club. Verder willen we in dit eerste nummer ook 
iedereen bedanken die de moeite heeft willen nemen, om een passende 
naam voor ons clubblad te bedenken. Het aantal inzendingen (11 van 
de 180) viel ons wel enigszins tegen maar toch hebben we na 
stemming een leuke naam gevonden. 
De naam,  "IT  WITE PEALTSJE", werd door twee mensen ingezonden, 
die daarmee allebei een cadeaubon van f 15,-- hebben gewonnen. 
De prijswinnaars ........ Willem Jager en Wiepie Veen. 
Jongens gefeliciteerd en veel plezier ermee. 
Tot slot van dit eigenlijk al te lange voorwoord zouden we 
nog twee mensen willen vragen die zich geroepen voelen en 
ook de tijd er voor vrij kunnen maken, enthousiaste medewerkers 
van dit clubblad te worden. 
Verder hopen we dat iedereen heel veel plezier mag beleven 
aan dit blad en dat •het nog heel veel jaren zal bestaan. 

De redaktie 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 



inffaio  woo h_7(1-,9 ran  

Als elftal/speler van de maand hebben wij deze maand gekozen voor 
D.W.P. 4, dit stond voor ons als een paal boven water. Hier kon—
den wij niet omheen, omdat dit elftal als "enigste" van de gehele 
vereniging kampioen werd in de 5 e klas F.V.B. Namens de redaktie 
en bestuur willen wij op deze manier leider Gauke Brouwer en zijn 
spelers van harte feliciteren met dit behaalde resultaat. PROFICIAT! 

de kedaktie  

Foto: boven van l. naar r. Gauke Brouwer, Jan Lageveen„ Henk de 
Vries, Sjoerd Haringsma„ Tjitse van der Wei., Joke van Hes„Jan Haven. 

onder: Bauke C. de Jong, Melis Visser, Rudie Vis, Bauke de 
Jong,  Bennie  van Hes, Gerard Bosma en Wietze Toering. 
ontbreken: Minne Modderman„ Johannes Poepjes en Arjen v.d. Schaar. 

Zie voor het verslag op pagina 9. 



YN 'N SUL VEREN  RANEE  

Yn 'n  sulveren rane,  is een vaste rubriek van de redaktie die 
maandelijks terugkeert. 
Het is een soort vervolgverhaal van de beginjaren van de 
voetbalvereniging "De wite  peal"  tot op heden. 
Het is onze bedoeling om in deze rubriek ook oude (kampioens)-
foto's en oude wedstrijdverslagen uit kranten e.d. te plaatsen. 
Ook verhalen van oud spelers en (bestuurs)leden zijn welkom. Om-
dat wij nog niet zoveel oude foto's en verhalen hierover hebben, 
vragen wij iedereen die dit eventueel nog wel heeft, om deze bij 
ons in te leveren. 
Al de ingeleverde foto's en verhalen krijgt U uiteraard terug. 
Wij verwachten hierbij al uw medewerking zodat "ook" deze rubriek 
een succes wordt. 
Het gevolg zal dan zijn dat iedereen na verloop van enkele maan-
den een mooi beeld krijgt van hoe het vroeger is geweest. Door 
de oudere leden wordt nog steeds gesproken over deze goede ou-
de tijd, dat D.W.P. hoog genoteerd stond op de ranglijsten. 
Hier ligt nu jullie kans om dit ook eens aan de jongere leden 
of spelers van D.W.P. te tonen. 
Wij als redaktie zullen dan proberen hier een mooi en interessant 
verhaal van te maken. 
Vertrouwende op al jullie medewerking. 

de redaktie.  

Gevonden en vermiste voorwerpen 

In de hal van de kantine hangen nog diverse kledingstukken die 
het afgelopen voetbalseizoen zijn blijven liggen. 
Een ieder die iets vermist kan hier eens doorheen snuffelen of 
zijn/haar vermist kledingstuk er bijhangt. 
Wij raden dit aan wel zo spoedig mogelijk te doen want na 1 juni 
(miXtoernooi) worden al deze spullen weggedaan. 

In de kantine zijn nog steeds  
stickers van onze vereniging D.W.P. 

te verkrijgen. De kosten zijn zeer 
laag t.w. f 1,-- per stuk. 

De stickers zijn hier op ware 
grootte afgebeeld. 

sos 
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ALLES VOOR VAKMAN 

EN DOE-HET-ZELVER 

REGTS 
MIDSTRAAT 151 • JOURE 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en Met duur. 

SIRENCO 
schoensei vice 
4441oltaal 141, Jew' 

clean inn sicimenj 
441)41,~ 

SPORTKLEDING 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

Ga eens een praatje maken 
met uw sportspeclaltst 

SPORTSHIRTS 
KOUSEN 
BROEKJES 
ROKJES  
Adidas-, Puma-  en  Quick  
SPORTSCHOENEN 

Midstraat 39 
Tel. 2647 

ell-XewusieareMi 

„de lelie"  

Teo en %eke  Feenstra  

Midstiaat 102 —Joure —Tel. 2458 

'T IS MAR EEN WEET, 
WAAR 0 POORTREFfEWN ED: 

GA NET EENS  NJ  ONS PROMEN, 
EN GE  MT  NOOIT BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRUM" 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

DROGISTERIJ 

BABYZAAK ORNELIS 
Midstraat 130- JOURE - Tel. 05138-2563 

Voor drogisterijen, 
cosmetica kinderwagens 
foto's ontwikkelen 
(gratis rolletje) 
schoonheidssalon - zonnebank 

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/MI 

SCHEEN 53 - JOURE - ES' 05138-2964 
De autorijschool met Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks le bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

'discount  
FOTO - VIDEO - LECTUUR - BOEKEN 

Midstraat 153 - 8501  AK  Joure — Tel. 6460 

'discount  



kies voor uw snacks 
het juiste adres 

haal ze hij de 
FRITES EXPRESI 

li-» het zomerseizoen 
kunt u ons dagelijks 
vinden hij het Nannewijd 

DE WITH& SPIJKSTR A  
oude  haske 

Tweewielerbedrijf 

LEMSTRA 

Oudehaske 
Tel. 05130-77212 

Tevens benzinestation en autoservice 

Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

Hollandiastraat 50 „I-IET ANKER" tc Scharsterbrug 

Voor een geslaagde feestavond en . 
tegen een betaalbare prijs. 

Voor uw receptie - personeelsavond - koffietafel - diner - of laatsie pleisterplaais. 
Zaalcapaciteit 350 personen. Koffietafels en diners tot 175 personen. 

Vraan vrijblijvend prijsopgaaf bij de heer  II.  Jonkman,  Td.  05138-2350. 

MABO- 
Bootservice 

'Hast<eri:itgongen 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301 

Ak  ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 

Amw 

REPARATIE 

Rabobank 
voor geld 

en 
goede raad 

kantoor: 
Sintjohannesga/Rotsterhaule 
Streek 138 Rotsterhaule 
tel. 05137 — 1644 

TECHNISCH BEDRIJF 

W. MINNESMA 
OUDEHASKE JOUSTERWEG 92 — TEL. 05130-77370 

MUNNIKESUREN-SCHERPENZEEL GRINDWEG 168 

TEL. 05618-230 

GAS-WATER- ELEKTRA-  CV -DAK- EN ZINKWERK 

-ERKENDINSTALLATEUR 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID.. 
welkom 

voetbal de. 
vereniging WItE 

AANMELDEN BIJ R.VISSER—DE VRIES 05137-1739 PEW  



VOETBALLIEFDE IS 
't zover schoppen dat je de veteranen op je sloffen 

haalt, 

een drang, die zich nooit en te nimmer laat beteu-

gelen, 

je 'Geliefde' zo hard mogelijk te trappen, 

geld niet als het belangrijkste te zien, 

sportief te staan ten opzichte van de spelregels, 

een kracht die de mooiste dromen onder alle om-
standigheden levendig houdt, 

nooit de moed te laten zakken, 

als een leeuw te vechten voor de eer, 

in damesvoetbal meer te zien dan enkel mooie benen, 

een vuur dat pas oplaait bij de gratie van een mas-

sale  supporting,  

te zorgen dat je er de ballen van afweet, 

't mooier te zien dan het in feite al is, 

iets, waarvan zij  zaterdagmiddags baalt, 

vergissingen van opkomend talent door de vingers 
te zien, 

hem onder geen voorwaarde te storen tijdens de 
voetbaluitslagen, 

een bezieling die grootse verwac htingen als plum-
puddingen in elkaar doet zakken, 

te accepteren dat 'n penalty nou eenmaal 'n straf-
schop is, 

hem te troosten als ze verloren hebben, 

een fanatisme dat alle andere sporten overstijgt, 

je door niets te laten weerhouden om je klub te 
zien spelen, 

te blijven beseffen dat 't maar een spel is, 

soms een sluiks middel om je doel te bereiken, 

hem zijn kinderlijk enthousiasme te gunnen, 

nooit te zeggen:"ik zie er geen been meer in". 

je kop te verwedden om geen bal door te laten, 

volkomen achter hem te staan, 

de aanhankelijkheid van jouw klub in alles uit te 
dragen, 

een vurige veldsport die huiskamers licht ontvlam-

bear  maakt, 

'n gigantisch gevecht om de tranen van vreugde 
of verdriet, 

de toeschouwers het nodige showelement te schen-
ken, 

niet te lachen om zijn blunders, 

geen moment een bal met rust te kunnen laten, 

je zelfs niet door de grootste tegenstander te 
laten intimideren, 

grenzeloos te trainen, 

de pijn in zijn buik met hem mee te voelen, 

de droom die zich van elke jonge voetballer mees-
ter maakt, 

ook al blind, 

je zo in te zetten of de hele wereld er vanaf 
hangt, 

liefde op 't eerste gezicht, 

iets dat soms pijn doet, 

de junioren de beschaving van de spelregels bij te 
brengen, 

KLACHT VAN EEN WISSELSPELER 
't Is voorwaar geen lollig baantje 
aan 't lijntje te moeten staan 
in je voetbalshirt en voetbalschoenen 
en je voetbalbroekje aan. 

Als je daar staat kou te lijden, 
staat te bibb'ren als een riet, 
terwijl je al de andere spelers 
dan zo heerlijk trappen ziet. 

Als de één je shirt komt vragen, 
'n ander weer je voetbalschoen, 
'n derde vraagt je voetbalbroekje, 
nou wat zou je daarmee doen ? 

Geven, geven ja natuurlijk, 
want het is toch voor de goede zaak, 
en met jouw voetbalschoenen 
schopt 'n ander dan maar raak. 

Vraag je soms om mee te spelen: 
"heb nog maar een week geduld, 
dat er niemand ziek wil worden, 
is toch heus niet onze schuld". 

Je contributie komt men halen, 
daar zijn zij als de kippen bij, 
de kleding moet je zelf betalen 
maar voetballen is er heus niet bij. 

Ja, zo sta je elke zaterdag, 
aan 't lijntje, keer op keer, 
te snakken om eens mee te spelen 
en je voetbalhart doet zeer. 

'k Smeek je, leden der kommissie, 
die het elftal samenstelt, 
laat me toch ook eens een keer spelen 
zet me ook eens in het veld. 

'k Beloof je heilig, 'k zal mijn best doen, 
werken zal ik als een paard 
en als de heren komen kijken, 
'k wed, dat hun een licht opgaat. 

tijdens de wedstrijden aangeboden alkoholische 
dranken af te wijzen, 

ook onder moeilijke omstandigheden beleefd te 
blijven, 

de takt, waarmee het spel van de  Dude  aan de nieu-
we generatie wordt doorgegeven, 

een tik die je je hele leven lang blijft begeeste-
ren, 

de naam van je klub boven alles verheffen. 
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zaterdag 
maandag 
woensdag 
zaterdag 
zaterdag 
maandag 
woensdag 
woensdag 
zaterdag 
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dinsdag 
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Oefenprogramma eerste en tweede elftal 1985/1986 

27/7  
29/7 
31/7 
3/8 
3/8 

5/8 

wedstrijd/training aanvang 

trainen 
trainen 
trainen 
DWP 1 - 
DWP 2 - 
trainen 

le en 2e 
le en 2e 
le en 2e 
GAVC 1 
Nijland 	1 
le en 2e 

14.00 uur 
19.00 uur 
19.00 uur 
19.00 uur 
14.30 uur 
19.00 uur 

7/8 DWP 1 - HJSC 1 19.00 uur 
7/8 EBC 1 DWP 2 19.00 uur 
10/8 DWP 1 - Oudehaske 1 14.30 uur 
10/8 DWP 2 - De Blesse 2 12.45 uur 
12/8 trainen le en 2e 19.00 uur 
13/8 DWP 1 Woudsend 1 19.00 uur 
14/8 DWP 2 - Tijnje 	(zo) 	1 19.00 uur 
17/8 DWP 1 - Langweer 1 14.30 uur 
17/8  DWP 2 - Jubbega (zo) 	3 19.00 uur 

19/8 trainen le en 2e 19.00 uur 
21/8 DWP 1 - Langezwaag 1 19.00 uur 
21/8 DWP 2 - Langezwaag 2 19.00 uur 
24/8 Boornbergum 1 	DWP 1 18.30 uur 
24/8 Boornbergum 2 - DWP 2 18.30 uur 

26/8 trainen le en 2e 19.00 uur 
28/8 trainen le en 2e 19.00 uur 
31/8 aanvang competitie 1985/1966 

Oefeurogramma derde elftal 1985/1986 

aanvang datum wedstrijd/training 

donderdag 1/8 trainen 19.30 uur 
zaterdag 3/8 DWP 3 - Nijland 2 14.30 uur W.Z. 
woensdag 7/8 DWP 3 - Hommerts 2 19.00 uur J.V. 
donderdag 8/8 trainen 19.30 uur 
zaterdag 10/8 DWP 3 - 17 Junior DWP 14.30 uur W.Z. 
dinsdag 13/8 DWP 3 - Woudsend 2 19.00 uur W.Z. 
donderdag 15/8 trainen 19.30 uur 
zaterdag 17/8 DWP 3 - Jubbega ZAI 14.30 uur 
dinsdag 20/8 DWP 3 - EBC 2 19.00 uur W.Z. 
donderdag 22/8 trainen 19.30 uur 
zaterdag 24/8 DWP 3 - Tijnje ZA I 14.30 uur J.V. 
donderdag 29/8 
zaterdag 31/8 

trainen 
aanvang competitie 1985/1986 

19.30  uur 



Eindstanden DWP -elftallen seizoen 1984.1985 
Tot op heden was de computer-uitdraai nog niet ontvangen, zodat 
wij alleen de eindstanden van de D.W.P. elftallen konden geven. 

D.W.P. 1 4e  20 wedstrijden 

D.W.P. 2 8e  20 wedstrijden 

D.W.P. 3 2
e 

20 wedstrijden 

D.W.P. 4 le  14 wedstrijden 

D.W.P. 5 7°  18 wedstrijden 
A junioren 7: 16 wedstrijden 
B junioren 7e 

 14 wedstrijden 
C junioren 3 14 wedstrijden 

D en E pupillen zijn nog niet 
Dames 1 8e 18 wedstrijden 
Dames 2 3e 14 wedstrijden 

meisjes 9 18 wedstrijden  

- 22 punten 
- 18 punten 

- 27 punten 
- 26 punten 
- 16 punten 
- 13 punten 
- 4 punten 
- 17 punten 

verwerkt. 
- 16 punten 
- 18 punten 
- 5 punten  

50 voor 
41 voor 

38 voor 
55 voor 
54 voor 
28 voor 
10 voor 
45 voor 

18 voor 
27 voor 
12 voor  

tegen, 
tegen, 

tegen, 
tegen, 
tegen, 
tegen. 
tegen. 

- 25 tegen. 
- 18 tegen. 
- 58 tegen, 

- 38 
- 46 

- 22 
- 15 
- 40 
- 43 
- 69 

26tegen,  

vervolg van blz. 5. 

Verslag van het vierde elftal  
Dit elftal dat in hoofdzaak uit oudere spelers bestaat, is het 
afgelopen seizoen zoals U allen weet kampioen geworden, dit is 
mede te danken aan de goede opkomst van de spelers. 
Aanvankelijk zouden er tien clups aan de kompetitie deelnemen, 
maar Joure en Oeverzwaluwen moesten zich later terugtrekken. 
De eerste wedstrijd tegen Mulier werd in plaats van zaterdag op 
maandagavond gespeeld en meteen met 5-0 gewonnen. 
Het begon dus goed en zo ook de volgende wedstrijden tot 17 no- 
vember toen er op de eerste sneeuw werd verloren van Balk met 1-0. 
Hierdoor bleef de spanning er goed in temeer daar Balk gelijk 
stond in punten. 
De laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Makkum werd in de 
laatste minuut gewonnen met 2-1. Na de winterstop moesten er 
nog vier wedstrijden worden gespeeld. Eerst naar O.V.C. , werd 
met 3-1 gewonnen, daarna E.B.C. 4-1 en N.O.K. werd met 6-1 
verslagen. Balk speelde deze zaterdag gelijk tegen Sleat. 
Wat inhield als er van Sleat werd gewonnen, wij kampioen zouden 
worden. Dit gebeurde met 1-0 door een penalty van Melis Visser, 
tevens onze topscoorder met + 36 doelpunten. 
Al met al een zeer goed seizoen voor het 4e elftal waarvan Jan 
Haven trainer was en Gouke Brouwer leider. Ook voor de mooie 
bloemen en het feestje aangeboden door D.W.P. onze hartelijke 
dank! Eindstand 14 wedstrijden 22 punten. Doelsaldo 56-12. 

J. van Hes 

vervolg van blz. 14. 
Ik moet zeggen dat ik met veel plezier in Sint nt gewerkt heb. 
Ik zag veel vooruitgang maar helaas ook enkele langdurige blessures. 
Het werken met jeugd is naar mijn oordeel eigenlijk een vak apart. 
Veel geduld met veel energie en "af en toe" ook werken opvoeden. 
Door mijn werk als konsulent rekreatie zit ik nu te werken aan een 
onderzoek wat 1 jaar duurt. Hierdoor kan ik niet verder omdat ik 
naast D.W.P. ook nog training gaf bij v.v. Heerenveen. Waarschijnlijk 
met de toestemming van mijn huidige werkgever zal ik nog een paar 
uur training geven. Maar alles staat en valt natuurlijk met een vaste 
baan in mijn functie als konsulent. 

Wij wensen als redaktie Roelof zowel in zijn werk en als trainer 
op het voetbalveld veel succes, als slot zouden wij tot beide 
trainers willen zeggen: kom gerust nog eens kijken bij v.v. D.W.P. 



  
MOPPEN 

  

Een man is van plan paardrijlessen te nemen. Hij 

zegt tegen de manegehouder: 
'maar denkt u er wel om dat ik nog nooit op een 

paard heb gezeten.' 
'Dat is niet erg,' is het antwoord. 'Dan geef ik 
u gewoon een paard dat nog nooit bereden is.' 

Twee oenen hebben voor een rijksdaalder een horlo-
ge gekocht. Ze zijn er dolgelukkig mee tot het uur-
werk op een kwade dag stil blijft staan. Ze halen 
het uit elkaar en vinden een dode vlieg tussen de 
radertjes. 
'Geen wonder dat het niet meer loopt, 'zegt de één. 
'De machinist is overleden.' 

Een vrouw komt woedend een wasserij binnen. 
'Dit is helemaal het toppunt !' snauwt ze terwijl 
ze een zakdoek laat zien. Dit heb ik hier laten 
wassen.' 

'Maar die zakdoek is immers helemaal schoon,' ant- 
woordt de bedrijfsleider. 
'Zakdoek zegt u ?' kijft de klant. 

'Toen ik het hier bracht, was het een beddelaken.' 

Onderwijzer: 'Nico, maak jij eens een zin waarin 
het woord ei voorkomt.' 
Nico: 'Afgelopen zaterdag hebben we pannekoeken 

gegeten.' 
Onderwijzer: 'Maar waar is nu het ei?' 
Nico: 'In de pannekoeken, meester.' 

Wat is het als een keeper tegen de wind intrapt en 
de bal in eigen doel gaat ?' 
'Een doelpunt.' 
'Nee, slecht weer.' 

Meisje in de klas: 
'Mag ik naar de w.c., meester ?' 
Onderwijzer: Nee, nu niet, Daniëlle.' 
Daniëlle even later: 
'Meester, mag ik nu naar de w.c. ?' 
Onderwijzer: 'Nee, een andere keer, Daniëlle.' 

Onderwijzer, weer even later: 
'Daniëlle, waar ligen de Loosdrechtse plassen 

Antwoordt Daniëlle: 
'Onder mijn stoel, meester.' 

Een vrouw doet haar boodschappen dagelijks per au-
to. Op een morgen is een politieagent er getuige 
van hoe ze afslaat zonder richting aan te geven. 
De agent beduidt haar te stoppen en vraagt: 
'Waarom gaf u geen richting aan'? 
Verontwaardigd kijkt de vrouw de man aan en ant-
woordt: 
'Waarom zou ik richting aangeven ? Ik rijd deze 
route al zes jaar iedere dag. Als de mensen nu 
nog niet weten dat ik de hoek om moet, dan leren 

?' ze het nooit.' 

Een boer stapt een fietsenwinkel binnen om een ach- 
terlichtje te kopen. De verkoper zegt: 
'Meneer, u kunt beter een nieuwe fiets kopen'. 
'Ik heb niks aan een fiets', antwoordt de boer. 
'Ik heb liever een koe.' 
'Het zou anders een gek gezicht zijn als u op een 
koe ging rijden'. 
'Niet half zo gek als ik een fiets zou melken.' 

   



gib 

PLIZigZEIL, 

   

 

Opgave 

 

Het gezicht van deze topscorer 
is opgebouwd uit cijfers. Als je 
de cijfers bij elkaar optelt, 
weet je hoe veel doelpunten 
hij gemaakt heeft. 

 

Rangeerpuzzel 
De nummers 1 tot en met 8 zijn acht locomotieven die u zo moet 
verplaatsen dat ze op de buitenste cirkel in de juiste nummervolgorde 
komen te staan. Dus de lege cirkel wordt ook bezet en nummer 7 wordt 
verlaten. De locomotieven mogen alleen op een cirkel.stoppen en 
nummer 5 kan niet rijden. Hoe krijgt u dit voor elkaar? 

911uN de 11 viorams-ogboo Iii 
Trek een ondoorbroken lijn zonder uw pen van het papier te tillen, zodat 
ieder vierkantje aan alle vier de zijden Is ingesloten. Langs een zijde 
van een vierkantje mag g: zn dubbele lijn lopen. 
Begin bij de stip. 

Hiernaast staan 6 voet—
ballers, maar er zijn 
maar 2 gelijk. 

Even speuren dus... 

Opgave 
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Wedstrijd verslag meisjes Griffioen/meisjes ni.)  4 mei 
De wedstrijd werd bij iriffipen gespeeld. 'jet begon om 10 uur. 
De fluiter, zal ik maar geen scheidsrechter noemen, want daar kon 
die nog lang niet aan tippen. Hij floot een 'beetje' teveel in het: 
voordeel van Griffioen. En leidster en vlagster, T.van les-Dijkstra, 
mocht D..P. niet aanmoedigen, ze moest haar mondje maar houden. 

had de eerste aftrap. Ongeveer een kwartier na die aftrap 
zette topscoorder Grietje van der Wal een doelpunt. Grote vreugde 
bij D.U.P.1 0-1 bit was ook de ruststand. In de tweede helft zette 
Grietje van der . Wal weer een doelpunt, deze werd afgekeurd wegens 
buitenspell Het was helemaal geen buitenspel. Dus 0-1 bleef de 
stand. Zaterdag 27 april wonnen de meisjes ook, van 	 met 
1-0, dit doelpunt werd ook gezet door Grietje van der 

Greta van Hes 

Koudum '4 mei 1985 	(D.W.P. la) 11.00 uur  
Wij zijn met de a-junioren van DWP (1a) naar Koudum geweest te voet- 
ballen, een zware klus voor ons om daar te winnnen. Het was onze 
laatste compititie wedstrijd. Oeverzwaluwen kon kampioen worden, 
maar dan moest er wel van ons gewonnen worden (DWP la). Wij begon- 
nen met zeer agressief spel met resultaat, Nico Hupes ging op 
solo tour en wist direct al 0-1 aan te tekenen, oeverzwaluwen 
maakte er niet veel van ook mede dat er 4 a 5 spelers, uit het 
team van oeverzwaluwen la naar het le zijn gegaan. 
Met goeie inzet van ons ploeg --en goed werken met elkaar werd het 
door een vrije trap, 0-2 voor ons, ook Gjalt Jager knalde nog een 
tegen de paal. 
Toen waren de eerste 45 minuten om en we gingen met een lekker ge- 
voel de kleedkamer in, voor een kop thee en rust. 
De tweede helft. Oeverzwaluwen begon beter te voetballen, soms wat 
te hard inkomen en een te grote mond moest er een speler van 
Oeverzwaluwen uit, 5 minuten lang, daar proviteerden wij van, en 
maakten 0-3 door een te gekke goal; van Johan Poepjes, toen had 
harten Huisman een probleempje met de arbiter want harten werd 
onderuit getrapt en schopte die jongen van hun terug, ook vijf mi- 
nuten eruit en daar werd van Koudumer zijde ook van geproviteerd, door 
1-3 aan te tekenen, door een blunder van Wiepie van Stralen, die 
verder een goede wedstrijd heeft gekiept, ook wij hadden er 2 1-junio- 
ren in, Wiepie van Stralen en Jaap van Hes. 
Toen floot de scheidsrechter af en ze waren niet kampioen en dat 
hadden ze niet verwacht, want we stonden op 1 na onderste en we 
zijn geloof ik als 6e geëindigd. 
Renado wist nu kampioen te worden. Joure la eindigde als laatste. 
Jan Terboom, onze coach en Roelof "eldhuis waren dik tevreden over  
ons resultaat.  Dit verslag werd ingezonden door: 

Gjalt Jager (1a) 



2000 

Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

i.hurnitta 
Pollé 7 

Matitathaule 
TeL 05137 - 2002 

ook voor 
restaura flaworkzaanthadon 

naar 

weinglinalre 
Ir a ban lonane 

8514 CA OUWSTER NIJEGA 
Meerweg 12 
telef. 05137-1593 
b.g.g. 05135-1590 

05144-1248 
05137-1953 

OK  
VOOR LEVERING VAN 0 K PRODUKTEN 

ZOALS: 
BENZINE, GASOLIE, PETROLEUM, 
BOERENGASOLIE, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ. 
BELEEFD AANBEVOLEN: 

GERRIT EN ANNE DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL. 05137 - 1214 

HSB 
ROTSTERHAULE B.V. 

VOOR DE GROOT-HUISHOUDING 
Leverancier van alle schoonmaakbenodigdheden 
Uitvoering van alle schoonmaakwerkzaamheden 

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

De supermarkt van deze tijd! 
A. VAN ZWOL 
Streek 131 - Tel. 1494 - Rotsterhaule 

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES 

AUR Nr-s  
ETC.  01114 	40 UITVOERINGEN 

4°9%** vC Vek 10 

STREEK  116 
8464 NH ST.JOHANNESGA  

BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN 
KOMEN HALEN 



Voor gezellig en 
voordelig winkelen! 

KOOPCENTRUM 
ARE 

SIGARENMAGEZIJII 

DE HEY 
DE  'JERK  3 JOURE 

TEL. 05138,3501 

(ook ininvoradres 
voor toto  on  lotto) 

Honk Zootendal Sport 
PAIdstraat 55 - Joure - tel. 05135-3889 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0 . A . 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP—. 
EN TENNISSCHOENEN 

SHIRTS, BROEKJES, KOUSEN 
TRAIN INGS— EN JOGGINGPAKKEN 
TENNIS— EN ZWEMKLEDING 

Brilmonturen  venal  140,-

Contactlenzen 

Contact lensvloeistol len 

Foto.. en Filmartikelen 

Foto's In 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze 
advertentie gaven wij 
10 olokorting bij aankoop 
van oen complete  brit.  
(montuur • glazen) 

19°3E,  
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

tlo rak. kerk 
KALSBEK MIDSTRAAT 10/4 	JOURE 

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
F.&W. SLOOTHAAK 
Scharsterhrug 05138.4872 
Heerenveen 	05130.88781 

HERMAN 
KLEINSIVIIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

J.H. v.d. MEULEN 
Midstraat 121 

Tel. 2487 

voor alle 
voorkomen de 
werkzaamheden 
te1.05138.0211 bgg 2284 

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER  

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

gaat ti natuurlijk naar de zaak 
waar je werkelijk nog een uitgebreide 
kollektie van praktisch alle 
bekende merken vindt. 

EXCIUSIEVE CESCNINKfiY POOkEIXE PORrimoott 



Hubert Sneek 3 - D.W.P. 3  
Dinsdagavond 8 mei vertrekken we om 6 uur richting Sneek, om daar 
onze 2e plaats op de ra nglijst veilig te stellen. 
Na een alternatieve, toeristische route door bermen en over fiets- 
paden, doken we de kleedkamer van onze gastheren in. 
Zoals gebruikelijk volgde tijdens het omkleden de opstelling mét 
tekst en uitleg van onze welbekende leider Geert, waarna we onze 
doping kregen d.m.v. een gemotiveerde speech. 
Dat dit wel effect had zou wel blijken. Na het inschoppen werd een 
begin gemaakt met deze, naar we later zouden zien, tumulteuze, 
spectaculaire wedstrijd. De eerste helft werd er van onze zijde met 
veel inzet en goed samenspel een leuke partij voetbal op de mat 
gelegd, waarbij soms dingen waren te zien die zelfs in het eerste 
lang niet zouden misstaan. 
Dit kwam dan ook duidelijk in de stand tot uitdrukking via een 4-0 
voorsprong met goals van Roel, Anske en  Ike.  
Nadat we in de pauze van een goed glas bier waren voorzien, togen 
we in opgewekte stemming het veld weer op. Onze laatste man Lieuwe, 
die een uitstekende wedstrijd speelde, werd gewisseld voor onderge- 
tekende. 
Er werd lekker relaxt gespeeld, hier en daar zelfs wat nonchalant, 
maar ach je staat toch met 4-0 voor, nietwaar? Niks aan het handje, 
weet je wel. Voor werden er wat kansen om zeep geholpen, maar of je 
nu met 4-0, 5-0 of 6-0 wint dat maakt toch niets uit? 
Achter werden ook een paar foutjes gemaakt, maar ja een 4-1 of 4-2 
overwinning is toch ook niet slecht? Het zou echter allemaal anders 
lopen. 
Na een kwartiertje spelen schoot een der withemden op de paal. De 
terugspringende bal kon nog net door onze uitstekende voorstopper 
Douwe, die wat teveel snelheid had, met de hand worden meegenomen, 
voordat de spits van H.S. de bal in het doel kon schuiven. 
Helaas, de man in het zwart velde ook hier het juiste oordeel en leg- 
de de bal op de onzichtbare stip. Een aanloop, een schot en daar 
was onze keeper  Durk,  terug van weggeweest, gestrekt naarde hoek. 
stompte hij de bal weer in het veld, maar amper twee minuten later 
dacht Jan,  Durk  is toch in vorm en tikte de bal met de hand voor- 
uit. De man met het fluitje floot en liep weer naar de stip waar hij 
de bal op legde. Een ander nam de aanloop en schoot hoog in, zo 
hoog zelfs dat ie over ging. 
Weer twee minuten later vond ondergetekende dat ze het nog maar 
eens moesten proberen. Nogmaals legde het leidende figuur binnen de 
lijnen de bal op de inmiddels welbekende stip. Iedereeen rekende 
er op dat  Durk  deze ook wel zou hebben, maar tot onze stomme ver- 
bazing ging de bal tegen het net, 4-1 dus. 
Maar niet getreurd, onze spelverdeler Franke, strooide de ballen 
weer naar links en naar rechts, en daar was onze spits  Ike  weer, 
die er 5-1 van maakte. Nog 20 minuten te spelen, kat in 't bakkie, 
we hadden een makkie, en die ene kopbal uit die vrije trap die er in 
ging maakte toch ook niet zoveel uit? Het was dus 5-2 met nog 
een kwartiertje speeltijd. Maar plotseling was daar de man met de 
baard bij H.S., het leek wel alsof hij toverdrank had gehad, het was 
bijna Johan Cruiff met een valse baard die daar liep te voetballen. 
Ik vraag me nog steeds af of ze niet stiekum gewisseld hebben. 
Onze linksback  Ralf  die hem tot dan toe "in de boese" had, moest 
plotseling alle zeilen bijzetten, want binnen 8 minuten maakte hij 
er 5-3, 5-4 en 5-5 van. Van alle fouten die er werden gemaakt zal ik 
er maar niet 66n vermelden, want dan komt er verder niets anders 
meer in dit blad. Na deze sensationele ontknoping kwam ons echte 
D.W.P. bloed naar boven. Vol overgave knokten onze middenvelders 
Jan en Piet, onze grensrechter Douwe zette zijn pet nog eens recht 
en hanteerde de vlag met nieuwe moed, en zelfs onze rechtsback Pieter 
Klaas had vuile kousen. En zo kon het gebeurden dat na een uitstekende 
pass van, ja ik weet het ook niet meer, Roel alleen op de keeper 
af kon gaan. Wat een spanning, dib was niet meer gewoon, zou hij 



scoren of niet, nog 30 seconden speeltijd en plotseling zag  noel  de 
korte hoek en loste het schot, iedereen zag het net bollen en alles 
van D.W.Pi, juichte na deze zinderende slotfase. De scheidsrechter 
liet nog aftrappen, maar toen was het gebeurd. 
Ontgoocheld verlieten de H.S. speler, die zo dicht bij de overwinning 
waren geweest het veld, gevolgd door een juichend D.W.P. dat blij 
was dat het nog zo goed afliep. Op de terugreis werd onder het genot 
van een lekker bakje thee nog lang over de strijd nagepraat! 
Een wedstrijd om nooit weer te vergeten! 

P.S. Ik denk dat het bier en de thee omgewisseld moeten worden, 
maar men zou vermoeden van niet! 

Jappie V. Hes  

Een trainer aat. 	en een trainer komt... 
Aan het einde van dit seizoen wordt afscheid genomen van 2 trainers 
nol. Jan Wind en Roelof Veldhuis, 
Jan Wind zorgde de afgelopen 2 jaar zaterdags voor de begeleiding van 
het eerste elftal, door de week trainde hij op maandag- en op woens-
dagavond de selektie van het eerste en tweede elftal. Jan gaat terug 
naar waar hij ook van gekomen is, de jeugd van s.c. Joure. 
Tijdens zijn afscheidsfeestje met de spelers van de selekties sprak 
hij enkele woorden tot hen. 
Hij bedankte de spelers voor de goede opkomst bij de trainingen en de 
inzet die zij gaven tijdens de wedstrijden. Ook bedankte hij het 
bestuur voor het vertrouwen dat men in hem bleef houden, in het bij-
zonder bedankte hij  Age  van der Meer, voor de vele werkzaamheden. 
Na deze positieve woorden had Jan ook enkele kritische woorden, niet 
bedoeld om onze club na te trappen, maar alleen bedoeld om ons als 
spelers te wijzen op de dingen die volgens hem de afgelopen 2 seizoen-
en zijn fout gegaan. Tijdens zijn periode is er niet uitgekomen wat 
hij ervan verwacht had, n.l, promotie van het eerste elftal naar de 
K.N.V.B. Als reden gaf hij aan natuurlijk de blessure-golf en de 
schorsingen, maar ook dat er binnen de gehele vereniging een bepaalde 
sfeer hangt, zodat de elftallen niet kunnen presteren van wat er wel 
inzit. B.v, groepjesvorming binnen een bepaald elftal. 
Als redaktie hopen wij dat de spelers zijn woorden kunnen onthouden 
tot het volgend seizoen, en dat dit dan op de ranglijsten en op het 
veld terug te zien is. Wij willen Jan Wind bedanken voor de afgelopen 
2 jaren, op zijn trainingen en inzet (altijd 100%) is niks op aan te 
merken. Verder wensen wij hem bij sportclub Joure veel sportief 
succes toe. De opvolger van Jan Wind is  Bonne  de Vries uit Heerenveen„ 
hij is de afgelopen 5 jaar trainer geweest bij Boornbergum (zondag). 
In het volgende nummer zal aan hem meer aandacht worden besteed. 
Roelof Veldhuis was de afgelopen voetbalseizoen onze eerste officiële 
jeugdtrainer„ voor velen niet zo bekend. 
Met de komst van dit clubblad hopen wij ook meer aandacht te willen 
besteden aan deze mensen, welke onmisbaar zijn voor onze vereniging. 
Immers met de jeugd heb je de toekomst, en zo is het ook in het voetbal. 
Hieronder volgt een kort verslag van hem: 

Om me even voor te stellen, aan het einde van het seizoen t.a.v, mijn 
werkzaamheden voor D.W.P. vind ik niet helemaal nodig. 
Maar goed voor degene die mij wel eens hebben zien lopen en niet 
weten wat ik deed nog even dit. 
Ik was jeugdtrainer en ik trainde de 0 9  E 9  en F pupillen en de C en 
A junioren. 
Daarnaast begeleidde ik de A junioren als coach op de zaterdag. 

vervolg zie blz. 9. 



KAARTAVONDEN IN DE D.W.P. CANTINE 

Door het actiecomité worden al jaren in 
het winterseizoen schutjascompetitie 
wedstrijden in ons clubgebouw georgani-
seerd, die 1 maal in de drie weken ge-
houden worden en waar een goede belang-
stelling voor bestaat. Er wordt dan ook 
over het algemeen zeer sportief gestreden 
en iedere avond gaan er dus verschillende 

partners met een prijs naar huis. Deze prijzen bestaan uit vleeswaren, 
die worden betaald uit de inleg die van de deelnemers wordt gevraagd. 
In het verloop van een wedstrijd komen automatisch drie klassen 
te voorschijn. t.w. 
A. Een winnaarsronde:Dit is de ronde die geen verliezers kent. 
B. Een Verliezersronde: Hierin spelen diegene, die in de eerste 

ronde hebben verloren. 
C. Een poedelronde: Hierin spelen diegene, die in de tweede winnaars- 

ronde hebben verloren en die in de eerste ronde 
van de verliezers hebben verloren. 

Uiteindelijk komen dan in iedere klasse 2 partners als winnaars 
te voorschijn en deze kaarten dan om de eerste en tweede plaats. 
Voor de competitie worden de punten als volgt berekend: 
De eerste prijswinnaar in ronde A krijgt 12 punten 
De tweede 	 in ronde A krijgt 10 punten 
In ronde B is dat 8 en 6 punten en in 

ronde C is dat 4 en 2 punten per gewonnen wedstrijd. 

In het afgelopen seizoen is G. de Jong met 62 punten totaal-winnaar 
geworden, die hiervoor een koffiezetapparaat in ontvangst mocht 
nemen, beschikbaar gesteld door het actiecomit6. 
De tweede prijs, een 3 delige encyclopedie, aangeboden door de 
heer A. v/d Schaar, ging naar J.C.P. de Vries met 56 punten. 
De derde prijs, een wandklok, aangeboden door het actiewmit6 
ging naar B. de Fries met 46 punten. 
De vierde prijs, een tweedelige encyclopedie aangeboden door de 
heer A. v/d Schaar ging met 44 punten naar P. Hogenberg. 
De vijfde prijs, een polshorloge aangeboden door het actiecomit6 was 
met 42 punten voor H. de Jong. 
Voor de zesde prijs, een rollade, aangeboden door slagerij Jansen 
waren er 2 prijswinnaars, ieder met 40 punten, namenlijk mevrouw 
De Vries en S. Mulder. Het actiecomité heeft hier niet om willen 
laten loten, maar heeft spontaan nog een tweede rollade beschik- 
baar gesteld. Hiervoor alle hulde. 

Bij dit gebeuren, dat elke keer wel goed verloopt, moet toch een 
critische kanttekening worden geplaatst. Bij de meeste kaartavonden 
is maar 1 en steeds hetzelfde bestuurslid aanwezig, zodat bij het 
schrijfwerk en bij de loting gebruik moet worden gemaakt van 1 of 
meer deelnemers uit de zaal. Dit is niet zoals het behoord. 
Het comit6 alleen en niemand anders moet de leiding in handen hebben. 
Een misverstand is heel gauw geboren. Volgend seizoen dus doen, 
en wij hopen, dat wij nog heel veel jaren met veel deelnemers en met 
veel plezier en zeer sportief in onze cantine kunnen kaarten. 



Wist u dat 	? ? ? ? 
J 

- de redaktie nog 2 nieuwe leden zoekt 

- de redaktie de adverteerders hartelijk bedankt voor het 
geboden hulp 

- de redaktie u allen een prettige vakantie toewenst 

- de oplage van dit cltibblal 275 per maand is 

- de advertenties en omslag volgend seizoen in het groen worden 
gedrukt 

- het clubblad wordt verspreid over de leden, donateurs en 
adverteerders 

- de redaktie van hun alle hulp en medewerking verwacht 

- Casino, speelclub Joure bij het Motel volgend seizoen voor 
:het derde elftal nieuwe shirts beschikbaar stelt? 

- de kopy-bus is gemaakt door Pieter Hogenberg, hiervoor onze dank 

Aangeboden wedstrijdballen 

BALLEN BESCHIKBAAR GESTELD  

1. Notaris Koopmans, Joure 
2. Rabobank, dir. Steensma. Heerenveen 
3. I.B.A. Containers 	. Heerenveen 
4. Slagerij D. Jansen, Sirtjohannesga 
5. A. van Zwol, A & 	Rctsterhaule 
6. Gebo woninginrichting, ..cptsterhaule 
7. W K Koekfabriek, Sintjohannesga 
8. Café het Anker, Scharsterbrug 
9. Bar discotheek de Vrolijkheid, Vierhuis 

verzorgd door G. de Jong 



Georissuisschsapp•rs 

Llzorwasessn 

Land. an tuinb011vaavtikailin 
Multo.surtlksalson niIPt Naomoaaan.m 

Ntraklier 

MaMilner.'  

HANDELSONDERNEMING 
DOUWE  OENEMA 

paLLE 13 
. Libsim ROTSTERHAVILE 

051374E93 ('e •voside IMSIUM us III given)  

Uw adraa 'mop 

DAMES:TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 • JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

H. HOOMANS 
E. A. Borgerstraat 100 
8501 NH JOURE 
Tel. 05138 - 5782 
RABObank Joure 
banknr. 33.47.78.980 

DE MODE STEEDS EEN 
STEEKJE VOOR MET 
PHILDAR BREIGARENS 

OOK GOED IN: KLEINVAK 
ONDERGOED 
TEXTIEL 

Midstraat 78 
Tel. 05138-2975 JOURE 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

Heelt u bouwplannen? 
Bespreek ze dan 
vrijblijvend met: 

BOUWBEDRIJF 

HJ. VISSER 
Rotsterhaule 

tel. 05137.1224 

VAARTJ ES 
Renovatie .Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedrij f 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel 05145.229 

UW BAKKER 
AAN  AWLS  

voor  eon  dageffijks 
we" Produkt 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

Rots terhaule 
tel. 051381972 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE te1.05138.3811 

bekend am ons mini assortiment speelgoed. 

.poppemdieremspellen;puzzels;modelbouw. 

speciale afdeling voor modelauto•verzamelaar 



STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS 

SUPPORTERSCLUB S.C. hlEERENVEEN 

O Gironummer 81 46 57 van de Rabobank te Heerenveen 
onder vermelding van: t.g.v. Supp. Club S.C. Heerenveen. 

O Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

s c. HEERENVEEN OP WEG 	NAAR DE 

Sc HEERENVEEN 
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RATAPLAN 	VIERHUIS 	HOLLAND 4f. * * 4t• * * * * 4#. * 	* STRIPOTHEEK * 4E. 4f. 4£• * 4#. * 4#• *  if.  * 4E. 4F4F 4F 
** 	* ** * 4#. * * * 41,  * * 4#. 	 * 44. 4#• * 4t..* lf. 4Z. 4t• * 4i. 4#. 41. * 

Strips zijn tegenwoordig erg populair. Iedereen leest ze, overal. Mischien 

staan ze er niet bij stil, maar U leest toch ook altijd Fred Basset in de L.C.? 

Haar niet iedereen  KU'.  stripalbums en heeft éen kast vol. Toch zijn er vrij 

veel mensen die ook genci, stripalbums bezitten, in- de kast of op zolder.  On  als 

ze ziek zijn nog eens te lezen: Jan is tien maal ziek geweest en heeft al zijn 

Roel Dijkstra's tien maal gelezen. Hij weet al hoe het verhaal afloopt voordat 

hij begonnen is te lezen. Stripalbums zijn tenslotte ook erg duur, dat kan 

niemand ontkennen. Een normaal album kost F 6,75 en de Suske en Wiske's F 4,65. 

De goedkoopste en handigste manier om stripalbums te lezen is lid worden van 

STRIPOTHEEK RATAPLAN in Vierhuis. Deze bezorgt  on  de 14 dagen stripalbums bij 

U thuis, aantal albums naar keuze met een minimum van 6 albums, Deze worden 14 

dagen later weer opgehaald als de nieuwe albums weer worden bezorgd. Dit kost 

U slechts F 0,25 per album! ( per 1-1-86 is dit F 0,30 per album). Als U een jaar 

voor uit betaalt krijgt U nog extra korting en enkele albums elke week EXTRA, GRATIS! 

De stripotheek heeft alle albums van Asterix,  Lucky Luke,  Roodbaard,  Blueberry, 

Buck  Danny, 70 Suske en Iliske's,Donald  Duck's  en veel voetbalstrips. 

Als U lid wilt worden, kunt U bellen met Lucas v.ddlolen, tel: 05137-1253 

Schrijven  nag  ook, naar Vierhuisterweg 23, 9507  CG  ROHEL. 
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Is voetballen 
een knullensport? 

Wat een onzin. 
Ook meisjes kunnen terecht bij een voetbalvereni-
ging. Ze scoren daar wekelijks fraaie doelpunten en 
ze beleven er veel plezier aan het voetballen. 

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

vr4n, i1L f0 Jrá°  

LEiain7 ram Lame  

n eg uvry inkupen hij airg27,e 

ADVAMTERDERS 

Nfilede dankuzij hen ~hen 

we dig ciuhhllad 

RMIJEMDE Mijdit9KEL 
STOPY «2911J MDR VW IMIKUR 

fineg twolikprodufichan 
doordeweeke 
boodschappe 

DAGELMITJS VERSE grwenten Cum fruit?  
Jena de Jong (---**-v 	Jan StedreP 
Hoge:Wilt ijij 	sRv 	liogeboomatra at 15  
tel.  1467 	 tell. 1070 

BOUVIER KENNEL v/d PffOGIED11J 
rt, 

Eig.H.L.deJong 

Hogedillk 24 ST.d0HANNESGA 
tell 051137. 14 92 

PJ'llJ Sgrawatin  naar:  
Ng.. a a wribschoonheid en good lk.carakter 
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