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Garagebedrijf 
BIJKER 

A.P.K. - Reparatie - Onderhoud en Handel 
Streek 130 - 8463 NE Rotsterhaule - tel. 05137-1560 

Wij leveren: 

antivries 
koelvloeistof 
accu's 
banden 
antiroestbehandeling 
schokbrekers 
mistlampen 
ruitentvissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit gtottd te zitten! 

TEXTIEL 

 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

 

STREEK180-ROTSTERHAULE -TELO5137-1310  

MP' Al GENERATIES LANG 
's WERELDS MEEST 
VERKOCHTE TREKKER  

Oft MASSEY-FERGUSON DEALER  

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 

Streek 36 / Postbus 2 
8464 ZJ Sint Johannesga 
Telefoon 05137-1283/1239 

pebroeders de I/ oning 
oedkoop 	n waliteit 

Gebr. De Koning 
Meerweg 3-6 - Rohel - Tel. 05137-1331 

Ruime keuze in: 
KAME%IPLANTEN 

	ROZEN 
SN PLANTER 

	HEIDE 
ROMER 
	CON I VEREN 

liEvsnits 
	PER KPLANTE N 

Bloem- en Tuincentrum 

OOK VOOR U 
TU I NAANLEG 

EN 
ONDERMIJD 

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 - ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

Vierhuisterweg 25 
	

BOERDERIJ- 
VIERHUIS 
	

BAR-DANCING 
(aan het Tjeukemeer) DISCOTHEEK 
Tel. 05137-1363 

	
BRUIN  CAFE  

Debltante der Nederlandse Staatsloterij 

S. Krikkee-Tuiten 
STREEK 111 
Tel. 05137 -1632 

HOGEDIJK 126 SINT JOHANNESCA 
TEL: 05137-1818 

INRUIL- FINANCIERING - GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autobedrijf 
LUC HOF  by  

ROTTUM - Tel 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 
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VAN DE DIMUURSTAFID. 
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Van de 
redaktie-
tafel 

Op 24 mei speelde D.W.P. de finalewedstrijd om 
de Freanskipsbeker tegen s.c. Leeuwarden, 
terrein V en V v68, te Garijp. Al wat D.W.P. 
was, was vertegenwoordigd. Het bestuur had 
gratis een bus beschikbaar gesteld voor de 
spelers en suporters. 
Een spannende wedstrijd, de eerste helft had 
s.c. Leeuwarden een licht veldoverwicht, na 
rust was het D.W.P. die de beste kansen wist 
te cretren. Toch wisten beide teams niet tot 
scoren te komen en moest er worden verlengd. 
Reeds in de eerste verlenging was het D.W.P. 
die de enige en beslissende goal wist te scoren. 
Het was Jan Lubbers die de wedstrijd besliste 
en zo kon D.W.P. de beker mee naar huis nemen. 

Op 22 mei was het Skarsterlantoernooi. Hier eindigde D.W.P. als 
derde. Op 31 mei organiseerde D.W.P. twee toernooien voor eerste  
on  tweede elftallen. Een geslaagde dag met prachtig weer en 
sportieve wedstrijden. Het eerste zowel als het tweede elftal van 
D.W.P. eindigden op de eerste plaats. De beschikbare bekers werden 
aangeboden door "Aktie 75". Zoals gebruikelijk zou het seisoen 
worden afgesloten met een mixtoernooi (7 juni). Door het slechte 
weer kon dit helaas geen doorgang vinden. 
Ons bestuur wenst verder alle leden een prettige en zonnige vakantie. 

R. Visser-de Vries 	Jg 

Sportvrienden, 

Allereerst een felicitatie aan ons eerste elftal 
voor het behalen van de beker. 
Ook de prestatievs geleverd tijdens gehouden 
toernooien van alle elftallen mochten er zijn. 
Jammer dat door de slechte weersomstandigheden 
het traditionele mixtoernooi niet door kon gaan, 
maar hopelijk volgend jaar beter. 
Na beraad binnen het bestuur heb ik besloten om 
in augustus a.s0 tijdens de algemene vergadering 
af te treden als voorzitter. Gebleken is mij dat 
men (leden) een voorzitter wenst die meer tijd van de voorzitter 
aan de vereniging kan besteden, en door mijn druk 
bezette baan, welke voor mij belangrijker is, heb 
ik die tijd niet beschikbaar. Ik wens een ieder 
een prettige vakantie en D.W.P. als club veel succes. 

O. Bijker  

Voor het seizoen 85/86 zit het er op wat 
betreft wedstrijden p. toernooien. Voor 
ons natuurlijk ook. We besluiten daarom met 
nummer 10 van  It  Wit' Pealtsje. 
Wat betreft het uitreiken van de prijzen 
van de minst gepasseerde keeper en prijzen 
voor de "schutters" wat op het mixtoernooi 
zou gebeuren het volgende. Dit zal nu (zo 
dachten wij) maar moeten gebeuren aan het 
begin van de competitie, door de dan 
nieuw gekozen voorzitter. 



Pret-tig 
weekendif.«. 

Uw  TORO 	M.VEENSTRA 
Streek 174 

T()R() 8463  NH  ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1870 

Verder is het ons niet gelukt de volledige eindstanden van alle 
elftallen te bemachtigen want deze zijn niet bij onze secretaresse 
binnen gekomen. Wat wel is gelukt is de stand van de schutters en 
keepers te plaatsen verderop in dit nummer. 
Ook in dit nummer, o.a. D.W.P. 4 kampioen, In ,n sulveren rane, 
overzicht oefenprogramma van le, 2e en 3e elftal en deze maand 
twee elftallen van de maand. 
Ook willen we in het bijzonder onze adverteerders van harte 
bedanken voor hun steun het afgelopen jaar, wat hard nodig was. 
Ook het volgend jaar hopen wij weer op hun medewerking. 
Wij wensen dus alle adverteerders, leden, donateurs, leiders, 
scheidsrechters, bestuur, consul, trainers, onze drukker, typer, 
supporters van D.W.P. en verder eenieder die D.W.P. en ons club-
blad een goed hart toe dragen een prettige en vooral zonnige 
vakantie toe en tot volgend seizoen. 
B.S. De redaktie hoopt voor het komende seizoen van het bestuur 
meer nieuws wat er in een vergadering is besloten of besproken. 
Alsmede een reactie op de vragen van ons betreffende het clubblad. 

Vriendelijke groeten, RINTJE HEERINGA, 
JAN KNIJPSTRA, Redaktie: 	AMEN VEENSTRA, 

JOHANNES DE VRIES. 

ADVERTEERDERS: 
Zullen nog worden bezocht, doch 
hieronder willen wij toch een 
verzoek doen voor enkele nieuwe 
advertenties. 
Tarieven zijn gelijk aan dit 
seizoen. 

0.0410111111041104114,110411101,01111101911101110MO ***** 

v.v. „D.W.P." - Rotsterhaule 

  

Jaarvergadering 
op vrijdag 22 aug. 
's avonds 8 uur 
in de Kantine 
te St. Johannesga. 

AGENDA: 
1 Opening 
2 Notulen 
3 Mededelingen 
4 Verslag sekretaresse 
5 Jeugdverslag 
6 Verslag penningmeester 
7 Verslag kaskommissie 
8 Benoeming kaskommissie 
9 Bestuursverkiezing: 

aftr. 0. Bijker (niet herkiesbaar) 
voordracht bestuur: dhr. E.Westra 

10 Rondvraag 
1 1 Sluiting 

HET BESTUUR 

Briefjes met tegenkandidaten kunnen tot een half uur  
%id&  de vergadering worden ingeleverd bij het sekretariaat 
Pr. Marijkeweg 29, St. Johannesga. 



moddennan 

< 
	 tII % 

.44 ts 

tnlèfrr:  
is 	

A  

C>r e. 	rf 

	

ce_RESTA(p, 	'it.  Wel,41»• 1, 
el: 

ati

ts, 

Moet ut proberen, p
UU
ads e froidual  It  

kruidkoek van 11 
Winger Ketellappen 	Autobedrijf GL'Is 

LUC HOF  by  

SLAGERIJ JANSEN OK schildersbeddit a 
AMBACHTELIJKE 

BIJKER 	J. KRIKKE  
ig• Viltrtiber 4* 

Garagebedrill TWEE WIELERBEDRIJF  

sge,..  ii,,,,,  4 et 	• 49 4_ •••• *e4yeq, 
00 .01 at 1 y• 	wi+/,,,S 	• elit 3» .  

raw  Ot g ,010° No  so  .- HSE 4:414.444té 4444# ROTSTERHAULE  BM.  
tOt  . 104 

* KALSBEEK speelgoed i4sg"244-ii- HERNIAN 
SUPPORTERSCLUS S.C. HEERENVEEN 	R. u.d, SCHAAF 	"Sr KLEINSMIT Ileil

A
tZf

Ri
e

j
Le 

H
nodoaLlvSAPLoKrEI ivi~ 

BRUINSMA TAPIJT 

OUDE HASKE 

Badpavlijoen 	I 

elg.J.Onstwedder 

KAPSALON 
"ANNEKE" 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

Dank aan de adverteerders 	 J 

ailartin , 
'PS 4.0, 

gt to, r  
Mt.%  <?<'‘/ MABO- OPTIEK Bootservice 

%ISIS  

EG OER 
voegbedriff 

0, 

oG ADMINISTRATIEKANIOOR EN 	\04fr  
DELASTINGADVIESBURO 

sntrvides 

	Ilk. 	ftS A 0 01W J F. 414 W.SLOOTHA
.
:IK 

‘11.‘) 	etys 
‹,tt 41Y 

. at• 
b- 	

PG 

H. HOOMANS 	44s,s't: 	• \ 	 tr_‘" 	efr 	effY t 1̀2 
0.1  Oos ji,34>Stropt szeAyel# 

gfi4611"16/4‘ 	
fit  REGIS  kk514, 

0°4' tik Se‘0108 1400\S 

re 
 vitiorrj ES 	

BOUWBEDRIJF AANN. 
 

'7  I-I ,1 VISSER 
Café/Restaurant - Zaalacconunoclatie OS"  

Jails  de jjoanngaguiv" 	

,IWET ANKER9 9 /51:41,14  La/ell-Wit-1H 	 We 

‘APEKOER!-uw  



Efiffal van de maantï 

[3_17 r.,1J3SRECHT'A 

OPLEODING VELDVOETBAL. 
42 

D.W.P. 1 (v.l.n.r.) 
boven: ROEL ROFFEL, JAPPIE VAN HES, GEERT DIJKSTRA, LAMMERT VEEN, 
KLAAS VEENNA, ROEL VAARTJES 2  JAN DIJKSTRA, HENK VAN DER WAL, JAN TEN 
HOEVE, MINNE MODDERMAN,  BONNE  DE VRIES (trainer). 
onder: WILLEM VAN DER WAL, JAN KNIJPSTRA, JURRIT WIERDA, DURK JAGER, 
HARRY VAN DER VELDE, RINTJE HEERINGA, JAN LUBBERS en PETER RENES. 

De scheidsrechtersopleiding veldvoetbal is gewijzigd. 
Er wordt gestart met een scheidsrechter  III  opleiding 
als basiskursus. Zodra overgang van de afdeling naar 
de K,N.V.B. tot de mogelijkheden behoort, dient de 
scheidsrechtersopleiding  II  gevolgd te worden, Als de 
top van de K.N.V.B, bereikt is moet scheidsrechters-
opleiding I gevolgd worden. Voor het betaald voetbal 
volgt dan nog een kursus Betaald Voetbal. 

ALGEMEEN 

DOEL SCHEIDSRECHTER  III  OPLEIDING: 

Dit is de basiskursus die algemeen bedoeld is voor het leiding geven als 
scheidsrechter aan jeugdwedstrijden. Na enige ervaring is het mogelijk ook 
seniorenwedstrijden in de afdeling te leiden, 
In deze kursus wordt U kennis inzicht en vaardigheid bijgebracht om het vak 
scheidsrechteren op een goede wijze uit te oefenen. 

BESTEMD VOOR: 
LITERATUUR: 

 

Personen vanaf de leeftijd 
van 16 jaar. 

KURSUSDUUR: 

6 lesavonden van 3 uur 
2 stagemomenten van 3 uur 
1 examenavond van 1 uur 

Handleiding voor Scheidsrechter en 
Werk- en Leerboek voor Scheidsrechter 
Veldvoetbal, 

KOSTEN:  

KURSUSINHOUD: 

In de kursus worden de spelregels, 
het leiding geven, de sportgezond-
heidsleer, de organisatie en de 
administratie behandeld. 
Tevens zult U via de stagemomenten 
zien hoe het in de praktijk op het 
voetbalveld toegaat. 

EXAMEN/DIPLOMA: 

Aan het eind van de kursus wordt via 
mutiple choice vragen een examen af-
genomen. Zij die het examen met goed 
gevolg afleggen ontvangen een certi-
tikaat en kunnen daarmee deelnemen 
aan het praktische gedeelte van de 
opleiding. Na met goed gevolg het 
praktische gedeelte, hetwelk onder 
begeleiding vanuit de rayonkommissie 
plaatsvindt, te hebben afgelegd ont-
vangt U het diploma Scheidsrech-
ter  III.  

0 f,25,00 (bovengenoemde literatuur is hierbij inbegrepen). 



WIE SCOORDEN VOOR D.W.P. DE DOELPUNTEN EN WIE WAS DE MINST 

   

GEPASSERDE DOEL MAN: 

 

   

    

In het mei-nummer is meegedeeld dat er voor de winnaars enkele 

prijzen beschikbaar waren gesteld en wel: 

6 prijzen voor de meest scorende spelers en 

3 prijzen voor de minst gepasseerde keepers. 
De prijzen waren de laatste weken al te zien in de kantine, welke 

waren aangeboden door: BOSMA AUTOMATERIALEN uit LEEUWARDEN. 

Dit geregeld door voortreffelijk werk van DOUWE VAN DER SCHAAF. 
In het afgelopen jaar heb ik dit met alle plezier gedaan en zo goed 
en kwaad dit kon juist proberen bij te houden. 

Voor het volgend seizoen zullen we een lijst maken waar de leiders 
dan de datum, wedstrijd, eindstand, keeper en wie er gescoord heeft 

op kan invullen. Dit zal het een stuk gemakkelijker voor ons maken 

en de kans op fouten aanzienlijk verminderen. 

En voor de leiders moet dit toch geen problemen geven wanneer zij de 
wedstrijdformulieren invullen kunnen ze dan ook de lijst gaan invullen 

of dat er een map in de bestuurskamer komt te liggen waar men per 
wedstrijd dit bij kan houden. Voor het geval u daarvoor bepaalde 

suggesties mocht hebben kunt u dit bij ons melden. 

De prijzen zijn als volgt verdeelt; bij de meest scorende speler 

ging de prijs naar MARTEN WOUDSTRA welke het hele seizoen de lijst 

heeft aangevoerd met maar liefst 35 doelpunten. Met een gelijk aantal 

doelpunten en wel 25 kwamen SIETSE VAN DER WAL en IJKE DE JONG.uit de 
strijd. Maar omdat SIETSE VAN DER WAL minder gespeelde wedstrijden 

had dan IJKE DE JONG heeft de redaktie besloten SIETSE de tweede prijs 
toe te kennen en IJKE de derde. 

Vierde werd JAN DE VRIES uit de D-selektie, welke op 2 doelpunten na 
alle doelpunten voor zijn elftal op zijn rekening bracht n.l. 24. 

(KLASSE JAN). Vijfde werd ANNE HAVEN welke op een totaal van 20 kwam. 

NICO HUPPES werd zesde met 15 doelpunten. Verder wil ik JACOB HESSELS  

nog even noemen die sinds april voor D.W.P. speelt en toch nog 12 
keer wist te scoren. 

Bij de keepers is het in het laatst nog heel spannend geworden met 

een enig sinds verrassende uitslag n.l. dat BENNIE VAN HES van zijn 

eerste plaats is verdrongen (na bijna het gehele seizoen bovenaan 

to hebben gestaan) door MINDERT MULDER, welke de laatste wedstrijden 

prima werk verrichte voor het derde elftal. BENNIE werd dus tweede 

op zich ook een hele prestatie. Het gevecht om de derde plaats was 

zeer boeiend dit ging tussen JAN KNIJPSTRA, RENE DE JONG en BERNIER 

HOEKSTRA . Deze laatste werd nipt derde doordat BERNIER de laatste 
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(Leuke voetballer, in bezit van slof, zoekt collega in bezit van-oude 	9  
voetbalschoen, ten einde dit seizoen samen kampioen te worden. 

'Ik had als keeper altijd graag nog een extra doelpaal in het midde:-i --
om tegen te steunen.' 

(Toon Hermans) 

wedstrijden nog in het doel heeft gestaan van het tweede, anders 

was hij niet in de lijst voorgekomen omdat hij dan te weinig wed-

strijden zou hebben gespeeld. Vierde werd het jeugdtalent uit de 

0-junioren RENE DE JONG, prima Ren.a volgend jaar meer succes. 

En dan ook niet de eerste de beste, redaktielid JAN KNIJPSTRA met 

maar liefst 24 wedstrijden, Jan verspeelde een hoge notering door de 

laatste 2 wedstrijden nog even 7 goals te moeten incasseren, maar zo 
kan het lopen. 

Hieronder dan het overzicht van de minst gepasserde keepers en de 

namen van de meest scorende spelers van het seizoen 1985-1986, dit 

met de vermelding dat het alleen gaat om competitiewedstrijden. 

ARJEN VEENSTRA. 

1 MINDERT MULDER 
	

16 wed. 

2 BENNIE VAN HES 
	

18 wed. 

3 BERNIER HOEKSTRA 13 wed. 

4 RENE DE JONG 	14 wed. 

5 JAN KNIJPSTRA 	24 wed. 

6 DURK JAGER 	14 wed. 
7 RENSKE ZWART-BOEK 19 wed. 

8 WIEPIE VAN STRALEN 13 wed. 
9 PIETER BAKKER 	16 wed. 
10 DURK VIS 16 wed. 

Schutterslijst: 

1 MARTEN WOUDSTRA 	C 35 doelpunten. 

2 SIETSE VAN DER WAL B 25 doelpunten 

3 IJKE DE JONG 	1/3 25 doelpunten 

4 JAN DE VRIES 	D 24 doelpunten 

5 ANNE HAVEN 	C 20 doelpunten 
6 NICO HUPPES 	A 15 doelpunten 

13 tegen (0,81) 
19 tegen (1,C 	) 

16 tegen (1,23) 

18 tegen (1,28) 
32 tegen (1,33) 
21 tegen (1,50) 
32 regen (1,68) 
26 tegen (2,00) 
36 tegen (2,22) 
39 tegen (2,43)  

7 JACOB HESSELS 

8 JOKE WIND-POEPJES 

9 JAN LUBBERS 

10 MELIS VISSER  

B 12 doelpunten 

D 11 doelpunten' 
1 10 doelpunten 

4 8 doelpunten 

MEDEDELINGEN 
HET LAG IN ONZE BEDOELING OM DE PRIJZEN OP 7 JUNI TIJDENS HET MIX-
TOERNOOI UIT TE REIKEN. DIT WERD ECHTER VAN GEMEENTE-WEGE AFGELAST. 
DAAROM WORDEN DE PRIJZEN AAN HET BEGIN VAN HET KOMENDE SEIZOEN UITGE- 
REIKT. 	Redaktie. 



D.W.P. 4 - Nijland 4 
O.N.S. 	7 - D.W.P. 4 
D.W.P. 	4- S.C. Joure 5 

2-1 
3-4 
3-1 

G.A.V.C. 1 -D.W.P. 4 0-2 
V.O.G. 	2 - D.W.P. 4 0-1 
D.W.P. 	4 - V.V.I. 4 1-0 
D.W.P. 4- Heerev Boijs 2-0 
D.W.P. 	4 - N.O.K. 4 4-0 
D.W.P. 	4 - V.O.G. 	2 1-0 

Totaal: 18 	13 	1 4 27 
Thuis : 	9 7 0 2 14 
Uit 	: 	9 6 1 2 13 

S.C. Joure 	D.W.P. 4 0-2 
Nijland 4 	D.W.P. 4 1-1- 
Heer Boijs 8 - D.W.P. 4 0-1 
D.W.P. 4 - D'huizen 3 0-2 
D.W.P. 	4 - G.A.V.C, 1 1-2 
N.O.K. 4 - D.W.P. 4 0-4 
V.V.I. 	4 - D.W.P. 4 4-2 
D.W.P. 	4 - 0.N.S, 7 2-1 
D'huizen 3 D.W.P. 4 4-0 

punten 33 - 20 
punten 16 - 	7 
punten 17 - 12 

D.W.P. 4 kampioen 4e klasse A F.V.B. (v.l.n.r.) 
boven: GAUKE BROUWER (leider), JOKE VAN HES, HENK DE VRIES, JAN 
IAGEVEEN, TJITSE VAN DER WAL, BAUKE DE JONG, SJOERD HARINGSMA, 

BENNIE VAN HES. 
ONDER: GERARD BOSMAN, RUDIE VIS, BAUKE DE JONG, WIETSE TOERING, 
HENK MULDER, JAN HAVEN (trainer) en MELIS VISSER. 

Kampioen werden ze door de volgende gespeelde wedstrijden: 



C.V.V.0.-Woudsend 
Nijland-Makkum 
Y.V.C.-Hielpen 

Balk 2-Heeg 2 
V.V.I. 2-C.V.V.O. 2 
D.W.P. 3-De Kool 5 
C.V.V.O. 3-Delfstrah. 3 
D.W.P.-Worlcum 
Makkum-O.N.S. 

le klasse A: 

2e klasse A: 
3e klasse C: 

A Jun, afd. A: 

2-2 
1-0 

- 4-2 
2-2 
0-5 
1-2 
1-1 
2-7 
5-1 
0-7 

)--schutter van het seizoen' 
De eindstand van het seizoen 

• '85—'86 ziet er als volgt uit: 
40: FRANS VAN WIEREN (BE  

QUICK  D.); 
37: Wieger Sinnema (ONS) en 

Johan Knoop (Oostergo); 
36:  Ronnie  Krohne (ACV) en 

Harko Schuring (Meppel); 
34: Jappie Wijnja (VVI); 
33: Jan Zijl (ACV); 
32: Ferry Loolofs (Waterpoort 

Boys), Marten Kloetstra 
(VVT), André Blmers 
(WWS); 

28: Tjerry  Kars  (CSL), Arie van 
der Wal (Flevo Boys) en 
Gerrit Bouma (Holwerd); 

27: Jan Lubbers (DWP), Tjeerd 
Heidbuurt (Veenwouden); 

26: Bert Mooibroek jr. (Oranje 
Nassau), Jelle Feenstra 
(Bolswardia); 

23: Folkert Wesseijus (Workum), 
Minze Walda (Friese Boys); 

22: Wiep Kuipers (Heerenveense 
Boys), Cor Lindeboom 
(Bolswardia), Chris Riemens 
(Flevo Boys); 

21:  Dicky  Bouma (Hubert 
Sneek), Koen Roukens 
(ONT), Simon de Schiffart 
(AVC); 

20: Galt Luhoff (ONS), Melle 
Sibma (RWF); 

19: Rudolf Hendriks (Zwalu-
wen), Jan Rozema (Zwaag-
westeinde), Tonnie Ernst 
(Flevo Boys), Johannes 
Bloemhof (Nijland), Willem 
Schoorstra (Ternaard), Henri 
Kramer (HZVV); 

18: Klaas van der Weg (Ter-
naard), Wilt Dijk 

Weg 

Dagbiag 
29 mei 1986 

Even ter verduidelijking omdat er toch wat misverstanden uit voort 
zijn gekomen. De foto's in de vorige nummers in de rubriek nYn 'n 
sulveren raneu behoren niet bij de wedstrijdverslagen. 
De wedstrijdverslagen sluiten wel op elkaar aan, maar het 
moeilijk om steeds weer een bijpassende foto te vinden. 
Hieronder een wedstrijdverslag dit ter afsluiting van het 
O.N.S.—D.W.P. 7-4. 

Wen Zaterdagmiddag ONS, en D.W.P. on- 
geveer een ha2f uur hadden gespeeld en de 
stand nog steeds 0-0 was, zal niemand 
gedacht hebben dat deze wedstrijd nog zo-
veel doelpunten zou opleveren. 
Beide ploegen speelden in deze periode te 
futloos, maar ONS. herstelde zich 't eerst, 
wat resulteerde in een fraai schot van 
11n1cshInnen van Delden, dat rakelings voor-
langs ging. Aan de andere kant kreeg mid-
voor Akkenman de kans toen (hij alleen voor 
keeper Boscrna kwam te staan, .Maar die 
wist door uitlopen nog te redden. Beide 
voorhoeden kwamen er beter In en na dat 
de Hoop een mooie aanval had onderbroken 
moest hij daarna zwichten voor een vol-
treffer van de O.N.S.-midvoor. 0,N.S, had 

Direct nadat de strijd hervat was kwam 
D.W.P. gevaarlijk opzetten en een kleine 
weifeling in de oranje-iverdedigIng was 
voor middenvoor Akkerman voldoende de 
achterstand tot 3-2 te verkleinen. Zelfs 
kreeg Visser  oak  nog de kans van de dag 
om de gelijkmaker te scoren, maar In vrije 
positie schoot hij hoog over. Een fraaie 
combinatie leverde O.N.S. het vierde doel-
punt op (4-2) doch ‘1.half Feenstra die 
mee ten aanval was getrokken, reduceerde 
de stand tot 4-3. Toen werd het echt span-
nend. Met mooie open aanvallen werd de 
O.N.S.-veste voortdurend onder schot ge-
nomen, maar die werd met grote hardnek-
kigheid verdedigd. 0.N.S, daarentegen hield 
liet spel veel korter en liep, mede door het 
opdringen van D.W.P., telkens In de buiten-
spelaanval. Toen men 't meer over de vleu-
gels gooide werden de aanvallen echter veel 
tairijIter en gevaarlijker en Icon van Delden 
met een tweetal fraaie doelpunten de stand 
opvoeren tot 6-3. Wel benutte Alckerinan 
daarna nog een fout van de 0.N.S.-verdedi-
gifig (6-4) doch kort voor (het einde bracht 
van Delden de slotstand op 7-4. 

J an 

4e klasse A Zaterdaginiddageompetitie. 
De competitie werd hier Zaterdag op nog-
al rustige wijze hervat. Bepaald schokken-
de gebeurtenissen deden zich niet voor. 
ONS. won met de merkwaardige cijfers 
7-4 van D.W.P. en Heeg zag het bezoek 
aan Delfstrahuizen gehonoreerd met een 
normale 2-0 zege. Zwaluwen en M.J.V. 
lieten het in Leeuwarden bij een 0-0 gelijk 
spel en Blauw Wi boekte in en op Wor- 

13 9 2 2 20 35-24 
12 9 1 2 19 25--11 
12 7 1 4 15 24-16 
12 5 4 3 14 16-14 

• 11 5 2 4 12 24-25 
10 5 1 4 11 29— 9 

• 12 4 1 7 9 24-31 
11 2 0 9 4 14-31 
11 0 0 11 0 11-41  

Programma voor  ass.  Zaterdag; 
Leeuwarden; Blauw Wit—D.W.P, 
Workum:' Workum—Heeg 
D'hu izen D'huize.n—Zwaluwen 
Meppel: M.J.V.—Q.V.C. 

Het Sneker O.N.S. krijgt dus een vrije mid-
dag en zal mede daardoor de eerste plaats 
wel aan Heeg moeten afstaan. De liege-
mers dienen daartoe van Workum te win-
nen en dat zal wel lukken. D.W.P. krijgt 
opnieuw een moeilijke uitwedstrijd; waar-
schijnlijIc zullen de groenhemden ook aan 
Blauw Wit wel de eer en de punten moeten 
laten. Voor M.J.V, liggen de zaken vrij 
eenvoudig; de thuiswedstrijd tegen Q.V.C. 
zal de Meppelers geen moeilijkheden ople-
veren. Iets minder gemakkelijk wordt het 
voor de Zwaluwen, maar toch starten zij 
in Delfstrahuizen wel als favorieten. 

is voor ons 

seizoen. 
Kn stra 

ZATERDAG 27 MAART 
St Johannesg-a: 

14.30  IL;  D.W.P. 3—D'hulzen 3 
16.15 u.: D.W,P, 2—Hielpen 2 

Delfstrahnizen: 
16.15 u.: D'hulzen—Zwaluwen 

Idskenhulzen: 
16.00 u.: 

Friso 3—Black Boys 4 
Friso 2—C.A.B, 2 
De  Kool  2—Preno 2 
Friso—L.S.C. 2 (A-Jun.) 

Langweer—Terhorne 

F.F.S.—Read Swart 2 

Zaterdagmiddageompetitio: 

•toen blijkbaar de smaak te pakken, want kurn  eel]  tom 4-0 overwinning. De otand 
de ene' bal na de andere leverde de gasten werd hierdoor: 
moellijklieden op. Het werd 2-0 door 
r.buiten Koster, en door Speelman was het 
kort daarna al weer raak (3-0). Kort voor 
rust kreeg aan de andere kant r.binnen 
Visser ook een opgelegde kans, die hij 
prompt benutte. (3-1). Met deze stand 
ging de rust in. 

O.N.S. 
Heeg 
Zwaluwen 
M.J.V. 
D.W.P. 
Blauw Wit 
Workum 
Delfstrah, 
Q.V.C. 

ZONDAG 28 MAART 
Joure: 

12.00 u.: 
14.00 u,: 
14,00 u.: 
16.00 u.: 

Langweer: 
13.30 u,: 

Stohhega: 
13.30 u.: 



14.00 
19.00 
19.00 
14.00 
19.00 
19.00 
19.00 
19.00 
14.30 
12.30 
19.00 
19.00 
19.00  

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

OEFENPROGRAMMA EERSTE en TWEEDE ELFTAL 1986-1987. 

zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
maandag 
woensdag 
donderdag 

zaterdag 

maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
zaterdag 

maandag 
woensdag 

zaterdag 

2 aug 
5 aug 
7 aug 
9 aug 
11 aug 
13 aug 
14 aug 

16 aug 

18 aug 
19 aug 
20 aug 
21 aug 
23 aug 

25 aug 
27 aug 

30 aug  

trainen 
trainen 
trainen 
trainen 
trainen 
trainen 
D.W.P. 1 - Boornbergum 1 
Tijnje 1 (zon) - D.W.P. 2 
D.W.P.1 - Bant 1 
D.W.P. 2 - Bant 2 
trainen . le en_Ze. _ 
S.D.S. 2 - D.W.P. 2 
Langezwaag 1 - D.W.2. 1 
H'veense Boys 2 - D.W.P. 2 19.00 uur 
D.W.P. 1 naar Rijperkerk (toernooi) 10.00 
D.W.P. 2- Oudehaske 1 	14.30 uur 
trainen le en 2e 	19.00 uur 
D.W.P. 1 inlasting of bekerwedstrijd. 
D.W.P. 2 trainen 	19.00 uur 
Aanvang competitie 	 

le en 2e 
le en 2e 
le en 2e 
le en 2e 
le en 2e 
le en 2e 

OEFENPROGRAMMA DERDE ELFTAL 1986 - 1987. 

3 - Woudsend 2 
3 - Boornbergum 
3 - Bant 3 
3 - N.O.K. 2 
3 - H.J.S.C. 2 
3 - Jubbega 1 (zat) 

30 aug Aanvang competitie 	 

maandag 

WO ensdag 
zaterdag 
dinsdag 
donderdag 
zaterdag 
woensdag 
zaterdag 
woensdag 
zaterdag  

4 áug 
6 aug 
9 aug 
12 aug 
14 aug 
16 aug 
20 aug 
23 aug 
27 aug  

trainen 

trainen 
trainen 
D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P. 
D.W.P.  

19.00 uur 

19.00 
14.00 
19.00 
19.00 
14.30 
19.00 
13.45 
19.00  

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 



31 mei 1986 toernooi E-pupillen te Bakhuizen. 

Om 8 uur waren we allemaal op twee na bij de kantine. 
De reis ging naar Bakhuizen, waar we een toernooi hadden.  

REMELT  MODDERMAN was ziek en JACQUELINE VAN HES had bedankt. 
Jammer want het was zo leuk een dame in het veld, hierbij bedankt 
voor je goede inzet. 
We kwamen om kwart voor negen, na veel zoekwerk aan, de weg was 
afgesloten. Aanvang wedstrijd 9 uur. 
Toen kwamen we tot ontdekking dat EGBERT MULDER er nog niet was. 
Gelukkig kwam die 2 minuten voor de wedstrijd nog aanhuppelen. 
We moesten eerst tegen 0.N.S., in de eerste helft kwamen we achter 
met 1-0. Na een paar goede reddingen van keeper KEIMPE WIERDA, 
werden we wakker. De leiders stuurden ons meer naar voren. 
Met een paar mooie voorzetten van GEERT DE VRIES bleef het jammer 
genoeg 1-0. KEIMPE WIERDA zei na afloop: "Ik had niet veel te doen". 
Tweede partij moesten we tegen Bakhuizen 1 , met goede moed be- 
gonnen we, maar we verloren met 0-3. 
Na afloop zei erin: "Die bal was niet goed", een ander zei: "De 
jongens waren ook veel groter". 
Na veel gemopper moesten we na de kleedkamer waar we ranja kregen. 
Derde partij tegen Scharsterbrug. 
Met een paar wissels en een zere arm van GEERT, moesten we er weer 
tegenaan. "Makkie" zei  HARM  JAN "er zitten allemaal meisjes intl., 
later bleek er ook jongens in te zitten. 
We begonnen met een paar mooie kansen, achterspeler EGBERT MULDER 
die de bal meenam naar voren, om twee man heen speelde, en de bal 
doorspeelde naar LUC PEN. Deze nam de bal verkeerd aan en raakte 
hem kwijt, jammer. Na een misse uittrap kwamen we met 1-0 achter. 
REMCO AKKERMAN schopte uit de bal belandde bij MARCO VAARTJES. 
Hij nam de bal mee en schopte op de goal, de keeper kon hem nog 
net pakken. We verloren met 2-0. 
We gingen nu weer huiswaarts met een mooie beker en ieder een vaan- 
tje. Het was een mooi toernooi en de weergoden waren ons goed gezind. 
Volgens de leiders hebben we allemaal goed ons best gedaan. 

verslag E-pupillen 

Hierbij willen wij een ieder bedanken die hun auto beschikbaar 
stelden om de spelers naar hun bestemming te brengen. 
Wij hopen dat u het volgend seizoen er allemaal weer bent, want: 
VAN DE JEUGD MOETEN WE HET HEBBEN. 
Doelpunten zijn er dit seizoen niet gemaakt, maar door trainen en 
een goede uitleg van de nieuwe trainers komt dat wel goed. 
Ook een dankwoord aan de trainers die dit afgelopen seizoen de 
jongens woensdagmiddags getraind hebben. 

leiders E-pupillen GERRIT DIJKSTRA en  HARM  PEN 



A co 2000 

Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

ma/era/Sited 

Pon 7 

Matitath  dug&  
TeL 05137 - 2002  

BROOD KOEK BANKET 

4  uw warme bakker dichtbij 

met bezorgdienst aan huls 

ook voor 
rest aura tiewerkzaanthoden 

naar 

weeembralrijP 
lembene boom 

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 

IRISES 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

De supermarkt van deze tijd! 
A. VAN ZWOL 

ihe  

Streek 131 - Tel. 1494 - Rotsterhaule 

BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN  ETC. 	e,.-w ,Ipk,URANT...s

4/ UITVOERINGEN 

KOMEN HALEN 	 ir 1P  lo/  

,STREEK  116 
8464 NH ST.JOHANNESGA  

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES 



SIGARENNIAGAZWN 

DE HEY 
DE  'JERK  3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres 
voor logo en lotto) 

Voor gezellig en 
voordelig winkelen! 

KOOPCENTRUM 
JOURE 

KOOPCENTRUM JOURE 

VIS-INN  
Uitsluitend 
met kwaliteit 

Tel. 6660  

!leak Zoefeadal Sport 
PAIdstraat 55 - Joule .te.  05138-35811 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN O.A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP— 
EN TENNISSCHOENEN 

SHIRTS, BROEKJES, KOUSEN 
TRAININGS— EN JOGGINGPAKKEN 
TENNIS— EN ZWEMKLEDING 

—.—.—.—.—.—.— 

KALSBEEK MIDSTRAAT 104 JOURE 

voor al uw voeg en 
restauratieworkzaandreden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
E, &W. SLOOTHAAK 
Scharaterbrug 05138.4872 
Heerenveen 	05130.88781  

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

JUWELIERSBEDRIJF 

J.H. v.d. MEULEN 
Midstraat 121 

Tel. 2487 

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
tel. 05138.8211 bgg 2284 

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER  

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUIN MEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

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

EXCLUSIEVE  GESCIIINKEN POOR ME PORTEMOHNEE 

Brilmonturen  venal  140,... 

Contactlenzen 

Contactlensvloeistof  fen  

Foto- en Filmartikelen 

Fotoos in 2 dagen klaar 

Op vertoon van daze  
advertently  gaven  full  
10 olo korting WI aankoop 
van  eon  complete bril. 
(montuur • glazen) 

1.44m2),ErS 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

tie  rak. kerk 



Ook deze maand hebben we weer, net zoals vorige maand, 2 elf-
tallen van de maand, op deze manier hebben we dit seizoen alle 
elftallen gehad. 
Volgend seizoen gaan we weer gewoon door met deze rubriek en 
beginnen we van voor af aan. 

redaktie. 

Elftal van de maand. 
J 

DAMES D.W.P. (v.l.n.r.) 
Boven: Johannes de Vries, UILKE GONGRIJP, TETJE DE VRIES, ATJE PEN, 

TINEKE VAN HES, JANNIE HUISMAN, WIEKE KEULEN, RIKA WIJNGAARDEN, 
ANJE LAGEVEEN, HENNIE KEULEN, MINTJE VAN DER MEER, ELINE STROES, 
WIETZE ZWART. 

Onder: RUURDJE GRONDSMA, MARJA FEENSTRA, JOKE WIND-POEPJES, GRETA VAN 
HES, JOEKJE AKKERMAN, SIPPIE BOEK, RINSKJE ZWART-BOEK, ADRIE NOTA. 

LEDENMUTATIES Omdat het publiek voor doelpunten komt, overweegt Frits Bom een kort 
geding tegen keepers die de nul willen handhaven. 

Nieuwe leden: Bedankt als lid 
* Jan Lubbers naar S.C. Joure 	* Klaas Huisman Streek 73 StJoh. 
* Peter Renes transfervrij. 	* Henkie van Hes Molenstelle 13 St Joh. 
* Arjen Veenstra naar donateurs. * Jappie Otter de Grie 47 St Joh. 

* Andries Heida Stelle 47 Joure 
Het kan zijn dat er nog enkele mutaties moeten worden verwerkt, daar 
deze nog niet bij het secretariaat bekend waren. 

Overschrijvingsperikelen 
Waarom ik weg ga? Nou gewoon, ik wil nu wel eens naar een club 

waar ook de lagere elftallen met fatsoenlijke ballen trainen in plaats van 
die koekblikken waar ik me hier het hele jaar mee moet behelpen.' 

Vreemd. Sinds onze club een vrouwelijke masseur heeft, wil iedereen 
opeens heel erg graag op de bank. 



EEIJ MKKORF JA! 
OKDAT E 1.1P2F GREOS-
REG-ITER Al. Diveasa 
MALEJJ 6ESETF.J-1 

Haeir!  

IK tgar HEUS GiEL.,Dr:rrJe DE pesr 
flAki DiE kEREL NEBT, 

NAAR... 

VERENIGINGSNIEUWS 
Zaterdag 31 mei j.l. werd te Sintjohannesga een toernooi gehouden 
voor D.W.P. 1 en 2. 
Dit toernooi vond plaats onder schitterend voetbalweer (niet te warm), 
het was een uiterst sportief toernooi met soms mooi samenspel. 
D.W.P. 1 kwam in het veld met de nieuwe aankopen: KLAAS HUISMAN 
(Nieuweschoot) en HENK VAN HES (Heerenveense Boijs), dit bleek een 
goede investering te zijn wat duidelijk  óp  het spel invloed had. 
Dit blijkt wel uit de uitslag want D.W.P. 1 werd eerste in hun poule. 
Ook D.W.P. 2 leverde een prima prestatie door ook eerste in hun 
poule te worden. Voor de organisatie wordt het misschien wel moeilijker 
volgend jaar 	nog tegenstanders te vinden, daar D.W.P. alle le 
prijzen opeiste in hun eigen toernooi. 

Uitslagen als volgt: 
D.W.P. 1- 	S.D.S. 1 0-0 Zeerobben  2 - Hark. Boijs 3  0-0 
D.W.P. 	2 - S.D.S. 	2 0-2 Zeerobben  1 - Y.V.C. 1 3-1 
0.N.T. 1 - S.D.S. 1 1-0 Be Quick 2 - Hark. Boijs 3 1-3 
S.D.S. 2 - Zeerobben 2 0-2 Y.V.O. 1 - D.W.P. 1 0-3 
Zeerobben 1 - O.N.T. 1 0-3 D.W.P. 2- Be Quick 2 2-1 
Hark. Boijs 3 - S.D.S. 2 1-0 S.D.S. 1 - Y.V.C. 1 0-1 
D.W.P. 1 - Zeerobben 1 1-0 Be Quick 2 -  Zeerobben  2 2-0 
Hark. Boijs 3 - D.W.P. 2 0-2 Y.V.C. 1 - 0.N.T.1 3-0 
S.D.S. 1 - Zeerobben 1 2-1 S.D.S. 2 - Be Quick 2 2-0 
Zeerobben 2 - D.W.P. 2 0-2 O.N.T. 1 - D.W.P. 1 0-3 

Standen: 
1. D.W.P. 1 	7 punten 1. D.W.P. 2 	6 punten 
2. Y.V.C. 1 	4 punten 2.  Harkmase Boijs 3 	5 punten 
3. O.N.T. 1 	4 punten 3. S.D.S. 2 	4 punten 
4. S.D.S. 1 	3 punten 4.  Zeerobben  2 	3 punten 
5. Zeerobben 1 	2 punten 5. Be Quick 2 	2 punten 



Een verslas van de uitermate boeiende finale om de FREONSKIPSBEKER, 
tussen D.W.P.-7717awarden espeeld in Garijp. 
Nadat JAN TEN HOEVE mij opbelde om te weten te komen, of hij voor 1 
persoon moest boeken of voor 2 personen in de bus, heb ik hem maar ge-
zegd om te kiezen voor het laatste. Temeer, omdat ik al mijn charmes 
effe in de strijd zou gooien om iemand van de andere sexe mee te krijgen. 
En om niet al te bescheiden te wezen moet ik u zeggen 	 met  success  
De avond voor de wedstrijd kregen wij in de bestuurskamer nog een wed-
strijdbespeking voorgeschoteld door de helaas vertrekkende supervisor/ 
technisch directeur de weledele heer  BONNE  DE VRIES. 
Wat uit dit gesprek rolde was voor mij persoonlijk zeer positief. Dit 
hield dus in 	 ikmocht spelen. 
Na dit boeiende en interessante gesprek moesten de beide spitsen en 
tevens "broeders", ROEL en ik, even op krachten komen bij Atte "Botte" 
Wever. Na een paar "potjes" te hebben gebiljard (beter is: Roel gebil-
jard) gingen wij per taxi naar Huize Vaartjes om aldaar de nodige nacht-
rust op te doen. 
Om 17.00 uur was het dan zover, we vertrokken met een "splinternieuwe" 
bus van Koopmans richting miljoenenstad Garijp. Naast mij op de achter-
bank, de onvergetelijke en grote vriendin Tetje. Dus wat wil je dan nog 
meerl Het sfeertje in de bus was werkelijk perfect met "in de beginne" 
	 Geestelijke Muziek. Op de heenreis waren toch, le niet te evenaren 
gangmakers JAN DIJKSTRA en de inmiddels welbekende en 110 kilo wegende 
HENK VAN DER WAL met een zeer ruime broek waar wij thuis meestal de aard-
appelen in hebben, op hun best. Kortom, we leefden naar de wedstrijd toe. 
Na eerste een lekker kopje koffie te hebben gedronken, kleedden wij ons 
rustig en uiteraard zonder zenuwen om in de kleedkamer, een plaats waar 
dat meestal de gewoonte is. Toen begon de warming-up, wat voor mij zeer 
belangrijk was, want ik had voor deze belangrijke wedstrijd speciaal 
nieuwe schoenen gekocht, op advies van mede-redaktielid Jan Knijpstra. 
Ze zaten direct heerlijk en had ik deze schoenen het hele seizoen ge-
dragen, dan had van z'n levensdage niemand meer aan mijn voetblacapaci-
teiten, getwijfeld. (je moet, als je de kans-krijgt, jezelf toch een 
beetje promoten, nietwaar?) ("een beetje"????? red.) 
Om zeven uur (of half zeven) begon dan eindelijk de wedstrijd. 
Hiervoor zag ik aan de zijlijn een spandoek, waardoor ik mijn tranen 
ternauwernood kon bedrwingen. Het ging namelijk om het spandoek met de 
overduidelijk tekst: "RIN STAAT ERIN". Klasse, want dit was toch mooier 
dan: "RIN MOET ERIN". 
De eerste minuten van de wedstrijd was zeer rustig. Er gebeurde toen 
weinig tot niets. Later veranderde dit, toch wel, in het voordeel van 
Leeuwarden. De hoofdstedelingen van Friesland kregen benauwend veel 
kansen, maar het sluitstuk van de verdediging, JAN KNIJPSTRA, stond 
werkelijk perfect te keepen. Vooral die kopbal uit een vrije trap, toen 
JAN de bal uit de kruising haalde was op ere-divisie-niveau. 
In deze fase van de wedstrijd mochten wij echt de handen dichtknijpen. 
Ook wij kregen kansen maar deze kon je indelen in de categorie "counters". 
In de pauze werd JURRIT VISSER gewisseld (wat echt niet leuk is) voor 
HENK VAN DER WAL. HENK werd voorstopper en JAN DIJKSTRA werd rechter-
middenvelder, met WILLEM VAN DER WAL op de plaats van JURRIT. 
De tweede helft kregen wij veel meer vat op de wedstrijd en daardoor 
ook de betere kansen. Er bleef weinig meer over van het Leeuwarden in de 
eerste helft. Helaas konden wij de kansen nog niet benutten en moest er 
een verlenging komen. 
Voor het ong. 1000 koppige publiek was dit een verademing, want volgens 
mij hadden ze in geen jaren zo'n spectaculaire wedstrijd gezien tussen 
de beide kemphanen Leeuwarden en D.W.P. 
De verlenging duurde 2 keer 71 minuut. Al in de eerste verlenging maakte 
JAN LUBBERS aan alle onzekerheid een einde, via een streep in de kruising, 
die zelfs onze video-specialist ter plaatse (waarvoor hartelijk dank), 
niet kon volgen. (nog vergeten te melden dat ROEL werd gewisseld voor 
PETERMIEENES"). Natuurlijk werd JAN bedolven onder medespelers, waar-
bij hij het onmiskenbaar "Heizelsbenauwd" moet hebben gehad. 
De tweede verlenging moesten we de zaak even, om maar in vaktermen te 



spreken, "consolideren" en zo pakten wij gelukkig de FREONSKIPSBEKER. 
Na dit fantastisch resultaat en de uitreiking van de beker door vice-
voorzitter F.V.B. Berendsen aan KLAAS VEENMA gingen wij luidkeels 
naar de bus, die ons weer terug moest brengen.in Sintjohannesga, wat 
een hele klus bleek. 
De reeds eerder genoemde gangmakers schreeuwden om een persoon die wat 
moest brullen in de microfoon. Nadat ook dit was gebeurd, via een 
paar leuzen .... hb DURK, gingen we op advies van onze reisleider MINNE 
MODDERMAN via een toeristische route langs Heerenveen en de nieuwbouw-
wijken van Oudehaske, richting kantine D.W.P. 
Hier was de stemming helemaal compleet, want er was gratis drinken en 
ook de buskosten waren op rekening van de club, schitterend. 
Het bier vloeide dan ook rijkelijk in de uitgebluste lichamen van de 
heren spelers en iedereen die aanwezig was. Ook kregen wij nog prach-
tige bloemen uitgereikt door onze voorzitter Oene Bijker. 
De meesten gingen om een uur of half 4gn, met lichte hoofden, naar 
Wever waar het feest onverminderd doorging. 
Om half vijf was ik weer in Heerenveen, waar ik nog even heb gedroomd 
van een paar prachtige acties, geleverd in die denderende finale. 
Al met al hebben we een prachtig seizoen gedraaid met een tweede plaats 
in de competitie en de FREONSKIPSBEKER. 

Uw sportverslagever ter plaatse, RINTJE HEERINGA. 

Om het verhaal helemaal compleet te maken hoorden we ook nog dat 
Rintje !e avonds ook nog een vrouwelijke fan naar huis had gebracht. 
Dit even ter verduidelijking van het gehele verhaal daar hij dat waar-
schijnlijk is vergeten te vermelden. 

Jan Knijpstra 

. Vice-voorzitter Theo Berendsen van de FVB reikt de Freonskipsbeker Uit aan aanvoerder Klaas Veenma van 
DWP, die daar zichtbaar mee in zijn nopjes is. 

(foto Friesch Dagblad 26 mei) 
'Cruijff naar Feijenoord? Da's net of je een hondje afmaakt waar je veel 

van houdt.' 



lkies voor uw snacks 
het juiste adres  

leaf  ze  trig  de 
FRITES EXPRES! 

in het zomerseizoen 
kunt u  ono  dagelijks 
vinden hij het Nannewild 

DE WITH & SPIJKSTR A  
oude  haske 

Ce/v, 
Badpaviljoen 
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eig.J.Onstwedder 
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Tweewielerbedrijf 

LEMSTRA 

Oudehaske 
Tel. 05130-77212 

Tevens benzinestation en autoservice 

Café-Restaurant -Zaalaccommodatie 

„HET ANKER" te Scharstcrbrug 
Hollandiastraat $0 

Voor een geslaagde feestavond en . . . 
tegen een betaalbare prijs. 

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

Vraug, vrijblijvend prijsopgaaf bij de heer  IL  Jonkman, Tel. 05138-2350. 

MABO- 
Bootservice 

ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO ' S 
SURF PLANKEN 

A

, 

 REPARATIE 

Haskertítgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301 

tzi 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 

G.AS -WATER- ELEKTRA - CV -DAK- EN ZINKWERK 

• ERKEND INSTALLATEUR 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID 
welkom bij 	 

de voetbal 
vereniging  with  

AANMELDEN BIJ R.VISSER-DE VRIES 05137-1739 	peril  



AMBACHTELIJKE 

SLAGERIJ JANSEN 
ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
TELEFOON 1597 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

WIJ SLACHTEN ZELF 
OOK VOOR HUISSLACHTING 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 
HAM ENZ. 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERII 

BABYZAAK 

GEREEDSCHAPPEN 
HANG- EN SLUITWERK 
LADDERS 
KANTELDEUREN 
DAKRAMEN 
TUIMELDAKRAMEN 
ALLES VOOR VAKMAN 

EN DOE-HET-ZELVER 

REGTS 
MIDSTRAAT 151 • JOURE 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

schoenseivice 

clean inn  stomerij  

„de lelie"  

Teo  en Tineke Feenstra 
Midstraat 102 —Joure — Tel. 2458 

7 IS 4,144R EEN WEET, 
W44R l/ POOI?TREffEIIJK EET. 

04 HET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN CE ZULT NOOIT PETER 
4D/?ES BEGEREN 

CAFETARIA "T amok " 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Veilig autorijden met onze rijooleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEIV1A 
VAMOR/MI 

SCHEEN 53 - JOURE - 21` 05138-2964 

De autorijschool met Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks te bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor at uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

'' ,111111t 	- 

1IN NEI OE HAL 
Uo leponIngstIltion bInnet 

worutudoin ton 9.00 °ant 10.00 
oar°  

i 	
heeds fan 9.00 oant 21.00 oero 

a 	
an 	° 

fan 13.00 ant 17.00  oer  o 
nE7F$10.11RWENNINGYNRJOCHTIN: 141

EKOER 
DE JOULUER 

SPORTKLEDING 
Ga eens een praatie maken 
met uw sportspecialist 

Ook het  spectate  adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

I 

(`1 SPORTSHIRTS 
KOUSEN 
BROEKJES 
ROKJES  
Adidas-, Puma-  en  Quick  
SPORTSCHOENEN 

Midstraat 39 
Tel. 2647 

"discount  
FOTO - VIDEO - LECTUUR • BOEKEN 

Midstraat 153 - 8501 AK Jour — Tel. 6460 

-discount  



DWP winnaar van 
Freonskipsbeker 

GAR1JP - Op het terrein van voetbal-
vereniging V en V'68 te Garijp werd za-
terdag de finale om de Freonskipsbeker 
gespeeld tussen  SC  Leeuwarden en 
DWP. Na de reglementaire tijd prijkte 
nog steeds een 0-0 stand op het score-
bord. In de tweede verlenging wist 
DWP een 1-0 zege te behalen. 

Gedurende de eerste helft was  SC  
Leeuwarden de betere ploeg, doch wist 
de kansen niet te benutten. In de tweede 
helft werden de rollen omgedraaid en 
was DWP de betere ploeg. Aan beide 
kanten deden de keepers van zich spre-
ken door hun doel uitstekend te verde-
digen. 

L.Co 

Verslagen van de bekerfinale, gehaald uit de Leeuwarder Courant en 
het Friesch Dagblad van 26 mei 1986. 

Freonskipsbeker voor DWP 
GARIJP — Met een offensief dat 

min of meer op kousevoeten startte 
en eindigde met wapperende vlag 
en slaande trom, heeft DWP zater-
dag Sportclub Leeuwarden versla-
gen in de finale van fle strijd om de 
Freonskipsbeker. Met éen uithaal 
als een afgevuurde kartets zond Jan 
Lubbers na zes minuten in de eerste 
verlenging een 'streep' langs de ver-
twijfelde vingers van veteraan doel-
man Jan van der Wal. Vanaf de 
linkerflank werd hij vakkundig aan-
gespeeld door Willem van der Wal 
en toen kon geen keepersverweer 
meer iets uitrichten. 

Leeuwarden —  DWP 0-1  
Deze treffer viel overigens als 

een rijpe appel uit de voorraadkast, 
want de mannen uit Sint Johannes-
ga hadden daarvoor een regen aan 
kansen naar de woestijn geholpen. 
Tot driemaal toe had. Jan Lubbers 
reeds eerder de strijd definitief kun-
nen beslissen, maar evenzo vele ke-
ren was hij een wimpertrilling van 
een doorboring af door het fanatie-
ke duik-en vutstwerk van Jan van 
der Wal. 

Leeuwarden heeft met name in 
de eerste speelhelft door gelouterd 
voetbal de gasten een tempo voor-
gehouden, waarbij niemand de gele-
genheid kreeg om rustig boekweit- 

koeken te eten. Het was alle hens 
aan dek geblazen en iedereen moest 
toi op de bodem van de krachten-
voorraad gaan om d.e nul vast te 
houden. Het was het groene licht 
voor spetterend aanvalsvoetbal vol 
sierlijke arabesken en af en toe be-
kroond met balletjes waarbij doel-
wachter Jan Knijpstra behoorlijk ra-
deloos naar de pet moest grijpen. 

• Keer op keer daverden Rein 
Mijnheer, Jan Hoekstra en Geale  
Veltman  door de verdedigingsgor-
del, maar wanneer het op schieten 
aankwam, leek het alsof de heren 
een blinddoek voor ogen hadden. 
DWP kwam met gevaarlijke coun-
ters van Rintje Heeringa, Willem 
van der Wal en Jan Lubbers opda-
gen. De markante Piet Tiekstra en 
de uitblinkende captain Watze Ro-
denhuis konden echter tijdig hun 
bevrijdende voet-en koparbeid in 
werking stellen. Jan Hoekstra kopte 
eens onder de lat na een vrije trap 
van Geale  Veltman,  waarbij Jan 
Kriijpstra's ingrijpen een goal ver-
hinderde. Eenmaal *denderde Rintje 
Heeringa zo venijnig door de Leeu-
warder muur, dat Jan Leegstra vlak 
voor de doellijn zijn reddende 
'poot' moest uitsteken om een op 
dat moment onverdiende achter-
stand te voorkomen. 

De tweede helft leek van hetzelf-
de laken een broek te worden. Het 
pakte anders uit, want de hoofdste- 

delingen moesten de veiligheidsgor-
dels aansnoeren bij enkele DWP-
acties. pe snee was er volkomen uit 
en de groenwitten dicteerden de 
zaak onder toezicht van aanvoerder 
Klaas Veenma. Naarmate de strijd 
vorderde tekende het geloof in ei-
gen kunnen zonnevlek <en van ple-
zier in het spel van de uiteindelijke 
winnaars. Kort voor het einde van 
de reguliere speeltijd leken aanvan-
kelijk Rintje Heeringa en Harry van 
der Velde de beslissende uithaal te 
zullen fabricren en onmiddellijk 
daarop  Bennie  Nijenhuis vanaf twee 
meter aan Leeuwarder zijde. Het 
bleef echter bij de brilstand. 

De eerste helft van de 'barrage' 
bracht meteen de ontknoping. Het 
schot van Jan Lubbers betekende 
een dubbel en dwars verdiende zege 
van een hard werkend team op een 
conditioneel enigszins tegenvallend 
Leeuwarder elftal. 

Arbiter Jan Tiemersma uit Garijp 
liet een gedegen indruk achter en 
baan,de zich met zijn beide  linesmen  
met verve door het spannende ge-
beuren heen. Na afloop reikte FVB-
bestuurder Theo Berendsen de cup 
uit aan aanvoerder Klaas Veenma, 
terwijl de Leeuwarder captain even-
eens een herinneringsbeker in ont-
vangst mocht nemen. Door deze 
overwinning mag DWP deelnemen 
aan de strijc om de KNVB-beker. 

SKARSTERLAN—TOERNOOI 1986. 
Uitslagen poule A: Joure zm - Joure jeugd 2-0, Lang-
weer - FFS 0-1, Joure zm - Langweer 1-0,  MPS  - Joure 
jeugd 0-0, Joure jeugd - Langweer 1-0, Joure zm - 
FFS 4-0. Stand poule.  A: 1. Joure zm 3-6, 3.0.0, 7-0; 
Joure jeugd 3-3, 1.1.0, 1-2; 3. FFS 3-3, 1.1.0, 1-4:4. 
Langweer 3-0, 0.0.3, 0-3. 
Uitslagen poule B: Renado - DWP 1-2, VVI - Oudehas-
ke 0-1, VVI - DWP 1-0, Oudehaske - Renado 2-0, Ou-
dehaske - DWP 0-1, Renado - VVI 2-1. Stand poule B: 
1. Oudehaske 3-4, 2.0.1., 3-1;2. DWP 3-4, 2.0.1, 3-2: 
3. VVI 3-2, 1.0.2, 2-3; 4. Renado 3-2, 1.0.2, 3-5. 
Finaleronde: Joure zm - Oudehaske 3-0, Joure jeugd 
- DWP 0-1, FFS - VVI 0-5, Langweer - Renado 1-2. 
Eindstand: 1. Joure zm, 2. Oudehaske, 3. DWP, 4. 
Joure jeugd, 5. VVI, 6. FFS. 7. Renado. 8. Langweer. 

ONZE WURTVERENIGINGEN2 
Tweede klga D zaterdag: 

Delfstrahuizen 19 32 89-13 
HJSC 20 31 74-13 
Oudehaske 20 31 61-11 
TOP '63  20 27 44-13 
SC Lions  '66 20 25 36-28 
Foartít 20 24 41-27 
Scharnegoutum '70 20 	19 45-41 
EBC 20 	15 26-44 
Akkrum zm 20 6 13-106 
Blauwhuis zin 20 5 21-84 
Stormvogels '64 19 	3 8-71  

Del fstrahuizen kampioen. 

De 1,1969 
nlóére OVnikOg  



Op de foto bedanken de spelers hun trainer  BONNE  DE VRIES met het 
behaalde succes in de beker. Wat zeer zeker dik verdiend is!!!!! 

Hierbij wil ik namens de spelersgroep van het le elftal  BONNE  
DE VRIES bedanken voor hetgeen hij gedaan heeft voor D.W.P. 
Niet alleen het trainen en coachen van het eerste elftal was goed, 
ook de besprekingen waren zeer nuttig. 

Net dat gevolg, dat het elftal meer een eenheid is geworden en 

dat er veel minder op elkaar gekankerd is dan voorgaande jaren. 
De problemen die er waren, werden direct met elkaar uitgesproken 

en dat is toch de manier om een eenheid te krijgen. 
Wij wensen  Bonne  en zijn gezin de komende jaren veel geluk toe en 
succes bij zijn nieuwe ploeg Read  Swart  uit De  Knipe.  

Namens de spelersgroep van het eerste elftal; 

KLAAS VEENMA. 

Wat voel je je ongelukkig als je na een sliding uit je broek scheurt en het 
blijkt dat je hebt vergeten er een slipje onder aan te trekken. 

'Mijn broer was  zó  snel, dat hij de corners die hij nam zelf inkopte.' 
(Toon Hermans) 

'Vijand neerschoppen, vriendelijk overeind helpen, handje geven en 
pols uit 't lid draaien.' 



INGEZONDEN 
Door wederom een knieblessure, kapotte kruisband en een scheurtje 

in de meniscus ben ik nu voorgoed uitgeschakeld (jammer). 

Afgelopen maandag 26 mei ben ik naar de specialist "dokter Mencken 

in het ziekenhuis geweest. Deze heeft mij verboden nog weer te be- 

ginnen met voetballen en andere sporten zoals korfbal, handbal en 

volleybal. Een uitzondering daarop zijn o.a. wielrennen, schaatsen 

en mogelijk tennis. 

Wel zal ik me volledig blijven inzetten en bemoeien met ons prima 

clubblad, welke_natuurlijk de komende jaren op dezelfde manier 

(betere verstandhouding) tussen spelers, leiders en natuurlijk ook 

het dagelijks bestuur tot stand moet komen. 

Verder wil ik  Bonne  de Vries veel geluk toe wensen bij zijn nieuwe 

club Read  Swart.  

Ook wil ik een ieder die het goede (nou ja) met mij voor hadden 

hartelijk bedanken. Ook voor de vele bezoeken en fruitmanden. (van wie) 

Tevens wens ik het tweede nog veel succes in de K.N.V.B. 

ARJEN VEENSTRA. 

Het seizoen loopt ten einde zodat we als jeugdcommissie toch enig 
inzicht willen geven wat er dit seizoen zoal gebeurd is. 
DE,  COMPETITIE 
Aan de competitie werd met wisselend succes deelgenomen. 
- de A-junioren eindigden als 3e , hebben lang de bovenste plaats 
gehad maar moesten het toch afleggen tegen S.D.S. een goed resultaat. 
- de B-junioren eindigden als 6e, ook deze jongens speelden een leuk 
seizoen. 
- de 0-junioren eindigden als 3e , ook zij hedden een leuke ploeg 
en deden zeer van zich spreken. 
- de D-pupillen eindigden als 5e, deze jongens hebben er hard voor 
gewerkt om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Ga zo doorlil 
- de E-pupillen hebben een zwaar seizoen gehad, velen kwamen voor het 
eerste kijken en dan blijkt voetballen moeilijker te zijn dan je denkt. 
Maar het gaat met de week beter en de inzet van de jongens is groot. 
Ga zo door jongens en je zult zien dat de aanhouder wint. 
TOERNOOIEN  
Er werden door de jeugd verschillende gespeeld en met wisselend succes. 
Egn toernooi willen we er uit lichten, dit was het A-junioren-toernooi 
op Koninginnnedag, dit was een groot succes het kenmerkte zich door 
mooi weer en sportief voetbal, een grote voldoening voor spelers, lei-
ders en scheidsrechters. 
Dit toernooi wordt volgend jaar zeker herhaald, ook de sponsor 
GARAGEBEDRIJF R. BIJKER willen we langs deze weg nogmaals hartelijk 
danken, misschien zijn er in de naaste toekomst mensen die zijn 
voorbeeld willen volgen. U KUNT ALTIJD BIJ ONS TERECHTM 
Ook het zaalvoetbaltoernooi in de wintermaanden was een succes en 
wordt het komende seizoen zeker herhaald. 

Een indirecte vrije trap heet in België Onrechtstreekse Vrijschop. 



TRAINER 
De heer J. Braber gaat ons aan het eind van het seizoen verlaten, 
langs deze weg willen we hem bedanken voor het werk aan onze vereni- 
ging. 
Zijn opvolger wordt de heer JAN HAVEN ons allen dachten wij wel bekend 
in samenwerking met de heren W.VAN DER WAL en W. DIJK, die de pupillen 
op woensdagmiddag gaan trainen. 
Tijdens onze vergadering van 26 mei jongstleden kwam tersprake dat door 
onze huidige senioren-trainer B. de Vries een jeugdplan is opgesteld, 
hetgeen hij op onze eerstvolgende vergadering zal toelichten. 
Dit plan zal dan door onze drie trainers worden uitgevoerd, zodat de 
jeugd van F tot A een optimale training krijgt voorgezet zodat ze spelen- 
dewijs met plezier in voetbal en een gezonde dosis werklust naar een zo 
goed mogelijke prestatie rijken. 
Wij wensen deze drie mensen voor het volgend seizoen veel succes met dit 
jeugdplan en willen B. de Vries alvast bedanken voor het maken van dit 
jeugdplan en de bereidwilligheid om het toe te lichten. 
LEIDERS  
Helaas vertrekken er na dit seizoen twee van onze leiders, langs deze weg 
willen wij SIEBE POEPJES en JAN TEN BOOM nogmaals hartelijk dank zeggen 
voor de inzet en de medewerking die wij van deze twee mensen hebben gehad. 
Gelukkig is het de jeugdcommissie gelukt om twee vervangers te vinden 
n.l. A. LIEUWES en J. DE VRIES. 
We bedanken deze mensen alvast voor hun bereidwilligheid en hopen met ? -- ze 
mensen goed te kunnen samenwerken. 
Tenslotte willen wij een ieder bedanken die ons dit seizoen een handje 
hebben geholpen, we wensen een ieder een prettige vakantie en een gezonde 
terugkomst voor het nieuwe seizoen. 

de jeugdcommissie secr. W.  TOWING  

P.S. Als redaktie willen wij nog bekend maken dat vanaf de wintermaanden 
de heer  HARM  PEN, in samenwerking met GERRIT DIJKSTRA, het leiderschap 
bij de E-pupillen op zich heeft genomen. 

• scheidsrechter MINNE MODDERMAN uit Oudehaske (zie vorig nr.), 
voor het komende seizoen is toegelaten tot de lijst van scheids-
rechter BETAALD VOETBAL? (Minne PROFICIAT red.) 

• doordat D.W.P. 1 door het behalen van de Freonskipsbeker zich 
automatisch geplaatst heeft voor de K.N.V.B.-beker? 

* de huidige spelers van het eerste graag S.C. Joure zondag (lees: 
Jan Lubbers) of Read  Swart  (lees:  Bonne  de Vries) als tegenstander 
willen hebben voor de eerste ronde? 

* De verzamelclub Sintjohannesga e.o. geregeld ruilbeurzen houdt 

in zaal Wever te Sintjohannesga? Dat de eerstvolgende ruilbeurs 

weer gehouden wordt op zaterdag 20 september? 

Slimme kantinebazen zeggen door de telefoon 'Tot nu toe wel', op de 
vraag 'Gaat het door?', in de hoop dat men goedgeluimd met volle 
voetbaltas naar het veld komt, daar te horen krijgt dat de consul het 
zojuist tóch heeft afgekeurd en er dan enigszins teleurgesteld toe 

overgaat de nodige consumpties tot zich te nemen. 
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* * ************ STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS ******** ***** 

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 KOOPT stripalbums en heeft een kast vol. Toch zijn er vrij 

veel mensen die ook genoeg 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  lien  maal gelezen. Hij Neet 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 Suste en Wiske's F 4,65. 

De goedkoopste en handigste manier om stripalbums te lezen is lid warden 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 Heer 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 

vox' Pit betaalt krijgt U nog egtra korting en enkele albums elke week EXTRA, GRATIS! 

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

Buck  Danny, 70 Suste en Wiske's,Donald  Duck's  en veel voethalstrips. 

Als U lid wilt warden, kunt U bellen net Lucas v.d.Holen, tel: 05137-1253 

Schrijven  nag  ook, naar Vierhuisterweg 23, 8507 CO ROHEL.  
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SUPPORTERSCLUB S.C. VIEEVIENV[M 

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

e) Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank, 

s c. HEERENVEEN OP WEG 	NAAR DE 

ERE Di ViSiE  

!model in kenvininterialen 
Ininststefkezlinen en 
aanvenvante artikelen 

OPM70 era Aannemersbedrip 

N. FABRIEK 
EN ZN. 

Street( 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207  

LI 

egebffnagák 
pupo 	koop 



Is voetballen 
een knullensport? 

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

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

V.v. D.W.13. 

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Heeft u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw? 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF 

H. J. VISSER 
STREEK 133 

8463  NG ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1224 

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 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedril f 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	te1.05145.229  

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor  eon  dagelijks 

vers produkt 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel.  05137-1972 

Hai 
Slaaris 

de  
bladen- 
man 

   

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

   

   

   

    

     

     

     

ADMINISTRATIEKANTOOR EN 
BELASTINGADVIESBURO 

A. OORD 

voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhondingen 
* administraties 
k  BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 

PASTORIELAAN 7 NIEUWEHORNE 
TEL. 05135-1674 

NIEUWEWEG 6A KOUDUM 
TEL, 05142-2552 B.G.G. 1457 

KALSBEEK speelgoed 
INIOSTRAAT 68 JOURE tel. 05138.3811 

bekend om ons ruim assortiment speelgoed. 

»poppon;dicremspellempuzzels;modelbouw. 

speciale aldeling voor modclauto•verzamelaar 
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