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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 goed te zitten! 

TEXTIEL 
MEUBELEN 

 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

 

STREEK 180 -ROTSTERHAULE -TEL05137-1310 

Massey Ferguson 

MF AL GENERATIES 'LANG 
's WERELDS MEEST 
VERKOCHTE TREKKER 

Off. MASSEY-FERGUSON DEALER  

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 

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

pebroeders de if oning 
oedkoop 	waliteit  

Ruime keuze  ill:  
RAME)1PLANTER 	ROZEN 
SNIJPIANTEN 	liE 1 DE 

ROMEN 	CON1  FIRER  
HE ESTERS 	PERKPLANTEN 

OOK VOOR 
TU I NAANLEG 

EN 
ONDERHOUD 

Bloem- en Tuincentrum 

Gebr. De Koning 
Meerweg  3-6 - Rohs] - Tel. 05137-1331 

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWlELERBEDRIJE 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. JOHANNESGA 

Telefoon 1487 

I.P40

4,

4:

45ritp 

 

„ 

Vierhuisterweg 25 
VIERMIS 
(aan het Tjeukemeed 
Tel. 05137-1363 

BOERDERIJ-
BAR-DANCING 
DISCOTHEEK 
BRUIN  CAFE 

Debitante der Nederlandse Staatsloterij 

S. Krikke-Tuiten 

STREEK 111 
Tel. 05137 -1632 

HOGEDIJK 126 SINT JOHANNESGA 
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 



voetbalvereniging  "De Wite Peal" 
Rotsterhaule  

Opgericht 19 juni 1947 

Clubblad 

Consul  

Clubgebouw 

augustus 1985 
le jaargang no. 1 

Voorzitter 

Secretaresse 

Penningmeester 

Leden 

Bestuur: 
- C. Bijker 

Prinses Marijkeweg 1 Rotsterhaule 
- R. Visser - de Vries 

Prinses Marijkeweg 29 
- U. Gongrijp 

de Grie 33 Sintjohannesga 
- A. van der Meer 

Nieuweweg 49 Rotsterhaule 
- G. Sloothaak 

Kampweg 7 Rotsterhaule 
- J. Haven 

Molenstelle 11 Sintjohannesga 
- C. Visser (jeugdcommissie) 

Prinses Marijkeweg 11 Sintjohannesga 
- W. Toering (jeugdsecretaris) 

Kolklaan 12 Heerenveen 
- A.P. van Stralen 

Kampweg 9 Rotsterhaule 
- de Grie Sintjohannesga 

tel. 1782 

tel. 1628 

tel. 1894 

tel. 1286 

Lel, 1831 

tel. 1738 

tel. 1276 
tel. 1788 

Sintjohannesga tel. 1739 

tel. 05130-27465 

Leden 
Feestcommissie Aktie '75: 
- Geert Dijkstra 

Jol 14 Joure 
- Minne Modderman 

Streek 54 Sintjohannesga 
- Harry Visser 

G.Knolweg 73 Joure 

tel. 05138-4049 

tel. 1764 

tel. 05138-5090 

Redaktie 
Medewerkers clubblad:  

Arjen Veenstra 
Prinses Marijkeweg 3 Rotsterhaule 	tel. 2087 

- Jappie van Hes 
Molenstelle 13 Sintjohannesga 	tel. 1627 

- Jan Knijpstra 
M.J.Hogeboomstr. 11 Sintjohannesga 	tel. 2007 

- J. de Vries 
Prinses Marijkeweg 23 Sintjohannesga tel. 1951 

- A. Hol 
Molenstelle 4 Sintjohannesga 	tel. 2024 

- Jappie Berger 
Pealskar 9 Joure 

- Lucas v.d. Molen 
Vierhuisterweg 23 Rohel 	 tel. 1253 

Drukwerk 

Typewerk 

Bankrelaties: 
- v.v. D.W.P. (contributie) 	3307.07.590 Rabobank Sintjohannesga 
- It  Wite Pealtsje (clubblad) 	3264.20.843 Rabobank Sintjohannesga 



Sint johann esga 

johannesga 

Sintjohannesga 

Rotstergaast 

tel. 

tel. 

tel. 

tel. 

tel. 

tel. 

1831 

1953 

2024 

1501 

2078 

1933  

tel. 05138-5213 

tel. 

tel. 

tel. 

tel. 

tel. 

1954 

1636 

1628 

1951 

2019 

Scharsterbrug 	 tel. 05138-2422 

6 Sintjo hannesga tel. 1500 

Selectie: 

3,4 en 5e: 

Jeugd: 

Dames: 

TRAINERS:  
- B. de Vries 

Jol 1 Heerenveen 
- J. Haven 

Molenstelle 11 Sintjohannesga 
- J.J. Braber 

Heechout 7 Rottum 
- Y. Dikkerboom 

Streek 13 Sintjohannesga 
- W. Zwart 

Streek 81 Sintjohannesga 

tel. 05130-20376 

tel. 1831 

tel. 1107 

tel. 1482 

tel. 2019 

LEIDERS: 
le: - Jan ten Hoeve 

H.J. Groenstraat 8 Sintjohannesga 
- Jan Plantinga 

Kievitstraat 16 Heerenveen 
- Herman de Heij 

Reigerstraat 3 Heerenveen 
- Geert de Jong 

Molenstelle 17 Sintjohann esga 
- Douwe v.d. Schaaf 

Hollandiastr. 37 
- Gauke Brouwer 

H.J. Groenstraat 
- Jan Haven 

Molepstelle 11 
- Jan ten Boom 

De Grie 20 Sint 
- Albert Hol 

Molenstelle 4 
- Siebe Poepjes 

Schoterweg 38 
- Anne Knol  

Fonder  13 Rottum 
C : 	Jurrit Wierda 

Kerkhof laan 8 Sintjohannesga 
- Klaas Woudstra 

Brugstraat 14 Joure 
D : 	Wiepie Krist 

de Grie 5 Sintjohannesga 
- Gerrit Dijkstra 

Streek 79 Sintjohannesga 
Dames 1: - U. Gongrijp 

de Grie 33 Sintjohannesga 
- J. de Vries 

Prinses Marijkeweg 23 Sintjohannesga 
2 :- W. Zwart 

Streek 81 Sintjohannesga 

2e: 

3e: 

4e: 

5e: 

A:  

B:  

Dames 

tel. 1052 

tel. 05130-25567 

tel. 05130-27557 
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Nagekomèn bericht: 
Op pagina 7 is vermeld dat er dit jaar geen E-junioren zijn. 
Net  is binnengekomen dat hiervoor echter wel voldoende 
belangstelling bestaat. 
IN VERBAND HIERMEE ZOEKEN WIJ NOG ENKELE NIEUWE LEIDES" 
Dezen kunnen zich melden bij de jeugdcommissie. 
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P.S. De kantine is zaterdags 
gemeenteverordening. 

R.V. 
om 6 uur gesloten. Dit op 

Als U dit nummer van ons clubblad onder ogen 
krijgt is de competitie 1985/1986 al weer van 
start gegaan. Vergeleken met afgelopen seizoen 
zijn er diverse veranderingen gekomen. Enkele 
wil ik hier graag even noemen: Hoofdtrainer 
J. Wind heeft onze vereniging verlaten en is 	van de voazitter vertrokken naar de  SC  Joure. In zijn plaats 
is als hoofdtrainer benoemd de heer B. de Vries 
uit Heerenveen. Ook de samenstelling van het bestuur 
is gewijzigd. Ondergetekende is om persoonlijke redenen (o.a, studie) 
afgetreden. In zijn plaats is op de j.l. gehouden alg0 ledenvergadering 
de heer Oene Bijker benoemd. 
Beide heren wens ik veel succes en plezier toe bij onze vereniging. 
Tevens wens ik allen die betrokkenen zijn bij het wel en wee van 
onze vereniging een sportief en plezierig seizoen toe. 

E. Westra 

JAARVERGADERING 
Vrijdag 23 augustus, hield onze vereniging haar jaarlijkse vergade-
ring. Hoewel de opkomst niet tegen viel is het toch jammer dat er 
niet meer leden gehoor geven aan de uitnodiging. Om 8 uur opende 
voorzitter E. Westra de vergadering met een hartelijk welkom aan 
de aanwezigen. Na de notulen die door de vergadering werden goed-
gekeurd, deed de voorzitter nog enige mededelingen. 
Zo meldde hij de komst van de nieuwe trainer  Bonne  de Vries uit 
Heerenveen, tevens dat er een nieuwe jeugdtrainer was aangetrokken, 
n.l. Joop Braber uit Rottum. Secretaresse Mevr. R. Visser-de Vries 
gaf een duidelijk verslag van het reilen en zeilen van onze vereni-
ging in het afgelopen seizoen. 
Penningmeester U. Gongrijp had de stand van de financiën duidelijk 
en overzichtelijk op papier uiteen gezet. Er was een ruimbatig saldo, 
wij mogen dan ook met trots zeggen, dat wij een bloeiende vereniging 
hebben. Bij de bestuursverkiezing was voorzitter E. Westra aftredend. 
Hij stelde zich niet herkiesbaar om studie-redenen. 
De Heer 0. Bijker nam de voorzitters hamer van hem over. 
De heer C. Visser bracht namens de jeugdkommissie een duidelijk ver-
slag uit over de aktiviteiten van de jeugd. 
Bij de rondvraag kwamen nog enkele punten naar voren. Zo meende 
J. Knijpstra dat er met veel thuiswedstrijden een gelegenheid moest 
zijn voor koffie bijv. in de hal, omdat de kantine dan overvol is en 
men in rijen voor de bar staat. Voorzitter E. Westra vond dit geen 
haalbare kaart, want zo zei hij, dat zou dan een opstopping in de 
hal worden. Geert Dijkstra opperde het idee om meer banken langs de 
velden, waarop de voorzitter toezegde dat dit al het plan was. 
Mevr. R. Visser-de Vries bedankte de heer E. Westra voor alles was 
hij voor D.W.P. had gedaan en bood hem namens de vereniging een 
kadobon aan. Om half tien sloot de voorzitter de vergadering en 
wenste allen wel thuis. 



Van de 
redaktie• 
tafel 

Geachte lezers van dit clubblad. 

Voor jullie ligt nu het eerste nummer 
van seizoen '85/'86 van  "It  Wite 
Pealtsje". Het proefnummer bracht ons 
vele positieve reacties, waar wij uiter- 
aard erg blij mee waren. Toch waren er 
ook enkele punten voor verbetering 
vatbaar. 
Het clubblad is de eerste keer verspreidt 
door de leiders, dus is het mogel* dat 
niet iedereen het op tijd of misschien 
door omstandigheden helemaal niet heeft 
gekregen. Omdat wij vorig seizoen nog 
niet over de adressen van de donateurs 
beschikten zijn de clubbladen later 

verspreidt, met als gevolg dat wij sneller dan verwacht door onze 
oplage heenraakten en daardoor niet iedere donateur het blad heeft 
gekregen. 
Hiervoor onze excuses en begrip dat zoiets in een beginstadium voor 
kan komen. 
Momenteel hebben we een verspreidingsschema met vaste bezorgers op- 
gesteld, zodat de clubbladen binnen enkele dagen na uitgave kunnen 
worden verspreid. 
Zijn er nog leden, donateurs of adverteerders, die dit lezen en toch 
geen clubblad ontvangen, willen die dat dan even mededelen aan de 
redactie? 
Zijn er ook niet - leden die toch graag dit clubblad willen ontvangen, 
wordt dan donateur voor slechts f 12,-- per jaar. Hiermee steunt 
U de club en ontvangt tevens 10 x per jaar het clubblad gratis. 
Verder beste sportvrienden willen we jullie er nog op attenderen de  
copy  voor onderstaande data in te leveren: 16 sept, 21 okt, 18 nov 
en 16 dec. De copybus hangt in de kantine! Alle nieuwtjes, verslagen 
enz.enz. zijn welkom (0 ja, we hebben de leiders gevraagd om de ver- 
slagen te verzorgen, gebeurd dit per elftal om de beurt een speler, 
leider of trainer, dan hoeft iedereen maar eens in de drie maanden 
een verslag te schrijven), dus doen! 
Voorts zouden we enkele adverteerders er nog op willen attenderen dat 
er nog enkele rekeningen open staan. Zoudt U dat zo spoedig mogelijk 
kunnen veranderen? Bij voorbaat dank! 
Zo dat was al weer een hele lijst met informatie, maar we hopen dat 
jullie allemaal mee willen werken zo dat het clubblad met alle infor- 
matie op tijd kan verschijnen. 
Wat het voetballen (want daar gaat het natuurlijk om) betreft, wenst 
de redaktie alle  elftallen heel veel succes en een heel sportief 
seizoen 1 85 / 36. 

Met vriendelijke sportgroeten, 

De redaktie. 
P.S. 
Keepers: voorheen mocht de doelverdediger, nadat hij de bal in 
zijn bezit had gekregen, deze op de grond werpen, waarna een 
medespeler deze aan de keeper terugspeelde. Dat is niet meer 
toegestaan omdat de bal nu het strafschopgebied eerst moet hebben 
verlaten, alvorens een medespeler de bal op de keeper kan terug-
spelen. Een speler van de tegenpaftij kan de bal wel aanraken 
binnen het strafschopgebied. De keeper moet voor een overtreding 
van de regel met een indirekte vrije schop worden bestraft. 



"discount  
FOTO - VIDEO- LECTUUR - BOEKEN 

Midstraat 153- 8501  AK  Joure — Tel, 6460 

-discount  

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

EN DOE-HET-ZELVER  

it  
MIDSTRAAT 151 - JOURE 

REGTS 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

SIRENCO 	 

clean inn siomeni  
Ui  141, Jar* 

10  
Teo  en Tineke Feenstra 	

j 
 

Midstraat 102 —Joure —Tel. 2450 

ce
,stie lelie"  

SPORTKLEDING 
Ga eens een praatje maken 
met uw sponspecialist 

Midstraat  39 
Tat. 2647  

Ook het  spectate  adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

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

GLAS 

7 IS MAR EEN WEET, 
PM« U VOORTREFFELIJK EET. 

GA HET EENS  NJ  ONS PROBEREN, 
EN GE ztar NOOIT BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRO/11" 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/MI 

SCHEEN 53 - JOURE - 13' 05138-2964 
De autorijschool met Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks te bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor at uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

AMBACHTELIJKE 

SLAGERIJ JANSEN 
ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
TELEFOON 1597 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 

WIJ SLACHTEN ZELF HAM ENZ. 
OOK VOOR HUISSLACHTING 

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 

DROGISTERIJ 

BABYZAAK 

d  MN NEI DE  HAL!  
; 	

Us leponIngstIlden hiring: 
~armlets Ian 9.00 oant 18.00 

owe 

( 	
treed. tan 9.00 oant 21.00 oere 
neons tan 13.00 oant 17.00 oere 

EKOER  
EK  FOAR WENRINGYNRJOCHTING 0 a  

DE JOUWER 



Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„HET ANKER" Hollandiastraat 50 
te Scharsterbrug 

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. 

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij de heer  ii.  Jonkman, Tel. 05138-2350. 

A ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 

AL 
REPARATIE 

•••••••-• 

MABO- 
Bootservice 

Haskerátgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301 

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 

MUNNIKERUREN-SCHERPENZEEL GRINDWEG 168 

TEL. 05818-230 

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

-ERKENDINSTALLATEUR 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID.. 
welkom bij 	 

voetbal de , 
vereniging  with  

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

kies voor uw snacks 
het juiste adres 

haal ze WI de 
FRITES EXPRES! 

In het zomerseizoen 
kunt u  ons dagelijks 
vinden hij het Hannewild 

DE WITH & SPIJKSTR A 
oudehaske 

SE 
r# 	4P  

Badpaviljoen  C.  
CC OUDEHASKE 5:

* 

 
eig.J.Onstwedder 

WI/ 94, Tel. „LO 
‘,/30.-11- J. 

IA/NÈ S‘j  

Tweewielerbedrijf I 

LEMSTRA 
Oudehaske 

Tel. 05130-77212 

Tevens benzinestation en autoservice 



r Trainer van de ~and. 
L 	  

naam 
geboortedatum 
adres 
woonplaats 
telefoon 
burgerlijke staat 

beroep 

opleiding 

trainersopleiding 

voetbalcapaciteit 

eerder trainer van 

rookt 
drinkt 
mooiste behaalde resultaat 

slechtste resultaat 
voorbereiding op training 

ideale trainingsopbouw 

favoriete trainingsvorm 
beste elftal betaald voetbal  

Bonne  Jan de Vries 
: 14 juli 1955 te Weidum 
: Jol 1 
: Heerenveen 
: 05130 - 20376 
: gehuwd met Ria, 2 kinderen, een zoon van 3 jaar 

en een dochter van 4 maanden. 
: ambtenaar ter gemeentesecretarie van Heerenveen 
(afd. Personeelszaken) 

: M.U.L.O. - H.A.V.O. - Ped. Academie (2jr) 
volgt momenteel opleiding personeelsfunctionaris 
te Groningen 

: diploma's E.D.C. van de K.N.V.B. 
(bevoegdheid t/m 2e  klas K.N.V.B.) 

: Ik heb slechts 2 jaar in de senioren gespeeld 
(v.v. Oldeboorn) ben daarna begonnen als trainer 
bij die vereniging (1976) 

: v.v. Oldeboorn jeugd- en hoofdtrainer (2 jaar) 
s.v. THOR Lippenhuizen hoofdtrainer (2 jaar) 
s.c. Boornbergum '80 zon hoofdtrainer (4 jaar) 

: niet 
: (regel)matig 
: 2e plaats in de 4e klas C K.N.V.B. met 
s.c. Boornbergum (1982 - 1983) 

: 6 punten uit 20 wedstrijden met THOR Lippenhuizen 
: Vóór de le training wordt er een seizoensplan 

gemaakt waarin alle oefenstof en andere aandachts- 
punten verdeeld worden over de 10 maanden, 
rekening houdende met wedstrijdprogramma en 
konditionele opbouw. 
Per week maak ik vervolgens een trainingsschema 
voor beide avonden rekening houdende met 
wedstrijdfouten, weersomstandigheden, opbouw, 
moeilijkheidsgraad enz. 

: maandag  
1 uitgebreide warming-up (lopen-rekken-baltechn. 
oefening) 

2 specifieke konditietraining (duur - tempo of 
sprinttraining liefst met bal) 

3 wedstrijdgerichte konditie (positiespel - kleine 
partijspelen) 

4 afwerken op doel - kombinatievormen 
5 groot partijspel 

woensdag  
1 warming-up (lopen - rekken - positiespel) 
2 positiespel - kleine partijspelen met/zonder 
keeper 

3 waar nodig: instuderen spelhervattingen 
(vrije trap - hoekschop) 

4 partijspel aanval verdediging op scherp 
- waar nodig: wedstrijd of elftalbespreking 

: circuittraining en positie/partijspel  
AJAX'''''  



: Frank Rijkaard  (AJAX)  
: ex-keeper Piet Schrijvers 
: zondermeer en zal het blijven ook 
: Johan Cruijff 
: bezoeken  AJAX-wedstrijden 

verzamelen voetbalboeken en voetbalt.v. beelden 
: muziek 60 en 70er jaren (Even.  Brothers- 
Stones, Eagles,  David  Bowie,  Bob  Dylan)  

: Jan Wolkers werken 
: Sportbladen (Elf, V.I.) en vakliteratuur 
(de voetbaltrainer, de oefenmeester enz.) 

: thrillers en goede horrorfilms 
: chinees 
: langs de lijn 

met het oog op morgen (aktualiteiten) 
: van Kooten en de Bie 
Freek de Jonge en alle sport- en aktualiteiten- 
programma's 

: Theo Reitsma 
: mitsubitshi galant 
: in een goede werksfeer de top van de 4e klas 

K.N.V.B. halen 
: hard werkende selektie met voldoende kwaliteit 

waaraan nog een echte teamgeest moet worden 
toegevoegd 

: een kwartier v(5.6r de training (18.45) 

: Ik hoop dat ik alle medewerking krijg, binnen 
en buiten de selektie, om nu eindelijk eens 
datgene te bewerkstelligen waar de vereniging 
D.W.P. in alle opzichten zo broodnodig aan 
toe is 	1111  

beste speler 
beste keeper 
kampioen werd  AJAX  terecht? 
trainersidool 
hobby's 

favoriete muziek 

literatuur 
kranten/tijdschriften 

films 
gerecht 
radioprogramma's 

tv programma's 

voetbalkommentaren 
merk auto 
ideaal bij D.W.P. 

eerste indruk bij D.W.P. 

aanvang training 

wat ik verder nog kwijt wil 

-.-.-.-.-.-.- 
Namens de redaktie danken wij  Bonne  de Vries voor het allereerste 
intervieuw dat wij voor het clubblad deden. 
Wij hópen dat zowel de leden als donateurs een beetje beter kennis 
konden maken met de trainer van de selektie van D.W.P., verder 
wensen wij hem veel succes (en resultaat) toe voor het (de) komende 
seizoen (en). 

Voor de toekomst zijn we van plan meerdere intervieuws te maken met: 
jeugdtrainer(s), nieuwe spelers of oud spelers. 
Tot slot ontvingen wij deze week van de firma G. la Zuur onderstaand 
schrijven, welke wij even onder de aandacht van de lezers willen brengen. 

de redaktie.  

Heren voetballers, 

Stinkt uw trainer ook zo verschrikkelijk uit z'n bek wan-
neer hij u zowel voor de wedstrijd als in de rust, alsook 
gedurende de training toespreekt? Wel dan, even de man 
een tientje lappen en u geeft hem een fantastisch 
geschenk: Een originele Allibert Monddouche Ook lever-
baar in clubkleuren. 

Met fluoristische groeten, fa. G. la Zuur. 



VAN DE DESTUUNSTAFEL  

,I191» 27 Min I M.M,P, 

102a-Poil.  MGT/ áfinllav Oild  hij  oliaxe 

[,1/7711'7/I'F7/l,'[31:r»,Patg 

hollaboup 

oflijg o/kwfingyllaell 
- 

Senioren 
A Junioren/Dames 
Pupillen/Meisjes 
Steunende leden 

f 8,- 
- 5,50 
- 4,50 

f 12,-- 

per maand 
per maand 
per maand 
per jaar 

Contributie: 

VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

Wanneer U dit leest is de competitie reeds weer begonnen. Na een tijd 
van voorbereidingen kunnen wij U meedelen dat we na het bedanken van 
dhr. v/d Wal als jeugdleider, die wij hier nog willen bedanken voor 
het werk dat hij voor de jeugd heeft gedaan, hebben we dhr. A. Knol, 
W. Krist, A. Hol en K. Woudstra bereid gevonden dit jaar jeugdleider 
te worden. De functies zijn nu als volgd verdeeld: 
A-Jun: J. ten Boom. tel: 1953 

B-Jun: 

C-Jun: 
D-Jun: 

A. 
S. 
A. 
Jo 
K. 
W. 
G.  

Hol 
Poepjes 
Knol 
Wierda 
Woudstra 
Krist 
Dijkstra 

tel: 2024 
tel: 1501 
tel: 2078 
tel: 1()33 
tel: 05138-5213 
tel: 1954 
tel: 1636 

Reserveleider dhr. G. Sloothaak. 
Jeugdsecretaris is ook dit jaar weer dhr. W. Toering. (Te1:05130-25465). 
Ook hebben we dit jaar weer een jeugdtrainer aan kunnen trekken, 
n.l. dhr. J. Braber uit Rottum. Helaas hebben we dit jaar geen 
genoeg E junioren om in de competitie deel te nemen. 
Gaarne zouden wij echter uw medewerking willen vragen voor het volgen- 
de. 
1. Zorg dat uw zoon indien mogelijk vaak en tijdig op de training komt. 

(Bij verhindering gaarne afbericht bij desbetreffende leider) 
2. Zaterdags op tijd aanwezig 
3. Bij de wedstrijden in voorgeschreven teneu verschijnen 
4. Controleren of ze alles bij zich hebben 
Tevens hopen we dat U bereid bent om bij toerbeurt zaterdags te rijden 
naar uit-wedstrijden. Als we allemaal meewerken zal het dit seizoen 
ook met het jeugdvoetbal wel weer goed komen. Wij van onze kant zullen 
ons best proberen te doen. Bedenk echter wel dat er voor uw kind niks 
belangrijkers is als zaterdags vader en moeder langs de lijn staan bij 
de wedstrijd. 

Namens de jeugdcommissie 
C. Visser 

000G00(99Q0GGGOGGOGGG9GOG9i99098008998990GG9G8OGGGGGOGGGOGOGG99GOOGG9GGOGGe. 
Aan het begin van het seizoen willen wij een 
mededeling doen betreffende de contributie 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 66k voor U veel 
gemakkelijker als dit betalen via de bank gebeurd. 
U kunt dit maandelijks doen, maar een veel gemakke-
lijker 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 



D.W.P. 1 

1 Nijland 
2 Mulier 
3 Hielpen 
4 Heeg 
5 N.O.K. 
6 C.V.O. 
7 Sleat 
8 W.W.S. 
9 W.P.B. 
10 D.W.P. 
11 S.C. Leeuwarden 
12 A.V.C. 

D-PUPILLEN 
1 Gorredijk 
2 S.V. Thor 
3 Read Swart 
4 D.W.P. 
5 
6 F.F.S. 

1 

D.W.P. 	2 

Blauw Wit 4 1 

D.W.P. 	3 

O.N.S. 	4 
2 Bolswardia 2 2 Balk 	2 
3 C.S.L. 	2 3 Heerenv Boys 4 
4 C.V.V.O. 	2 4 Hubert Sneek 2 
5 Drachtster Boys 3 5 H.J.S.C. 	2 
6 D.W.P. 	2 6 Blauw Wit 5 
7 Joure 	2 7 Q.V.C. 	3 
8 Makkum 2 8 de Walde 	2 
9 Q.V.C. 	2 9 Workum 3 
10 R.W.F. 	2 10 D.W.P. 	3 
11 Y.V.C. 	2 11 C.V.V.O. 	3 
12 Wolvega 	3 12 Mulier 	2 

D.W.P. 4 	D.W.P. 5 

1 Nijland 4 	1 Q.V.C. 4 
2 O.N.S. 7 	2 Mulier 4 
3 V.V.I. 4 	3 Tzum 3 
4 V.O.G. 2 	4 Stormvogels '64 3 
5 N.O.K. 4 	5 D.W.P. 5 
6 G.A.V.C. 1 	6 Makkum 6 
7 Heerenv Boys 8 	7 Scharnegoutum 3 
8 Delfstrahuizen 3 	8 
9 D.W.P. 4 	9 Blauwhuis 2 
10 S.C. Joure 5 	10 Oudega-W 4 

JUNIOREN-A 	JUNIOREN-B 	JUNIOREN-C 
1 S.D.S. 
2 Mulier 
3 Oeverzwaluwen 
4 Heerenv Boys 3 
5 D.W.P. 
6 G.A.V.C. 
7 Langweer 
8 Tzum 
9 Heeg 
10 S.C. Joure 2 
11 Bakhuizen 
12 Woudsend  

1 Delfstrahuizen 
2 D.W.P. 
3  Drachten  5 
4 Oudehaske 2 
5 F.F.S. 
6 Nieuweschoot 3 
7 Waskemeer 
8 F.C. Wolvega 3 
9 Terhorne 
10 Read Swart 2  

1 de Walde 
2 
3 C.V.V.O. 2 
4 N.O.K. 
5 Akkrum 
6 Q.V.C. 
7 W.Z.S. 2 
8 Irnsum 
9 S.C. Joure 3 
10 D.W.P. 

E-PUPILLEN 
1 D.W.P. 
2 Renado 
3 de Westhoek 
4 E.B.C. 
5 Lemmer 
6 de Blesse 

D.W.P. DAMES 1 	D.W.P. DAMES 2 

1 T.F.S. 
2 Lemmer 
3 Heerenv Boys 
4 F.C. Wolvega 
5 S.V. Oerterp 
6 D.W.P. 
7 O.N.B. 2 
8 Oosterstreek 
9 R.W.F. 
10 O.N.T.  

1 D.W.P. 2 
2 S.V. Olyphia 
3 Jubbega 
4 F.V.C. 2 
5 Blauwhuis 
6 Haulerwijkse Boys 2 
7 Jubbega 
8 Delfstrahuizen 
9 W.Z.S. 3 
10 Mulier 



8, 2000 

BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN  ETC.  
KOMEN HALEN 

OP'  

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES  

SO.  151 U
RANT.sz.

0./ 
,MEVek re.5) 

UITVOERINGEN 
• 

• 15 

Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

mgoetZtUtittdr 
Pollé 7 

22CPtitethilitgle 
Tel.: 05137 - 2002 

STREEK 116 

I 8464 NH ST . JOHANNESGA  

ook voor 
resfaura tioworkzaandsodon 

naar 

tram eiliadrij 
Ir a hum balm 

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 

HSE3 
ROTSTEFIHAULE B.V. 

VOOR DE GROOT-HUISHOUDING 
Leverancier van alle sehoonmaakbenodigdheden 
Uitvoering van alle sehoonmaakwerkzaamheden 

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaute 
Telefoon 05137-1475 

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



Voor gezellig en 
voordelig winkelen! 

KOOPCENTRUM 
JOURE 

KALSBEEK MIDSTRAAT 104 	JOURE 

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

~adik 

voegbedrijf S. V.5. 
W. SLOOTHAAK 

Seharslerhrug 05138.4872 
Heerenveen 	05130.88781 

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

SIGARENMAGAZAIN 

DE  HEY  
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres 
voor toto en lotto) 

KOOPCENTRUM JOURE 

 

Uitsluitend 
met kwaliteit 

Tel. 6660  

   

 

bilk Zoelential Sport 

 

1Aldstraa1 65 • Jour• •til. 05138-3585 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0 . A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP—. 
EN TENNISSCHOENEN 

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

JUWELIERSBEDRIJF 

J.H. v.d. MEULEN 
Midstraat 121 

Tel. 2487 

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
fel 05138.6211 bgg 2284 

Scheen 51 
Joure 

tel. 05138-3355  

TALBOT- PEUGEOT-DEALER  

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

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

EXCLUSIEVE  CESCHENKEN POOR ME PORrEmoott 

Brilmonturen  venal  140,-

Contactlenzen 

Contactlensvioeistot ten 

Foto- en Filmartikelen 

Fotoos In 2 dagen klaar 

Op  yardman  van deze  
advertently  geven wil 
10 olokorting 1111 aankoop 
van oen complete  brit.  
(montuur ri glazen) 

1.40°,9E,I2 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

Ho r.k. kerk 



D.W.P. 1 1
e 
 klasse A 

Hielpen - D.W.P. 
D.W.P. 	Mulier 
Nijland 	D.W.P. 
D.W.P. - Leeuwarden 
D.W.P. - A.V.C. 
W.P.B. - D.W.P. 
inhaal of beker 
D.W.P. - W.W.S. 
Sleat - D.W.P. 
D.W.P. - C.V.O. 
N.O.K. 	D.W.P. 
D.W.P. - Heeg 
inhaal of beker 
D.W.P. - Hielpen 
Mulier - D.W.P. 
inhaal of beker 
inhaal of beker 
winterstop 
winterstop 
winterstop 

31 
7 
14 
21 
28 
5 

12 
19 
26 
2 
9 
16 
23 
30 
7 
14 
21 
28 
4 

11 

aug 
sep 
sep 
sep 
sep 
okt 
okt 
okt 
okt 
nov 
nov 
nov 
nov 
nov 
dec 
dec 
dec 
dec 
jan 
jan 

WEDSTRIJDPROGRAMMA'S 

0 

0 

0 
D.W.P. 3 res. 2

e 
klas 

D.W.P. 2 3 e  klasse  

14.30 D.W.P. Q.V.C. 	14.30 
14.30 Joure 2 - D.W.P. 	14.00 
14.30 D.W.P. 	C.V.V.O. 2 	14.30 
14.30 C.S.L. 2 - D.W.P. 	14.30 
14.30 D.W.P.- Bolswardia 2 	14.30 
14.30 Drachtster Boys 3 - D.W.P. 14.30 

inhalen of oefenen 
14.30 Makkum 2 - D.W.P. 	12.45 
14.30 D.W.P. - R.W.F. 2 	14.30 
14.30 Y.V.C. 2 - D.W.P. 	12.30 
14.30 D.W.P. 	Wolvega 2 	14.30 
14.30 Blauw Wit 4 - D.W.P. 	12.00 

inhalen of oefenen 
14.30 Q.V.C. 2 - D.W.P. 	14.30 
14.30 D.W.P. - Joure 2 	14.30 

C.V.V.O. 2 - D.W.P. 	14.30 
D.W.P. 	C.S.L. 2 	14.30 
winterstop 
inhalen of oefenen 
inhalen of oefenen 

D.W.P. 4 4
e 
klas B 

0 

31 
7 

14 
21 
28 
5 
12 
19 
26 
2 
9 
16 
23 
30 
7 

14 
21 
28 
4 

11 

aug 
sep 
sep 
sep 
sep 
okt 
okt 
okt 
okt 
nov 
nov 
nov 
nov 
nov 
dec 
dec 
dec 
dec 
jan 
jan 

31 
7 
14 
21 
28 
5 

12 
19 
26 
2 
9 
16 
23 
30 
7 

14  

aug 
sep 
sep 
sep 
sep 
okt 
okt 
okt 
okt 
nov 
nov 
nov 
nov 
nov 
dec 
dec 

Heerenv Boys 4 - D.W.P. 14.30 vrij 
D.W.P. - Balk 2 	12.30 D.W.P. - Nijland 4 	12.45 
O.N.S. 4 - D.W.P. 	12.30 O.N.S. 7 - D.W.P. 	14.30 
D.W.P. - C.V.V.O. 	12.30 Delfstrahuizen 3 - D.W.P. 14.00 
D.W.P. 	Mulier 2 	12.30 D.W.P. 	Joure 5 	12.45 
Workum 3 - D.W.P. 	14.30 G.A.V.C. 1 - D.W.P. 	14.00 
inhaal 	 inhaal 
D.W.P. - de Walde 2 	12.30 D.W.P. - N.O.K. 4 	12.45 
Q.V.C. 3 - D.W.P. 	12.30 V.O.G. 2 - D.W.P. 	11.30 
D.W.P. - Blauw Wit 5 	12.30 D.W.P. - V.V.I. 4 	12.45 
H.J.S.C. 2 - D.W.P. 	14.30 D.W.P. - O.N.S. 7 	12.45 
D.W.P. - Hubert Sneek 2 12.30 D.W.P. - Heerenv Boys 8 	12.45 
inhaal 	 inhaal 
D.W.P. - Heerenv Boys 4 12.30 S.C. Joure 5 - D.W.P. 4 	13.15 
Balk 2 - D.W.P. 	14.30 Nijland 4 - D.W.P. 4 	12.45 
inhaal 	 inhaal 
inhaal 	 inhaal 
winterstop 	 winterstop 
winterstop 	 winterstop 
winterstop 	 winterstop 

D.W.P. 5 5
e 
 klas A 
	

D.W.P. A groep 3 

vrij 
	

D.W.P. 	Tzum 	12.30 
Oudega-W D.W.P. 	12.00 Langweer D.W.P. 	9.30 
D.W.P. 	Makkum 6 

	
12.45 D.W.P. 	G.A.V.C. 	12.30 

D.W.P. Tzum 
	

12.45 Woudsend D.W.P. 	11.00 
Stormvogels 3 - D.W.P. 	12.15 Heerenv Boys 3 - D.W.P. 	10.45 
D.W.P. 	Q.V.C. 4 

	
12.45 D.W.P. 	Oeverzwaluwen 	12.30 

inhaal 
	

inhaal of beker 
Blauwhuis 2 - D.W.P. 	15.15 Mulier - D.W.P. 	11.00 
VRIJ 
	

D.W.P. 	S.D.S. 	12.30 
Scharnegoutum 3 - D.W.P.12.15 Bakhuizen - D.W.P. 	12.30 
Makkum 6 - D.W.P. 	12.45 D.W.P. - S.C. Joure 2 	12.30 
Mulier 4 - D.W.P. 	12.45 Heeg 	D.W.P. 	14.30 
inhaal 
	

inhaal of beker 
D.W.P. - Stormvogels 	12.45 Tzum 	D.W.P. 	11.00 
D.W.P. Oudega-W 

	
12.45 D.W.P. Langweer 	12.30 

inhaal 
	

inhaal of beker 

• 
0 



Droomelftal 	 0 
0 
o 

D.W.P. 	B 	4
e 	
klas 	F D.W.P. 	C 	3

e 	
klas 	F 

31 aug vrij vrij 
7 sep F.C. 	Wolvega 	3 	- 	D.W.P. 12.45 D.W.P. 	- 	Akkrum 	11.00 

14 sep D.W.P. 	- 	Terhorne 11.00 de 	Walde 	- 	D.W.P. 	9.00 
21 sep Nieuweschoot 	3 	- 	D.W.P. 11.15 D.W.P. 	- 	N.O.K. 	11.00 
28 sep D.W.P. 	Waskemeer 11.00 S.C. 	Joure 	3 	- 	D.W.P. 	9.00 
5 okt Oudehaske 	2 	- 	D.W.P. 9.00 D.W.P. 	- 	C.V.V.O. 	2 	11.00 

12 okt inhaal 	of 	beker inhaal of beker 
19 okt D.W.P. 	- 	Drachten 	5 11.00 W.Z.S. 	2 	- 	D.W.P. 	12.00 
26 okt D.W.P. 	- 	Read 	Swart 	2 11.00 vrij 
2 nov Delfstrahuizen 	- 	D.W.P. 11.00 D.W.P 	- 	Q.V.C. 	11.00 
9 nov Terhorne 	- 	D.W.P. 14.00 D.W.P. 	- 	de 	Walde 	11.00 
16 nov D.W.P. 	- 	F.F.S. 11.00 Irnsum 	- 	D.W.P. 	11.15 
23 nov inhaal 	of 	beker inhaal of beker 
30 nov Waskemeer 	- 	D.W.P. 11.15 D.W.P. 	- 	S.C. 	Joure 	3 	11.00 
7 dec winterstop 	t/m 22feb86 winterstop t/m 22feb86 

D.W.P. 	D 	klas 	421 D.W.P. 	E 	klas 	530 
10 sep D.W.P. 	- 	S.V. 	Thor 10.00 Lemmer 	- 	D.W.P.(11sep) 	10.00 
14 sep Gorredijk 	- 	D.W.P. 10.00 D.W.P. 	- 	E.B.C. 	10.00 
21 sep vrij de 	Westhoek 	- 	D.W.P. 	10.00 
28 sep F.F.S. 	- 	D.W.P. 10.15 D.W.P. 	- 	Renado 	10.00 
5 okt D.W.P. 	- 	Read 	Swart  10.00 de 	Blesse 	- 	D.W.P 	10.15 

12 okt inhaal 	of 	beker inhalen 	of beker 
19 okt S.V. 	Thor 	- 	D.W.P. 10.15 D.W.P. 	- 	Lemmer 	10.00 
26 okt D.W.P. 	- 	Gorredijk 10.00 E.B.C. 	- 	D.W.P. 	10.00 
2 nov vrij D.W.P. 	- 	de 	Westhoek 	10.00 
9 nov inhaal 	of 	beker inhalen of 	beker 
16 nov D.W.P. 	- 	F.F.S. 10.00 Renado 	- 	D.W.P. 	11.30 
23 nov Read 	Swart 	- 	D.W.P . 11.15 D.W.P. 	- 	de 	Blesse 	10.00 
30 nov inhalen of 	beker inhalen of beker 
7 dec winterstop 	t/m 22feb86 winterstop t/m 22feb86 

D.W.P. 	dames 	I 	2
e 	
klas B D.W.P. 	dames 	II 	4e 	klas 	B 

31 aug vrij vrij 
7 sep D.W.P. 	- 	F.C. 	Wolvega 14.30 W.Z.S. 	3 	- 	D.W.P. 	15.15 

14 sep S.V. 	Oerterp 	- 	D.W.P. 14.00 D.W.P. 	- 	Mulier 	14.30 
21 sep D.W.P. 	- 	Lemmer 14.30 Jubbega 	2 	- 	D.W.P. 	14.00 
28 sep Heerenv 	Boys 	- 	D.W.P. 15.00 D.W.P. 	- 	Delstrahuizen 	14.30 
5 okt D.W.P. 	- 	R.W.F. 14.30 Blauwhuis 	- 	D.W.P. 	15.15 

12 okt inhaal of 	beker inhaal 
19 okt Oosterstreek 	- 	D.W.P. 14.00 D.W.P. 	- 	F.V.C. 	2 	14.30 
26 okt D.W.P. 	- 	O.N.B. 	2 14.30 Jubbega 	- 	D.W.P. 	14.00 
2 nov O.N.T. 	- 	D.W.P. 15.45 D.W.P. 	- 	S.V. 	Olyphia 	14.30 
9 nov D.W.P. 	- 	S.V. 	Oerterp 14.30 Mulier 	- 	D.W.P. 	16.15 
16 nov T.F.S. 	- 	D.W.P. 15.00 D.W.P. 	- 	Haulerw 	Boys 	14.30 
23 nov inhaal of 	beker inhaal 
30 nov D.W.P. 	Heerenv 	Boys 14.30 Delfstrh 	- 	D.W.P. 	13.30 
7 dec F.C. 	Wolvega 	- 	D.W.P. 14.30 D.W.P. 	- 	W.Z.S. 	3 	14.30 
14 dec inhaal 	of 	beker inhaal 
21 dec inhaal of beker inhaal 	, 1.' 
28 dec winterstop winterstop 	,..,, 

0 
De Klassedoelman 	 0 

0 
0 

De Routinier 	 0 
0 
0 

De Vasthouder 	De Klever 	De Opkomer 	 0 
0 
0 

Het Zeikertje 	De Spelbepaler 	De Werker 

De Gaander 	De Goaltjesdief 	De Technicus 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 



YN 'N SUL VEREN RANE. 

D.W.P. 
uit 1931. 

Boven van links naar rechts: Tjerk Berkenpas„ Popke Bos, Jappie 
Dijkstra, Roel Vermaning,  Hilbert  Vos, ? . 

Onder: A. van der Weg, Botte van der Neg, Berend Bos, Jappie de Jong, 
Pier Berkenpas en liggend Sietse Wierda. 

Zij speeelden toen 44n jaar in competitieverband op zondag in witte 
shirts met rode streep en zwarte broek. 
Voetbalvereniging de Wite  Peal,  opgericht 3 juli 1931. 
Als bestuur werden toen gekozen: voorz. E. de Hoop, secr. H. ten Hoeve 
penm. G. Wuite, R. Bos en H. Bos. 
26sep. Vergadering H. ten Hoeve treed af als secr., H. Vos wordt 
gekozen, als elftalbestuur J. de Heij„ H. Bos en H. Vos. 
E. de Hoop bedankt als voorzitter B. Bos neemt het over. 
De eerste match was op 1 augustus 1931, tegen Scharsterbrug werd gelijk 
gespeeld 2-2. Scheidsrechter D.v.d. Valk. 
8aug werd tegen Scharsterbrug verloren 3-6. 
20 sep werd er tegen Friso gespeeld. Voor de pauze was Friso nog al 
bang omdat D.W.P. voor stond met 3-2. Doch na de pauze wisten de 
Friso—mannen de overwinning te behalen met 7-3. de Heij viel in het 
laatst nog uit met zere voeten, B. ten Hoeve moest invallen. Er 
waren 3 donateurs n.l. E. van Houten, Thijs de Heij en H. Schippers. 
4/10 vriendschappelijke wedstrijd tegen Scharsterbrug slecht gespeeld 
vier invallers, de uitslag dan ook 14-0 voor Scharsterbrug. 
18/10 eerste competitiewedstrijd tegen S.N.V.V.op het terrein in 
Sint Nicolaasga. D.W.P. verloor met 9-0. 
Opstelling: keeper R. Vermaning. Backs H. Bos, Tj. de Jong, Haven, 
H. Vos  on  R. Bos. spil J. de Heij voor A. van der Weg, E. de Hoop, 
Jac, Dijkstra, P. Bos en IJ. Stuiver, Invaller G. Wuite, 
25/19 Tweede competitiewedstrijd thuis tegen Lemmer. 
Begin 2 uur, D.W.P. pakt direct goed aan en weet in de 25e  minuut 
de eerste goal te zetten, voor de thee staat Lemmer echter met 4-1 
voor„ einduitslag 10-1. 
Het publiek wordt geschat op 80 personen, er werd f 7,-- ontvangen. 

Bovenstaande informatie vonden wij in een oud schrift, verder stond 
er niks meer in over dat ene jaar dat de Wite  Peal  heeft bestaan. 
Verder vragen wij oude foto's en wedstrijdverslagen om deze rubriek 
door te kunnen zetten. 

de redaktie. 



Een vrouw komt op het politiebureau. 
"Mijn man is verdwenen," zegt ze bezorgd. 
"Hoe ziet hij er uit?" vraagt de dienstdoende agent. 

"Gewoon. Net  als andere mannen," antwoordt de vrouw. 
"Een baard, een spijkerbroek, witte trimschoenen 
en een schort met bloemetjes voor". 

Gerard overhandigt zijn vader een rapport. 
"Zo'n slecht rapport heb ik mijn leven lang niet 
gezien!" brult zijn vader woedend. 
"Maar dat rapport is helemaal niet van mij," ant- 
woordt Gerard. 
"Het is nog een rapport van jou dat ik op zolder 
in een oude schoenendoos heb gevonden."  

Man: "Je kunt de auto niet meenemen. De remmen 
zijn niet in orde." 

Vrouw: "Dat geeft niet. De claxon doet het toch ?" 

Een Schot zit in een boek te lezen. Om de paar minu-
ten knipt hij de leeslamp uit. 

"Waarom doe je iedere keer het licht uit?" vraagt 
zijn vrouw. 
Antwoordt de Schot: 

"Omdat ik een blad net zo goed in het donker kan 
omslaan." 

Dame (in een overvolle tram):"Ik zou graag zien, 
dat die smaakvol geklede heer voor me opstond." 
Onmiddellijk stonden zes mannen op. 

Man: "Alle grote mannen hebben gerookt, vrouwtje': 
Vrouw: "Als jij het laat tot je een groot man bent, 

zal ik heel tevreden zijn." 

Straatrover: "Meneer hebt u misschien wat geld voor 
mij ? Anders ben ik gedwongen om uw horloge naar de 
bank van lening te brengen". 

Dokter(tegen patiënt): "U mag uw voet wel eens was-
sen. Ik wed, dat er geen vuilere voet in de hele 
stad te vinden is !" 

Patiënt: "Dan hebt u de weddenschap verloren dokter. 
Dan moet u mijn andere voet eens zien."  

Een buitenlander rijdt met hoge snelheid in de 
richting van Zundert. Plotseling stapt de bestuur-
der op het rempedaal en het voertuig komt met gie-
rende banden tot stilstand bij een man die langs 
de weg op een bank zit. 
"Ga ik zo goed naar het geboortehuis van VAN GOGH? 

wordt hem gevraagd. 
"Inderdaad meneer," is het antwoord, "maar u 
hoeft zich niet zo te haasten. U treft hem toch 

niet meer levend aan." 

Als de trein Zuid Limburg nadert, zegt een dame: 
"Ba, wat stinkt het hier". 
Een medepassagier legt uit wat voor industriege- 

bied ze passeren. 
"Wat u ruikt, is mijngas," vertelt hij. 
Zegt de vrouw verontwaardigd: 
"Wat ? Uw gas ?" 
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LEMSTRA 
Oudehaske 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID 
welkom bij 	 
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vereniging wite 
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voor geld 
en 

goede raad 
kantoor: 
Sintjohannesga/Rotsterhaule 
Streek 138 Rotsterhaule 
tel. 05137 - 1644 

TECHNISCH BEDRIJF 

W. MIN NESMA 
OUDEHASKE JOUSTERWEG 92 - TEL. 05130-77370 

MUNNIKEBUREN-SCHERPENZEEL GRINDWEG 168 

TEL. 05618•230 

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

- ERKEND INSTALLATEUR 

Café-Restaurant - Zaalacconunodatie 

„HET ANKER" te Scliarsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

Vraag vrijbkivend prijsopgaof bij de heer 11. Jonkman, Tel. 05138-2350. 

Tweewielerbedrijf 

Tel. 05130-77212 
Tevens benzinestation en autoservice 

lkies voor uw snacks 
het juiste adres 

haal ze hij de 
FRITES EXPRES! 

in het zomerseizoen  
kun g  a  ono  dagelijks 
vinden bij het Nannewild 

1 DE WITH& SPIJKSTR A 
oudehaske 

Haskerátgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301 

MABO- 
Bootservice 

Alik  ZEILBOTEN 
ROEI BOTEN 
TRAILERS 
KANO ' S 
SURF PLANKEN 

.
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UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 
HAM ENZ. WIJ SLACHTEN ZELF 

OOK VOOR HUISSLACHTING 
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EK  FOAR WENNINGYRRJOCHTING 

EKOER 
DE EIMER 

'T IS MAAR EEN WEET, 
WAAR &1  POORTREffEll/K UT.  

04 NET EENS Bid ONS PROBEREN, 
EN CE ZIIIT NOOIT BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRUM" 
G. de Graaf. 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Teo  en Tineke Feenstra 

Midstraat 102 —Joure — Tel. 2458 

1 

discount  
FOTO - VIDEO - LECTUUR -BOEKEN 

Midstraat 153 - 8501  AK Jeer°  — Tel. 6460 

"discount  

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. 

SIRENC 
schocnsetvice 
L1/414111 141. Jews 

clean inn  stomerij  
ad 141, Jain 

I 

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEIVIA 
VAMOR/MI 

SCHEEN 53 - JOURE - 2 35138-2964 

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

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

SPORTKLEDING 
Ga eens een praatje maken 
met uw sportspecialist 

Midstraat 39 
Tot. 2647 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPOFITAIRTIKELEN  

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

GINS  

AMBACHTELIJKE 

SLAGERIJ JANSEN 
ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
TELEFOON 1597 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 
	  inimm _ _ 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOU RE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERIJ 

BABYZAAK 



verslag meisjestournooi. 

We doen vandaag voor het laatst mee aan een tournooi in Drachten. 
Het dameselftal had er ook een tournooi dus gingen we met zijn allen 
naar O.N.B. 
Helaas was Appie verhinderd omdat er paardenwedstrijden werden 
gehouden.  Ingrid  en Miranda deden daar aan mee en konden daarom niet 
meevoetballen. 
We hadden toen niet genoeg meisjes, dus maar aan een vriendin vragen 
of ze mee wou, Anja Lageveen vond het wel leuk om mee te gaan. 
We moesten eerst tegen Angelslo, die verloren we met 3 - 0. 
Even later kwam fotograaf Jan Knijpstra met zijn assistenten Albert 
Hol en Gjalt van Hes om een foto van de meisjes te maken voor in het 
clubblad. Ze hadden net een foto gemaakt toen het ging regenen en 
onweren, er werd toen gestaakt met het voetballen. 
Na een half uurtje konden we weer los tegen de Blesse, weer verloren 
met 3— 0. Toen tegen Drachten, dat ging prima. 
Grietje van der Wal gaf een mooie voorzet en Anja van Hes trapte de 
bal mooi in het doel. Wij stonden toen voor met 1— 0, maar Drachten 
liet niet lang op zich wachtten en haalde de schade weer in. 
Toch nog verloren met 2 — 1. 
Het weer werd er toen niet beter op, we konden nog net een wedstrijd 
voetballen, daarna werden alle wedstrijden gestaakt. 
Het was jammer maar tegen het weer doe je niks. 
We behaalden toch nog een vijfde Plaats. Toen nog even juichen bij de 
dames want die werden tweede. 
Nog een patatje en wat drinken en naar huis. Het was erg gezellig. 
Nu is het gebeurd met het meisjeselftal omdat er niet genoeg meisjes 
meer zijn om te voetballen. Dan moet je het opgeven. 
Gelukkig zijn er nog 5 meisjes die biá de dames gaan, enkele bij 
gymnastiek, 44n bij de E pupillen en 64n bij volleybal. 
Wijt  Appie en ik hebben met veel plezier met de meisjes gevoetbalt 
en getraind. Ondanks dat ze veel verloren gaven ze nooit de moed op. 

Tineke. 

van links naar rechts. Boven: Afina Dijker, Anja Lageveen, Gretha 
van Hes, leidster Tineke van  Hest  Anja van Hes. 
Midden: IJtje Grondsma, Grietje van der Wal, Jitty Bijker, Sippy 
Boek, Henny Haskera liggend: Joekje Akkerman, Fokje Bijker. 
Ontbreken: Appie en  Ingrid  van Es en Miranda Lieuwes. 

verslagen meisjes zie blz. 15. 

ED 



Oefenwedstrijden D.W.P. 1 

Meteen na een vrij korte vakantie periode, begon op za- 

terdag 27 juli de training alweer voor wat betreft de 

selektie van het eerste en tweede elftal. 

Na een eerste kennismaking met onze nieuwe trainer;  
Bonne  de Vries, die een korte uiteenzetting gaf van wat 

er van slektie spelers verwacht wordt, en wat de bedoeling 

is voor het komende seizoen, werd er stevig getraind, om 

op zaterdag 3 augustus de eerste oefenwedstrijd te spelen 

tegen G.A.V.C. uit Grouw. 

De wedstrijd begon wat onwennig, wat natuurlijk vrij logisch 

is na de vakantie, de meeste spelers moesten duidelijk nog 

in hun ritme komen. 

Ondanks alles wist G.A.V.C. toch een klein veldoverwicht 

op te bouwen, voornamelijk door betere combinaties. 

D.W.P. wist door hard werken toch een 2-1 voorsprong te 

nemen bij de rust. Na de pauze was het door een duidelijk 

conditie overwicht alleen nog maar D.W.P. wat de klok 

sloeg. dat het uiteindelijk maar 4-2 werd, lag duidelijk 

aan het nog niet op scherp staan van de spelers, waar- 

door opgelegde kansen werden gemist. 

Woensdag 7 augustus: De volgende oefenwedstrijd werd ge- 

speelt tegen H.J.S.C. in Hommerts. 

Hier begonnen we direkt fel op de bal te jagen waardoor 
de tegenstander meteen onder druk kwam te staan. Er werd 

goed aggressief gespeeld, er kwamen goede combinaties tot 

stand, en dit leidde tot een 3-1 voorsprong bij rust, 

Na de rust werd de druk er op gehouden zodat het al snel 

5-1 werd.Daarna zakte het tempo en kon de tegenstander 

nog iets terug doen d.m.v. wat kleine kansjes. 

Zaterdag 10 augustus: De oefenwedstrijd die we op deze 
dag speelden was zonder meer de slechtste. 

Er kwam geen enkele druk op het doel van de tegenstander 

die veel vechtlustiger en met veel aggressie speelden. 

Dit Oudehaske spelend in de tweedde klas F.V.B. was er 

zichtbaar op uit om streekgenoot D.W.Pv dat een klasse 

hoger speelt te verslaan. 
Toch kwamen we voor rust op een 1-0 voorsprong, misschien 

niet helemaal verdiend, maar toch..,. 
Na de rust een gewijzigd elftal, met misschien niet alle 

spelers op de juiste plek,maar zonder enige vechtlust. 

Oudehaske profiteerde daar van en had een groot overwicht, 

wat resulteerde in drie goede goals. Eindstand dus 1-3 

De 4e  oefenwedstrijd werd tegen Woudsend uitkomend in 

de vierde klas K.N.V.B. gespeeld. 

Beide elftallen waren vanaf het begin tegen elkaar op- 
gewassen, Woudsend misschien iets technischer en beter 

in de combinatie, D.W.P. voetbalde wat steviger en ook 

directer. Na 90 minuten redelijk voetbal, met wat kansen 

over en weer werd deze wedstrijd afgesloten met een 1-1 

eindstand. 

Voor de deur staan nog de oefenpartijen tegen : Woensd. 21 / 8  

Langezwaag, Zaterdag 24/8 Boornbergum, en als hoogte- 

punt de laatste tegen hoofdklasser Drachten (27/8). 

Jappie van Hes. 
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15 augustus 1985 

8447 	eererween, 7reer 136, 7el. 05130-29113 

JAN en HENNY en REMCO lEN HOEVE 

VERJAARDAGSKALENDER 

HIEP 
HIEP 
HOERA 

2 sep Henk de Vries 
4 sep Jan Vaartjes 
6 sep IJpe v.d. Zijpp 
8 sep Anna Jelsma 
13 sep Douwe J. Akkerman 
14 sep IJpe Bijker 
15 sep Roelof Roffel 
16 'sep Douwe v.d. Schaaf  

sep T.J.0enema 
sep Gerrit Dijkstra 
sep  Bernd  J.v.d. Berg 
sep Bertus van Zwol 
sep Herman Roffel 
sep Arthur Bijker 
sep Hennie Keulen 
sep Johan Kerkstra 

26 jr. 
46 jr. 
10 jr. 
17 jr. 
28 jr. 
16 jr. 
20 jr. 
10 jr. 

gel'oren uil onze lie/'c/e, in dangaar4id ontvangen 

uit gods eand 

.5ddert 2arnmerl eornelis 

zoon van 2ammert Cnen en (Margje (Boonstra 

vervolg van blz. 13. 

Ik vind voetbal ontzettend leuk, ik mag het graag doen. 
Maar als je vaak laatst wordt met een tournooi of altijd verliest, 
verlies je de moed wel eens. 	Gretha. 
We zitten in de kantine van 0.N.B. het is best gezellig alleen de 
regen wordt wat lastig. Dit is het laatste tournooi met de meisjes 
en dan gaan er een stel naar de dames. Ik hoop dat dat ook zo 
gezellig wordt. 	 Hoi groetjes Joekje. 
We hebben een gezellige tijd gehad, er gaan vijf van de zoveel naar 
de dames. Ik hoop dat het net zo gezellig is, met het laatste tour— 
nooi is het weer niet schitterend. 	

SiPPY. 
Ik vind voetbal ook erg leuk. We hebben veel lol en plezier gehad. 
We zijn nü aan het laatste tournooi bezig, en het regent ontzettend. 

Anna. 
In vond het wel leuk maar nu alle grote meisjes erbij weg gaan omdat 
ze al 15 zijn kunnen we niet meer voetballen. IJtje Grondsma. 
We zitten bij 0.N.B. in de kantine. De ploeg van O.N.B. zelf is zeer 
onsportief als toeschouwer. Hierna ga ik misschien bij de dames. 

Jitty. 
We zijn bij het voetbalveld van 0.N.B. Het is heel gezellig, maar 
omdat het steeds regendeeis de laatste wedstrijd gestaakt. 
Maar we zijn toch mooi 5 geworden van de 6. Anja. 



Wist u dat ...?? ? ? 

+ onze voorzitter Eelco Westro is geopereerd aan zijn 
meniscus. 
Een beetje voetballer heeft op de schoorsteen z'n  menisci  op sterk 

water staan. 

+ Redaktielid Arjen Veenstra tijdens de training zijn  
Police  T—shirt is verloren. 

+ hij hier goede vakantie—herinneringen aan had, en het 
graag terug wil hebben. 

+ de redaktie Willem van der Wal en Klaas Veenma een goede 
AltmenAm0 	tip wil geven i.v.m. schorsingen n.l.: 

'Nee hoor scheids, dat heeft u verkeerd verstaan. Ik zei: Bróódzak,' 

+ de redaktie veel wedstrijd—copy  verwacht van 
de komende competie—wedstrijden. 

+ de redaktie nog geen ingezonden stukken heeft 
binnengekregen. 

'Heb jij dat nou ook, dat als je een bal op je zak krijgt, dat je dat dan 
pas na een seconde of tien ècht voelt?' 

te koop aangeboden 
3 D.W.P. shirts maten onder 12 jaar 
2 paar voetbalschoenen maat 5 en 4i 
alles f 10,-- per stuk 

Joke van Hes 
H.J. Groenstraat 33 
Sintjohannesga tel. 05137-1798 

Kontakt—adressen voor deelname: 

+ Arend Visser Pr. Marijkeweg 29 Sintjohannesga tel. 1739 
+ Ulke Gongrijp de Grie 33 Sintjohannesga tel. 1628 
+ Age  van der Meer Nieuweweg 49 Rotsterhaule tel. 1894 
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Nadel In keinvinAterialen 
baststellnalinen en 
aanverwante arlIkelen  

BOWS- en Aamemershedriji 

FA. H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johnrijnesga 
Tel. 05137-1207 

SUPPORTERSCLIMs.C. HEERERIVEEN 

    

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

0 Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 
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STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND 

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

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 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 Hiske's F 4,65. 

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

STRIPOTHEEK RATAPLAN in Vierhuis. Deze bezorgt om de 14 dagen stripalbung bij 

U thuis, aantal albums naar keuze met een minimum van 6 albuns. Deze warden 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 albuo). Als U een jaar 

voor uit betaalt krijcit U nog e2tra korting en enkele albums elke week EXTRA, GRATIS! 

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

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

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

Schrijven mag ook, naar Vierhuisterweg 23, 9507  CG  ROHEL. 
LI 
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STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND  



Is voetballen 
een knullensport? 

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

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

V.v. D.W.P. 

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 AANN, 

H. J. VISSER 
STREEK 133 

8463 NG ROTSTERHAULE 
10. 05137-1224 

Hai 
Doris 

de  
bladen- 
man 

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 

.do IMP 

 

• 011. 

MIcIstreet 78 
Tel, 05138-2975  JOURE  

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

F. VAARTJES  
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en Tim merbedrij f 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145.229  

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor oen dagelijks 

vers produkt 

v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROÏSTERHAULE 
tel. 05137-1972 

ADMINISTRATIEKANTOOR EN 
BE LAST 1 NGADV 1 ES BURO 

A. OORD 

voor het verzorgen van uw: 

* bedrijEshoekhoudingen 

* administraties 

* BTW en loonaangiften 

• A en T biljetten 

PASTOR I ELAAN 7 N I EUWEHORNE 
TEL, 05135-1674 

N I EUWEWEG GA KOUDUM 
TEL. 05142-2552 B,G.G, 145/ 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE tel.05138.3811 

bekend om ons ruim assortiment speelgoed. 

„poppen;dieremspellen;puzzcis;modelbouw. 

speciale afdeling voor modelauto•verzamelaar 
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