
	)wile pealtsfe'  

voetbal 
vereniging 

opgericht 
19 juni 1947 	rotsterhaule 



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 
ruiten Wissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

TEXTIEL 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

STREEK 180 - ROTSTERHAULE TEL05137-1310 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit  toed  te zitten! 

F GENERATIES LANG Al 
's WERELDS MEEST 
VERKOCHTE TREKKER 

Off. MASSEY-FERGUSON DEALER  

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 

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

G 
ebroeders de 1/ oning 
oedkoop 	n waliteit  

Ruime keuze 
ROZEN 
HE I DE 

CON I FEREN 
PER ICP l.A N TEN 

OOK VOOtt U 
TU I NAANLEG 

EN 
ORDER HOUD  

KAME)I F LA NTElt 
SN I J PLANTER 

ROM EN 
II F.:ESTERS 

Bloom- en  Tuincentrum  

Gebr. De Koning 
Meerweg 3-5 - Rohel - Tel. 05137-1331 

RIJWIE LEN  

BROMFIETSEN  

TWEEWIELERBEDRIJF 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. JOHANNESGA 
Telefoon 1487 

t,2> 
" 1  OZ hbk 

ijelk 

Vierhuisterweg 25 
VIERHUIS 
(aan het Tjeukemeer) 
Tel. 05137-1363 

14•41, 
BOERDERIJ-
BAR-DANCING 
DISCOTHEEK 
BRUIN  CAFE  

Debitante der Nederlandse Staatsloterij 
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september 1985 
le jaargang nr. 2 

Clubblad voetbalvereniging "DE WITE  PEAL"  
Rotsterhaule 

Opgericht 19 juni 1947 

BESTUUR: 

voorzitter 	- 0. Bijker 
Prinses Marijkeweg 1 Rotsterhaule 	tel. 1782 

secretaresse 	- R. Visser-de Vries 
Prinses Marijkeweg 29 Sintjohannesga tel. 1739 

penningmeester 	- U. Gongrijp 
de Grie 33 Sintjohannesga 	tel. 1628 

leden 	- A. van der Meer 
Nieuweweg 49 Rotsterhaule 	tel. 1894 

- G. Sloothaak 
Kampweg 7 Rotsterhaule 	tel. 1286 

- J. Haven 
Molenstelle 11 Sintjohannesga 	tel. 1831 

- C. Visser (jeugdcommissie) 
Prinses Marijkeweg 11 Sintjohannesga tel. 1738 

- W. Toering (jeugdsecretaris) 
Kolklaan 12 Heerenveen 	tel 05130-27465 

consul 	: - A.P. van Stralen 
Kampweg 9 Rotsterhaule 	tel. 1276 

clubgebouw 	: - de Grie Sintjohannesga 	tel. 1788 

FEESTCOMMISSIE AKTIE '75: 

leden 	: - Geert Dijkstra 
Jol 14 Joure 	 tel. 05138-4049 

- Minne Modderman 
Streek 54 Sintjohannesga 	tel. 1764 

- Harry Visser 
Geert Knolweg 73 Joure 	tel. 05138-5090 

redaktie 
MEDEWERKERS CLUBBLAD: 

: - Jappie van Hes 
Molenstelle 13 Sintjohannesga 	tel. 1627 

- Albert Hol 
Molenstelle 4 Sintjohannesga 	tel. 2024 

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

- Arjen Veenstra 
Prinses Marijkeweg 3 Rotsterhaule 	tel. 2087 

- Johannes de Vries 
Prinses Marijkeweg 23 Sintjohannesga tel. 1951 

- Jappie Berger 
Pealskar 9 Joure 

- Lucas van der 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 

® 



TRAINERS:  

selectie 	- B. de Vries 
Jol 1 Heerenveen 

3,4 en 5e : - J. Haven 
Molenstelle 11 Sintjohannesga 

jeugd 	: - J.J. Braber 
Heechhout 7 Rottum 

dames 	: - Y. Dikkerboom 
Streek 13 Sintjohannesga 

- W. Zwart 
Streek 81 Sintjohannesga 

LEIDERS: 

- Jan ten Hoeve 
H.J.Groenstraat 8 Sintjohannesga 

: - Herman de Heij 
Reigerstraat 3 Heerenveen 

- Geert de Jong 
Molenstelle 17 Sintjohannesga 

- Douwe van der Schaaf 
Hollandiastraat 37 Scharsterbrug 

- Gauke Brouwer 
H.J. Groenstraat 

- Wiepie Veen 
Boerenstreek 5 Rotsterhaule 

- Marten Lageveen 
Nieuweweg 51 Rotsterhaule 

A 	- Jan ten Boom 
de Grie 20 Sintjohannesga 

- Albert Hol 
Molenstelle 4 Sintjohannesga 

B 	: - Siebe Poepjes 
Schoterweg 38 Rotstergaast 

- Anne Knol  
Fonder  13 Rottum 

C 	: - Jurrit Wierda 
Kerkhoflaan 8 Sintjohannesga 

- Klaas Woudstra 
Brugstraat 14 Joure 

D 	: - Wiepie Krist 
de Grie 5 Sintjohannesga 

E 	: - Gerrit Dijkstra 
Streek 79 Sintjohannesga 

dames 1 : - Ulke Gongrijp 
de Grie 33 Sintjohannesga 

- Johannes de Vries 
Prinses Marijkeweg 23 Sintjohannesga 

dames 2 : - Wietze Zwart 
Streek 81 Sintjohannesga 
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Van de 
redaktie - 
tafel 

van de voorzitter 

Beste clubgenoten en alle andere 

lezers van.dit blad, 

Nu (de eerste competitie-wedstrijden 
al weer gespeeld zijn volgt hier de 
2e uitgave van ons clubblad  "It  Wite 
Pealtsje". 
De eerste punten zijn al weer binnen, 
al is dat niet bij alle elftallen 
evenveel. Maar we zullen er maar op 
rekenen dat dit verderop in het sei-
zoen wel zal veranderen. 
Als eerste willen wij op deze plaats 
een groot compliment brengen aan de 
leiders, trainers en spelers voor wat 
betreft de verslagen. Dit is uitste--
kend voor elkaar! HOUDEN Z011111  

We ontvangen zelfs zoveel dat dit misschien niet eens allemaal 
tegelijk geplaatst kan worden. 
We proberen echter zoveel mogelijk alle elftallen aan de beurt te 
laten komen, dus als jouw stukje een keer niet geplaatst wordt, 
denk dan niet het komt er toch niet in, de volgende keer ben je de 
eerste. Jongens ga zo door, dames kan veel en veel beter. 
In onze vorige uitgave hebben we kunnen zien hoe de fundamenten 
van onze club gelegd werden. Hier op hebben wij vele positieve 
reakties gehad, dus gaan we deze maand gewoon weer door met de 
volgende aflevering. Als iemand nog informatie heeft, kan dit nog 
in de  copy-bus in de kantine worden ingeleverd. De redaktie heeft 
inmiddels ook van enige leden/donateurs bericht gekregen dat deze 
mensen geen clubblad hebben ontvangen, hiervoor onze excuses. 
Dat dit kan gebeuren vloeit voornamelijk voort uit het feit dat 
onze ledenadministratie niet 100% in orde is. (dit wordt niet 
geschreven om iets of iemand de grond in te boren, maar om samen 
naar een optimale samenwerking binnen de club te komen. Want dat 
is waar we naar toe moeten!!!!) 
We proberen alle leden donateurs een clubblad te doen toekomen, 
maar als sommige mensen niet of verkeerd genoteerd staan wordt 
dit voor ons wel moeilijk. 
We hopen dat deze positieve, opbouwende kritiek goed opgevat wordt 
en dat er aan gewerkt gaat worden twijfelen we niet aan. 
Nu u over deze serieuze zaken heen gelezen heeft, hopen we dat 
u weer veel leesplezier zult hebben, en verder wenst de redaktie 
alle elftallen heel veel succes in de komende wedstrijden. 

de redaktie.  

Na een aantal jaren te zijn weggeweest heb 

ik mij weer beschikbaar gesteld, voor de 

voetbalvereniging D.W.P., die mij zeer ter 

harte gaat. 

Ik hoop dat deze periode die we nu ingaan, 

ons eindelijk na al die jaren weer terug kunnen 

keren naar de K.N.V.B. Wat ook voor onze lagere 

elftallen een stimulans is. De competitie-start is niet zo succes-

vol geweest, maar moed verloren al verloren. 

0. Bijker 



beter, maar kon niet tot een doelpunt komen. Dus bleef 
1-0 voor D.W.P. 

Wiepie Veen.  

de stand 

24 september, bestuursvergadering. 
onze nieuwe voorzitter 0. Bijker zat ook in 
de kring. 
Veel nieuws was er niet onder de zon, 
omdat de competitie nog maar net begon. 
Wel liet iemand zich nog horen, 
en bracht het probleem (oud papier) naar voren. 
GERRIT DIJKSTRA verzorgde dit jaren alleen, 
hiervoor alle hulde, maar nu naar ik meen, 
vindt hij dit bezwaarlijk, dus wie wil er graag, 
een handje meehelpen, dat is onze vraag? 
Wie is er een zaterdag vrij, leden kom! 
Het spekt onze kas, en daar gaat het toch om. 
sprake, om bakjes langs het veld, 
wij hoorden, is hier erg op gesteld. 

Haven, dat is geen bezwaar, 
ik haal er wat plankjes, het komt voor elkaar. 
Half tien sluiting, dat was het dan weer, 
wij zeggen dus graag, de volgende maand meer. 

P.S. wijziging tuchtsysteem. 
In verband met de nieuwe wijziging van het tuchtsysteem het 
volgende: Ons bestuur heeft besloten om alleen de derde boeking 
(schorsing) de betreffende speler f 25,-- te laten betalen. 
Dit geldt uiteraard ook voor een speler die uit het veld wordt 
gezonden. 

R.V.de V. 

De competitie-start is zeker voor ons eerste elftal niet al te 
best. De trainer en spelersgroep hebben echter beiden volledig 
vertrouwen in elkaar, zodat de punten heus wel komen. 
Wat echter ook veel beter kan is de kritiek van onze supporters, 
meestal zeer negatief over opstellingen e.d. 
Geef de spelers een kans zodat ze voldoende tijd krijgen om 
zich te bewijzen en zelfvertrouwen te krijgen. Kritiek mag gerust, 
maar dan liefst opbouwend, dit laatste heeft er bij D.W.P. wel 
eens aan. 	

redaktie. 

WEDSTRIJDVERSLAG: D.W.P. 5 - Makkum 6 

Deze wedstrijd werd verschoven van 14 sep. naar 11 sep. i.v.m. 
feest in Makkum. Eerste helft werd vlot gevoetbald met leuk samen-
spel, maar een doelpunt bleef uit. Er werden een paar mooie ballen 
voorgegeven door Hielke (Pypke) Kramer, maar de voorhoede miste 
steeds het net. In de 36e minuut gaf H. Groeneveld een voorzet 
waaruit Arjen Veuger de bal inkopte. 
In de tweede helft was de fut er een beetje uit en was Makkum veel 

uit de pers  

Ook 
het publiek naar 
Wel, zei Jan 

kwam nog ter  

Durk  Jager, doelman van DWP, 
liep vorig seizoen na vijf wëdstrij-
den een polsblessure op, die hem 
voor de rest van het seizoen 
uitschakelde. 'Dik ingetaped' is hij 
dit seizoen weer onder de lat gaan 
staan. Wat de verrichtingen totdus-
ver betreft stelt  Durk,  dat het 
scorend nog niet zo best gaat. "We 
misse skutter Klaas Huisman. Dat 
docht bliken. We binne wol faak 
de bettere ploech, mar meitsje gjin 
goals". De ontmoeting zaterdag  

tegen het nog ongeslagen Leeuwar-
den wordt belangrijk voor De Wite  
Peal.  "Wy spylje thás, dat skeelt 
nochal wat en dérom ferwachtsje 
ik dochs wol in lykspul". 

Prognoses  Dark  Jager voor 1A: 
CVO-Hreg 	 1 
Sleat - Hielpen 	 2 
WWS - Mulier 	 1 
Waterpoort Boys - Nijland 	 1 
AVC - NOK 	 3 
DWP - Leeuwarden 	 3 

LIZ EN van 11,W,P, 

Doc ! unv kinG7gogoon flij siflXt, 

M7[E_IM71-rrtra /wog 
Medi 	fidgxij hegy fliw11211,oeud 

dIIe ch.gibgdad 



YAll SULVEREN RINE. 
_.1  

Foto van links naar rechts. 
onder: M.P. de Jong, J.v.d. Molen,J.A. de Jong 
midden: J.H. de Jong, A. Kerkstra, W.v.d. Weg 
boven:H. Stuiver, R.v.d. Wal, M. Drost, M. Akkerman, M.v.d. Wal 

J. Visser. 

Van het D.W.P. uit 1931, vermeld in ons eerste nummer zijn geen 
verdere uitslagen of eindstanden békend. Deze zijn wel bij de F.V.B. 
opgevraagd, tot op heden nog niet ontvangen. Dus hierover later meer. 

Dit oude D.W.P. verdween, maar er was toch wel iets blijven hangen, 
want na de bevrijding gingen de schooljongens voetballen op een stuk 
grond bij het kamp. Ouderen bemoeiden zich er al eens mee, en toen 
nam kampbeheerder A. Doorn het initiatief om weer een echte vereni-
ging op te richten. 
Op 19 juni 1947 werd in de kantine van het kamp, ons huidige "De Wite  
Peal"  geboren. Dat gaf werk aan de winkel, met man en macht werd net 
zolang gegraven totdat er uit het oneffen stuk grond bij het kamp iets 
te voorschijn kwam dat op een voetbalveld (klein formaat) leek. 
Op het feitelijk te kleine terrein bij het kamp heeft D.W.P. niet lang 
gespeeld. Spoedig verhuisde men naar een veld aan de straatweg tussen 
de Wite  Peal  en Rotsterhaule ( waarop het vroegere D.W.P. ook al had 
gespeeld). Enkele jaren daarna verhuisde men wederom naar het voor de 
oudere spelers welbekende terrein in Sintjohannesga. 
Voor het terrein aan de straatweg betaalde D.W.P. in het seizoen 1950-
1951 f 150,-- per jaar. 
D.W.P. groeide voorspoedig op, toonde al gauw strijdlust en wilde de 
competitie ingaan. 
"Neen", zei de Friese Voetbalbond, nog niet krachtig genoeg". 
De vereniging telde toen 24 leden. Men liet zich door die weigering 
niet uit het veld slaan, zocht andere contacten en D.W.P. kwam terecht 
in een onderlinge competitie met o.a. Renado, Langweer, Rodo (Schar- 



sterbrug) en Stobbegat. En de eerste schreden op het voetbalgebied 
waren beslist niet wankel, ongeslagen kampioen. 
Een jaar later, in de herfst van 1948, werd D.W.P. met 2 senioren-
en 1 juniorenploeg toegelaten tot de F.V.B., en begon zij vanuit de 

3
e klas haar opmars in de afdeling Zaterdagmiddagvoetbal. 
Binnen de korst mogelijke tijd in precies drie jaar stootte de jonge 
vereniging door naar de K N  V Bilifill  
In 1948-1949 ongeslagen kampioen 3 klas F.V.B., in 1949-1950 kampi-

oen 2
e klas en in 1950-1951 kampioen in de eerste klas en tevens 

algemeen kampioen van Friesland. 
Dat betekende promotie naar de landelijke bond, de 4

e 
klas K.N.V.B. 

Hierna volgen enkele verslagen uit de  Jouster  Courant van die tijd, 
de foto schat ik, vergeleken met de ledenlijsten, uit de tijd 1951-
1952. Nogmaals een vriendelijk verzoek of u, indien u deze bezit, 
de oude foto's of wedstrijdverslagen bij Jan Knijpstra wilt inleveren. 
Op deze manier krijgen wij een mooi verslag van de geschiedenis van 
D.W.P. Bij voorbaat dank. 

ZaterdagmiddageempetItle 2e klasse C. 
Hier is de kampioen  nit  de bus: zoals ver-
wacht heeft D.W.P. door een grote 7-2 
overwinning op Middenvaart  II  er voor ge-
zorgd onbereikbaar voor de overige clubs 
te worden. Een uitstekende prestatie! 
Idskenlitilzen en de Delfstrainalzen-reserves 
benutten beide de thuiswedstrijd, tegen C. 
V.V.O. om zich wat veiliger te stellen. De 
stand Is: 
D.W.P. 	8 8 8 0 16 44-10 
H.J.S.C. 	8 5 1 2 11 24-19 
V.V.I. 	.8 3 1 4 7 18-22 
D'huizen  II 	7 2 2 3 6 19-25 
Middenvaart 8 2 0 6 4 21—,-34 
C.V.V.O. 	9 2 0 7 4 15-31 

2e klasse C: 
Hier is men nagenoeg uitgespeeld. Ook 
D.W.P. beëindigde Zaterdag de competitie 
en deed dat met een 4-2 zege in Delfstra-
huizen. De kampioenstitel kwam dus onge-
slagen binnen. Een fraaie prestatie! Zowel 
V.V.L (reeds uitgespeeld) als Delfstra.hul-
zen 11 zijn veilig voor de onderste plaats. 

De stand ziet er als volgt  nit:  
D.W.P. 

D'huizen  II  
V.V.I. 
Middenvaart 
C.V.V.O. 
ge klasige V. 

10 
9 
9 

10 
9 
9 

10 
6 
2 
3 
2 
2 

1 
3 
1 

0 

0 20 
2 13 
4 7 
6 7 
6 5 
7 4 

58-12 
27-20 
22-30 
19-35 
22-35 
15-31 

VoOr deze 'dame werd Zatudgg do laatste 
wedstrijd, C.V.V.O.-11.J.S.C. 0-3, ge-
speeld, zodat thans do eindbalans kan 
worden opgemaakt. Die ziet er  Xis  volgt 
uit: 

D.W.P. 	10 10 0 0 20 58-12 
H.J.S.C. 	10 7 1 2 15 30-20 
D'huizen  II 	10 3 3 4 9 27-33  
V.V.L 	10 3 1 6 7 19-35 
C.V.V.O. 	10 2 () 8 4 15-34 
Middenvaart 10 2 1 7 30  25-40 

0  2 verliespunten wegens niet opkomen. 

J K 

D.W.P. EERSTE KLASSER 
In de promotie-competitie viel reeds Zater-
dag de eerste beslissing. D.W.P. won in 
Scharsterbrug niet niet minder dan 8-2 
en promoveerde daardoor naar de eerste 
klasse. Onze gelukwensen met dit fraaie 
resultaat dat de kroon zet op een uitste-
kend seizoen. 
Over deze vedstrijd schreef men ons.  het 
volgende: 
Direct nadat scheidsrechter van Aalstyn 
het aanvangssignaal had geblazen, volgden 
enige wederzijdse aanvallen, waaruit DWP 
reeds na drie minuten haar eerste doelpunt 
kon scoren, Direct hierop werd de voor-
sprong uit een strafschop tot 2-0 vergroot. 
Even leelc het er op, of Rodo zich gewon-
nen wilde geven. Doch onder luide aan-
moedigingen van de talrijke supporters, 
kwam men de tijdelijke inzinking te boven. 
Zowaar wisten zij de achterstand tot 2-1 
te verkleinen, door een blunder van de 
D.W.P.-doelman, die een schot van ca. 20 
meter afstand, tussen de benen door liet 
glippen. Hieruit putten de Rodo-spelers 
moed en zowaar werd het even voor de rust 
2-2, door een prachtig doelpunt. 
De rust scheen de D.W.P.-ers goed te heb-
ben gedaan, want direct na de hervatting 
werd met goed opgezette aanvallen het 
Rodo-doel onder vuur genomen. 
Door het tempo, dat voor de rneeste Rodo. 
spelers te hoog bleek te zijn, werd een 
groot veldoverwicht verkregen, dat binnen 
tien minuten in twee fraaie doelpunten 
werd uitgedrukt. Hierna was het met de 
tegenstand van Rodo gedaan. Regelmatig 
werd de score tot 8-2 opgevoerd, met wel-
ke stand ook het einde kwam." 
Woensdagavond speelde Rodo zin laatste 
wedstrijd in Scharnegoutum. 
't Wend 1-1; net voldoende voor Scharne-
goutum om met D.W.P. naar de eerste 
klasse te promoveren. Dat houdt' dus tel701113 
in dat Rodo het volgend seizoen in de twee-
de klasse zal moeten uitkomen, De stand Is: 

3 2 1 0 5 15-4 
Scharnegoutum 3 1 1 1 3 
Rodo 	4 0 2 2 2 6-14 
Zaterdag wordt deze competitie besloten 
met de ontmoeting D.W.P.—Scharnegou-
turn, 
einduitslag: 
D.W.P. 	4 3 1 0 7 23-5 
Scharnegoutum 4 1 1 2 3 5-15 
Rodo 	4 0 2 2 2 6-14 



2000 

Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137- 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

i•Adutitta 
Pollé 7 

Matitathattle 
Tel.: 05137 - 2002 

BROOD KOEK BANKET 

uw warme bakker dichtbij 

met bezorgdienst aan huls 

ook voor 
restauraliewerkzaanahoden 

naar 

weinglicellom 
la, a, bun Ineeme 

8514 CA ("AMSTER NIJEGA 
Meerweg 12 
telef. 05137-1593 
b.g.g. 05135-1590 

05144-1248 
05137-1953 

OK  
VOOR LEVERING VAN 0 K PRODUKTEN 

ZOALS: 

BENZINE, GASOLIE, PETROLEUM, 
BOERENGASOLIE, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ, 

BELEEFD AANBEVOLEN: 
GERRIT EN ANNE DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL. 05137 - 1214 

HSB 
ROTSTERHAULE BV.  

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

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

BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN  ETC.  es-OM 

 RAN  "r+•Si  UITVOERINGEN 
KOMEN HALEN 	

(ick ;sit smica 

4..41).. 
 

01P 

VC'? 
 

STREEK  116 
8464 NH ST.JOHANNESGA  

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES 



Voor gezellig en 
voordelig winkelen! 

KOOPCENTRUM 
JOURE 

Uitsluitend 
\ 	met kwaliteit 

Tel. 6660 

SIGARENNIAGAZILIN 

DE HEY 
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres  
roar  toto  on  lotto) 

Henk  Zoeleollai Sped 
IA Idattaat 65 - Joure tel. 05136-388Q 

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0 . A . 

VOETBAL—, ZAAL SPORT— , LOOP— . 
EN TENNISSCHOENEN 

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

t 
II ,uer.  egthinheitijiliff; 

KALSBEEK MIDSTRAAT 104 JOIK 

voor al uw voeg. en 
restauratiewerkzaamheden naar 

Eg=afili 
voegbedrijf S. V.5. 

F. Itit W. SLOOTHAAK 
Scharsterhrug 05138.4872 
Heerenveen 	05130.88781 

HERMAN 
KLEINSMIT  

uw echte warme hakker 

In koopcentrum JOURE 

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
te1.135138.8211 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 GESCHENKEN  POOR  EIKE PORTIMONNEE 

Brilmonturen  venal  140,-  I 

Contactlenzen 

Contactlenavloelatollen 

Foto.. en Filmartikelen 

Foto's in 2 dagen  Ishtar  

Op vertoon van deze  
advertently  geven wij 
10 olokorting bll aankoop 
van oen complete bril. 
(montuur • glazen) 

Z.44EG3EJ 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

tlo r.k. kerk 

JUWELIERSBEDRIJF 

J.H. v.d. MEULEN 

Midstraat 121 
Tel. 2487 



WERD KAMPII0EN 
Zaterdag 14 April verloor D.W.P. op eigen 
terrein z'n laatste competitiewedstrijd met 
niet minder dan 5-1. Dat gebeurde boven-
dien tegen Nijland, op dat moment nog 
één der gegadigden voor de titel. Diezelfde 
dag won Hielpen met 2-1 van Makkum. 
De situatie was toen zo, dat D.W.P. kon 
worden ingehaald door Oeverzwaluwen en 
zelfs gepasseerd door Nijland, Hielpen en 
Makkum. Oeverzwaluwen en Makkum 
schakelden elkaar reeds op 28 April door 
een gelijk spel nagenoeg uit, maar Hielpen 
en Nijland hielden hardnekkig aan hun 
kans vast. Totdat de Oranje Nassau re-
serves zich met de zaak gingen bemoeien. 
Op 19 Mei ging Nijland met 4-1 van de 
kaart en j.l. Zaterdag liet ook Hielpen 
door een 4-0 nederlaag z'n illusies in de 
Waterpoortstad achter. Zo werd na veel 
spanning D.W.P. dus toch nog kampioen, 
een feit waarmee we de groenwitte familie 
ook vanaf deze plaats van harte geluk 
wensen. 

De competitiestand luidt als volgt: 
16 9 8 4 21 45-26 
16 7 6 3 20 39-31 
15 8 2 5 18 41-29 
15 7 4 4 18 32-25 
16 8 1 7 17 33-32 
16 6 1 9 13 38 48  
14 5 1 8 11 33-34 
15 5 1 9 11 26-44 
11 2/  1 8 5 20-38 

Hoe het groeide. 
De vereniging D.W.P. werd officieel opge-
richt op 19 Juni 1947 in de cantine van het 
Rijkswerkkamp De Wite  Peal,  nadat reeds 
eerder een aantal schooljongens een clubje 
had gevormd dat speelde op een stukje 
grond gelegen achter het werkkamp en be-
langeloos afgestaan door de Grond Mij. 
„De Drie Provinciën". 
De club stak van wal met 24 leden waaruit 
met moeite één elftal kon worden gevormd. 
De anderen waren niet-werkende leden die 
meehielpen -  om de vereniging op de been 
te houden. 
Als bestuursleden werden gekozen de heren: 
A. Doorn, H. ten Hoeve en .7. van der 
Molen, waaraan later werden toegevoegd: 
J. A. de Jong en J. E. Visser. Het lidmaat- 

schap van de F.V.B. werd geweigerd op 
grond van het feit, dat de vereniging over 
te weinig leden beschikte. 
Besloten werd eerst maar deel te nemen 
aan een onderlinge competitie van elftallen 
van buurtverenigingen. Door de medewer-
king van de heer G. Sloothaak kreeg n.w. 
P. de beschikking over een nieuw terrein 
aan de straatweg van Ouweterhaule  near  
Rotsterhaule. 
In de onderlinge competitie trok het jonge 
ploegje uit Rotsterhaule reeds spoedig de 
aandacht in hun frisse groen-witte kleuren 
en werd_ ongeslagen kampioen. 
Tragisch voor de Jonge vereniging was het 
plotseling overlijden van één der medeop-
richters, de heer Johannes Dijksma_ Nog 
heden ten dage denkt D.W.P. met weemoed 
terug aan deze stoere, stille werker, die tot 
aan zijn verscheiden op de bres heeft ge-
staan voor zijn Vereniging. 
De vereniging staat er momenteel, wat 
haar ledental betreft, gunstig voor, en telt 
86 werkende- en niet werkende leden, als-
mede 156 donateurs. Door de jongste leden-
werfactie konden reeds enige nieuwe leden 
aan de lijst worden toegevoegd. Vooral jon-
gere leden zullen zeer welkom zijn, aange-
zien hiervan de toekomst van deze bloeien-
de vereniging afhangt. 
Het is niet altijd voor de wind gegaan, 
doch de moeilijkheden werden steeds geza-
menlijk overwonnen. De terreinkwestie is 
steeds het grote probleem geweest, doch 
door de medewerking welke het huidige 
D.W.P.-bestuur thans van de eigenaar van 
het terrein, de heer Sloothaak, ontvangt, 
alsmede van enige sportvrienden, die steeds 
voor de belangen van D.W.P. op de bres 
staan, zal zeer waarschijnlijk ook deze 
moeilijkheid binnenkort zijn opgelost. 
Van het eerste bestuur heeft alleen de heer 
A. Doorn nog zitting in het huidige be-
stuur. Dit bestaat verder uit de heren M. 
P. de Jong, H. Harmsma, B. J. ten Hoeve 
en M. Akkerman. 
De elftal-commissie bestaat uit de heren: 
S. B. Algera, R. Knol, H. ten Hoeve, P. Bos 
en S. de  Roo,  terwijl de Jeugdcommissie 
wordt gevormd door de heren: M. P. de 
Jong, M. Akkerman en H. ten Hoeve. 
Gesteund door een groot aantal toegewijde 
werkers zal men er ongetwijfeld in slagen 
de vereniging, die reeds thans een vooraan-
staande plaats in het dorpsleven inneemt,  

tot nog groter bloei te brengen. Men is het 
aan de goede naam die D.W.P. in de loop 
der jaren ook bij z'n tegenstander heeft 
gekregen, eenvoudig verplicht. 

In de Friese Bond, 
Gesterkt door het succes in de onderlinge 
competitie en gesteund door een groter 
aantal leden werd opnieuw een verzoek bij 
de F.V.B. ingediend om tot deze bond te 
worden toegelaten. Thans had men inder-
daad succes en de vereniging werd officieel 
geregistreerd als D.W.P. te Rotsterhaule. 
Het eerste seizoen, te weten '48-49, nam 
D.W.P. met drie elftallen deel aan de 
competities, n.l. 2 senioren en 1. junioren 
elftal. 
Het eerste elftal wist na hevige strijd met 
Verno uit Oudemirdum het kampioenschap 
te behalen, terwijl het tweede elftal en de 
junioren in de middenmoot eindigden. 
De promotiewedstrijden werden allemaal 
vlot gewonnen en D.W.P. kon het seizoen 
'49-'50 uitkomen in de 2de klas. 
Inmiddels was het aantal leden dermate ge-
stegen, dat met 3 senioren en 2 junioren 
elf tallen kon worden uitgekomen. 
D.W.P. I werd opnieuw kampioen, terwijl 
het tweede elftal, in de derde klas spelende,. 
met 1 punt ac.hterstand op de kampioen 
Eastersé, op de tweede plaats eindigde. 
Het derde elftal kon nog niet helemaal 
meekomen en eindigde onderaan. De beide 
Juniorenelftallen eindigden respectievelijk 
op de eerste en derde plaats in de Junioren 
B. 
In de promotiewedstrijden kwam D.W.P. 
na een aarzelend begin tegen Rodo uit 
Scharsterbrug weer met vlag en wimpel uit 
de strijd en kon zodoende in het derde 
competitiejaar in de le klas van de F.V.B. 
uitkomen. 
De strijd in de le klas was aanmerkelij 
zwaarder dan die in beide voorgaande klan 
sen, doch de ploeg liet zich niet intimidere 
en speelde steeds een leidende rol. Ee 
ogenblik scheen het toch mis te zullen gaat 
doch de ploeg kwam de zware inzinkin; 
weer enigszins te boven en slaagde er i] 
om een aantal punten van 21 te vergarei 
hetwelk door enige nederlagen van de con 
currenten Hielpen en Nijland, die de mis 
stappen van D.W.P. eerst handig probeer 
den uit te buiten, niet meer kon worder 
overtroffen. 

Hiermee was het derde achtereenvolgend( 
kampioenschap van D.W.P. een feit gewor-
den en heeft D.W.P. de keurige prestatiE 
geleverd om in drie competitiejaren van de 
3e klas, via drie kampioenschappen, aan te 
kloppen aan de poort van de le klas der 
K.N.V.B. 
Het tweede elftal is ook dit seizoen weer 
in hevige strijd gewikkeld geweest met 
C.S.C. van Joure. Belden zijn uitgespeeld en 
D.W.P. heeft 1 punt meer dan C.S.C. 1, 
doch deze laatste heeft ongeldigverklaring 
aangevraagd van de wedstrijd C.S.C. 1—
Terhorne 2, wegens het uitkomen van een 
ongerechtigde speler bij Terhorne. Bij toe-
wijzing van het verzoek zal de wedstrijd 
moeten worden overgespeeld en hangt D. 
W.P. 2 geheel af van de goodwill van Ter-
home. 
Het derde elftal is dit jaar in de midden-
moot geëindigd, zodat ook hier, vergeleken 
bij verleden jaar, een belangrijke vordering 
is gemaakt. De Junioren A, zijn dit seizoen 
op een der onderste plaatsen geëindigd, ter-
wijl de B-Junioren nog een redelijke kans 
hebben om reeds Zaterdag 9 Juni via een 
overwinning op Lemmer 4, de vlag te kun-
nen hijsen. 

Vertegenwoordigend Zaterdagvoetbal. 
Het vertegenwoordigend Zaterdagmiddag-
elftal neemt Zaterdag 5  Mel  a.s. deel aan 
't Bondentournooi te Emmen, om de Moor:, 
manbeker. 
Eerst is vastgesteld de wedstrijd tegea 
Groningen. Tegelijkertijd komen Drente en 
Zwolle tegen elkaar in het veld. 
Hierna komen eerst de verliezers en daarna 
de winnaars tegen elkaar in het veld. 
Het Fries elftal wordt in Emmen samen-
gesteld. 
De volgende spelers worden uitgenodigd om,  
de tocht naar Emmen mee te maken: 
M. Akkerman (D.W.P.); A. Bosma (V.V.T) 
D. Bosma (0.N.S.), G. Bulthuis (Buiten• 
post), T. Evenhuis (Buitenpost), S. Fol-
kertsma (Workum), A. Hanewacker (0.N, 
S.), G. Hoekstra (V.V.1.), W. Hoekstrá 
(Surhuisterveen), M. de Jong (D.W.P.), 
L. van der Meulen (Surhuisterveen), P. 
Nanta (D.W.P.), S. Sluis (Hielpen), H. Vis-
ser  W.W.I».)  en G. de Vries (Scharnegoti-
turn). 

D.W.P. 
Hielpen 
Oeverzwal. 
Nijland 
Workum 2 
Makkum 
O.N.S. 2 
Sch.goutum 
Woudsend 
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D.W.P. won van Harkema Boys (2-1) 
Op weg naar de 
D.W.P. I speelde Zaterdag 23 Juni j.l. haar 
eerste promotiewedstrijd tegen Harkerna.se  
Boys I uit Harkema Opeinde. 
Deze wedstrijden gelden tevens voor het 
Afdelingskampioenschap. 
De thuisclub verscheen in het veld met een 
invaller voor de rechtsbuiten 'terwijl de 
Boys volledig uiCkwamen. 
Ondanks de  grate  concurrentie van Hee-
renveen zijn er zelden zoveel toeschouwers 
bij de wedstrijden van D.W.P. geweest als 
thans het geval was. 
De Boys startten vanaf de aftrap in een 
hoog tempo en speelden zeer agressief, doch 
de verdediging van D.W.P. bleef de voor-
hoede steeds de baas. Vooral de hoog voor 
het D.W.P.-doel geplaatste ballen waren 
steeds een prooi voor de lets grotere DWP-
backs. 
Wederzijds werd er in het begin slordig 
geplaatst, waarvan de zenuwen wel de 
meeste schuld zullen dragen, doch gaande-
weg werd dit beter. De partijen wogen toen 
goed tegen elkaar op en het spel golfde 
heen en weer. 
De Boys-doelverdediger werd enige malen 
flink op de proef gesteld door de D.W.P.-
voorwaartsen, doch hij doorstond deze proef 
meesterlijk en hield zijn heiligdom met 
enige uitermate fraaie safes schoon. Het 
publiek beloonde hem dan ook enige malen 
met een hartelijk applaus. 
Enige minuten voor de rust kwam midden-
voor Akkerman na een snelle sprint in het 
bezit van de bal en passeerde in één rush 
de gehele achterhoede van de Boys, zodat 
hij vrij voor de doelverdediger kwam te 
staan en toen geen fout maakte. Beheerst 
plaatste hij de bal in de uiterste hoek 
buiten het bereik van de doelverdediger 
en D.W.P. kon direct hierna met een 1-0 
voorsprong de rust ingaan. 
Na de hervatting was D.W.P. aanvankelijk 
iets sterker doch de achterhoede van de 
gasten gaf geen enkele kans meer weg, 
zodat de strijd zich hoofdzakelijk afspeelde 
op het middenveld. Een kwartier voor het 
einde begonnen de supporters van de Boys 
zich te roeren teneinde hun spelers tot een 
laatste krachtsinspanning aan te zetten. 
Hiermede hadden ze inderdaad succes. 

"taco, de lumen, 
Heel Harkema drong op en er daalden 
steeds meer ballen voor het D.W.P.-doel 
neer, zodat ze ternauwernood konden wor-
den weggewerkt.- Dit offensief resulteerde 
in een aantal corners. De gelijkmaker hing 
In de lucht. De bal werd naar de gevaar-
lijke Linksbuiten der Boys geplaatst. Deze 
omspeelde het gehele rechterverdedigings-
blok van D.W.P. en plaatste de bal over 
de "toesnellende links-back naar de vrij en 
ongedekt staande rechtsbuiten, die met een 
klein tikje de D.W.P.-doelman passeerde. 
Dit doelpunt scheen D.W.P. wakker te 
schudden en er ontspon zich een hevige 
strijd om het winnende doelpunt. 
D.W.P. was hierbij het sterkste aangezien 
bij enige Boys-spelers het vrij hoge tempo 
parten begon ie spelen. Hier bleek de trai-
ning van de laatste weken de D.W.P.-spe-
lers zeer ten goede te komen. 
Uit een goed genomen corner werd de bal 
door één der 'Boys-spelers weggewerkt 
doch juist voor de voeten van de linksbin-
nen van D.W.P. geplaatst. Deze had de 
gehele middag al een brillante partij voet-
bal gespeeld en hij zette thans de kroon op 
zijn werk, door de bal, uit een kluwen van 
spelers, in de enige onbeschermde hoek te 
schieten. Een hevig slotoffensief van de 
Boys volgde. 
Even leek het of de linksbuiten wederom 
de gelijkmaker zou scoren, doch zijn harde 
kogel werd gekeerd door de D.W.P.-links-
back die zich nog juist in de baan van het 
schot kon werpen. 
Hiermede hadden de Boys hun laatste 
kans verspeeld en met D.W.P. in het offen-
sief kwarri het einde van deze spannende 
en sportief gespeelde wedstrijd, die door 
scheidsrechter Bootsma op uitstekende 
wijze werd gefloten hierin bijgestaan door 
de neutrale grensrechters de Jong en Tuil. 

Morgen, Zaterdag-(avond) wordt in Harke- 
na 	reeds de return-wedstrijd ge- 

speeld. D.W.P. heeft aan één puntje genoeg-
voor het behalen van de titel en voor prad-
motie naar de K.N.V.B. Gemakkelijk zal 
het niet gaan, maar — gedragen door de 
goede wensen van vele trouwe supporters 
— zullen de groen-witten ongetwijfeld hun 
uiterste best doen deze competitie op de 
meest succesvolle wijze te besluiten.  

lieLAJZIKEISIASE BOYS I—D.W..P. 1-3 
Vergezeld door een  groat  aantal suppor-
ters ondernam D.W.P. Zaterdag j.l. met 
enkele autobussen van de fa. Slof de 
lange reis naar Harkema Opeinde, ten-
einde aldaar de tweede promotiewedstrijel 
te spelen tegen I-Iarkemase Boys. 
Bij aankomst in Harkema Opeinde bleek 
het veld reeds door een dikke rij toe-
schouwers omzoomd te zijn. 
D.W.P. begon de wedstrijd met 10 spelers, 
aangezien één der spelers alsmede een 
reserve in Heerenveen een examen moes-
ten afleggen en zodoende niet met de an-
dere sperers konden reizen. Spontaan bood 
de heer W. Ketellapper aan om de beide 
spelers met zijn luxe waken naar Harke-
ma Opeinde te brengen, welk aanbod in 
dank werd. aangenomen. 
Er werd meteen een flinke activitei t -  aan 
de dag gelegd, doch de zenuwen bleken bij 
beide partijen de overhand te hebben. Toen 
slaagde D.W.P. er in om na tien minuten 
spelen, juist nadat het elftal met de elfde 
speler was gecompleteerd, een fraai 
punt te scoren. 
Goed voorbereidend werk van de linksbui-
ten deed de bal hij de linksbinnen terecht 
komen, die ineens doorgaf  near  de iets 
teruggetrokken spelende middenvoor, die 
meteen in de linkerbovenhoek schoot. On-
houdbaar verdween de bal juist onder de 
lat in het doel. 
Dit was de Boys teveel en met man en 
macht trok men op de D.W.P.-veste los. 
Een ogenblik heerste 'er achter bij D.W.P. 
een paniek, doordat de spelers elkaar in 
de weg liepen en de dekking volkomen ver-
waarloosden. 
Slecht schieten door de eigen voorhoede 
en goed keepen van de D.W.P.-doelman 
leverden de Boys geen doelpunten op, hoe-
wel eenmaal één der backs een harde 
schuiver nog juist tot corner kon verwer-
ken, toen de doelman reeds geslagen was. 
Van een botsing, waardoor een der D.W.P.-
backs werd uitgeschakeld wisten de Boys 
even voor de pauze te profiteren en  pleat-
sten de gelijkmaker langs doelman Van 
tier  Wien..  

' In de pauze werden door trainer Krikke 
verschillende aanwijzingen gegeven en de 
zenuwen enigszins tot rust gebracht. 
Dit bleek eed gunstige uitwerking te heb-
ben, want er werd door het gehele elftal 
meer aandacht aan het plaatsen besteed  

terwijl ook de dekking goed verzorgd werd.. 
Langzamerhand werd een veldoverwicht 
verkregen en na 20 minuten spelen scoorde 
linksbInnen de Jong, evenals verleden week 
weer een prima partij spelende, het tweede 
doelpunt voor D.W.P. 
De Boys werden door de supporters aange-
moedigd om te trachten alsnog de achter-
stand weg te werken, doch de D.W.P.-ach-
terhoede speelde thans bijzonder goed en 
gaf geen enkele kans meer weg. Het uit-
hdlidingsvermogen begon de Boys parten 
te spelen terwijl D.W.P. er nog een schepje 
bovenop gooide. Dat dit voorlopig geen 
doelpunten opleverde, was vooral te dan-
ken aan het schitterende werk van de 
Boys-doelman, die zijn heiligdom met veel 
bravour verdedigde. 
Hij„ kon evenwel niet verhinderen, dat D. 
W.P! in de 40e minuut wederom door links-
binnen de Jong, no. 3 in het net depo-
neerde. De tegenstand van de Boys was 
hiermede afgelopen, doch ook de D.W.P.-ers 
geloofden het wel, hoewel het doel der 
Boys nog net aan eenffloorboring ontkwam, 
toen de reeds geslagen doelman, de inge-
schoten bal nog juist tegen zijn lichaam 
kreeg, zodat deze over het doel sprong. • 
Direct na het laatste fluitsignaal van 
scheidsrechter Beenen, die geen sterke in-
druk maakte, snelden de DWP-supporters 
het veld op om de spelers te feliciteren 
met het behaalde dubbele succes, tw. Kam-
pioen van Friesland en de promotie naar 
de K.N.V.B. 
Namens het bestuur van de K.N.V.B. werd 
D.W.P. gelukgewenst door de heer Veld-
kamp uit Leeuwarden terwijl ook het be-
stuur van de Harkertlase Boys zijn geluk-
wensen aanbood. 
in opgewekte stemming werd de terugreis 
naar Rotsterhaule ondernomen, waar men 
na aankomst nog enige tijd gezellig bijeen 
bleef. Aandachtig werd geluisterd naar de 
woorden van voorzitter Doorn en trainer 
Krikke, alsmede die van de heren Br. Ak-
kerrnan en E. Mulder. 
Door de oudste supporter van D.W.P., de 
heer H. Wuite, en de heer E. v. Houten 
werden enige voordrachten ten gehore ge-
bracht, waarna de voorzitter Doorn met 
een toepasselijk woord de bijeenkomst sloot. 



De opstelling van het  Comb.-Elftal is als volgt: 

K. v. d. Weg 
(De Kooi) 

A. de Boer 
(C.S.C.) 

K. Dam 
(De Kool) 

J. de Ree 
(Friso) 

Willen deze spelers elk een extra paar voetbalschoenen meenemen voor de Ambonezen 
Deze bezitten helemaal geen schoenen. 

R. Postma 
(C.S.C.) 

H. Brouwer 
(Friso) 

S. Zeldenthuls 
(De Kooi) 

W. Visser 
(De Kool) 

H. Bootsma 
(C.S.C.) 

J. Stuiver 
(De Kooi) 

G. Oortwij 
(Friso)  

Vov ,,DE ME  PEAL"  VIERDE FEEST 
De D.W.P.-famille vierde feest. 
De voetbalvereniging D.W.P. heeft in het 
afgelopen seizoen tal van successen be-
haald: het eerste elftal werd Fries kampi-
oen Zaterdagvoetbal en promoveerde naar 
de K.N.V.B., het tweede elftal eindigde op 
de tweede  pleats  en promoveerde bij keuze 
naar de tweede klasse en tenslotte werden 
ook de B-juniores kampioen. Al deze suc-
cessen werden Vrijdagavond gevierd met 
een feestavond in de cantine van het kamp 
„De Wite  Peal".  Hiervoor was de gehele 
D.W.P.-famille uitgenodigd en dat die fa-
milie nogal wat leden telt, bleek uit de 
grote belangstelling. Niet minder dan ruim 
350 leden, donateurs en afgevaardigden van 
diverse verenigingen vulden de cantine, die 
feestelijk versierd was. 
De stemming was — hoe kan het anders — 
uitstekend en dat bleek al direct  nit  het 
vlotte openingswoord van voorzitter Doom. 
Met trots werden de resultaten van de di-
verse elftallen aangehaald, maar — en dat 
is een goed teken — men is daar In St. Jo-
hannesga en omstreken niet door over het 
Paard getild. Men is er van overtuigd dat 
het komende seizoen zeer zwaar zal wor-
den en begon dan ook alvast met een be-
roep te doen op  alien  die het wel met de 
vereniging menen om de spelers in ieder 
opzicht te steunen. Bijzonder welkom wer-
den geheten een aantal  Jouster  scheids-
rechters en afgevaardigden van zusterver-
enigingen. Jammer genoeg kon de burge-
meester door bijzondere omstandigheden 
geen gevolg geven aan zijn voornemen deze 
avond bij te wonen. 
De secretaris, de heer M. P. de Jong, deed 
hierna verslag van het wel en wee der ver-
eniging sinds de bevrijding. Duidelijk bleek 
dat D.W.P., dat aanvankelijk niet. tot de 
Bond kon worden toegelaten omdat het 
aantal leden niet groot genoeg was, › thans 
een grote en bijzondere  pleats  in het dorps-
leven inneemt. Met voldoening werd gewag 
gemaakt van de goede verstandhouding 
met 't scheidsrechterscorps. De vereniging 
wilde deze avond benutten om een oude 
schuld af te doen jegens een drietal scheids-
rechters die zich belangeloos beschikbaar 
hadden gesteld voor het leiden van tour-
nooien; de beren van der Werf, S. van Aal-
sum  en Joh. Bruinsma ontvingen uit handen  

yea  hun college de Jong een aardig sou-
venir. 
Zoals te doen gebruikelijk bij dergelijke ge-
legenheden was Ook hier gelegenheid be- 
stuur en leden te complimenteren. De rollen 
.weerden dus omgedraaid, het bestuur ging 
er eens echt gemakkelijk bij zitten om aan 
te horen wat „Men" er wel van zei. De af- 
gevaardigde van „Delistrahuizen" en de  
hear  de Vries (0.3.0.) boden met hun ge-
lukwensen bloemen aan en de  hear  van der 
Zee, die sprak namens de  „Jouster  Cou-
rant". en het Touringcárbedrig van Gebr.; 
Slof, liet z'n woorden vergezeld gaan van 
twee fonkelnieuwe ballen. De heer S. P. 
Algera sprak als voorzitter van de Keuze-
eeirwrnigstie  enkele behartenswaardige woor-
den tot spelers en donateurs en de heer 
Bruinsma getuigde namens de scheidsrech-
ters van waardering jegens D.W.P. Mede-
gedeeld werd voorts, dat van de v.v. „Eas-
tersè", de fa. S. A. Zeldenthuis en bakkerij 
Ketellapper tastbare bewijzen van mede-
leven zijn ontvangen. De rij van sprekers 
werd besloten door de heer R. Knol, die 
niet alleen een zeer geslaagd clublied had 
gecomponeerd, maar daar bovendien de pre-
mière van durfde geven. De zanger oogstte 
daarmee veel bijval. We hebben zo'n ver-
moeden dat daar rond „De Wite  Peal"  „de 
tanden nog vaak op elkaar zullen komen." 
Dit optreden vormde meteen een goede 
overgang  near  het feestelijke gedeelte van 
het programma, dat werd verzorgd door 
het „Selskip Westra" van Stiens. OPge-
voerd werd de revue  ,,It  Dante Libben". 
Het dient gezegd dat Klaas, Froukje en 
Durkje Westra, gesteund door de beide 
Westra-accordeonisten, zich uitstekend van 
hun  task  kweten. Uiteraard had Klaas in 
dit gezelschap veel succes met z'n repor-
tage cit*..r de tocht „mei Tet nei  it  Stadion". 
Terecht bracht de heer Doorn in z'n slot-
woord het gezelschap hulde voor de be-
schaafde wijze waarop het gehele  program-
me  werd afgewerkt. 
Een bijzondere attractie was de medewer-
king die een groepje Ambonese fluiters aan 
de avond gaf. Vermeldenswaard Is dal de 
door hen bespeelde fluiten geconstrueerd 
zijn van eindjes buis, voorzien van gaatjes  
etc.  
Al met al een zeer geslaagde feestavond, 
die bij de aanwezigen dan ook uitstekend 
In de smaak viel. 

Ingezonden 
EEN IN.Et:nESSANTE VOETBALWED-
STRIJD. 
In het kader van de Rode-Kruis Inzame-
lingscampagne 1951 zal op a.s. Zaterdag-
avond om 7 uur op het „Friso"-terrein te 
Joure een voetbalwedstrijd worden gespeeld 
tussen Ambonezen en  Jouster  voetballers. 
Zoals men weet zijn in het kamp „De Wite  
Peal"  te Rotsterhaule voor enkele weken 
een aantal Ambonese gezinnen aangeko-
men en onder de jonge mannen bevinden 
zich een zeven- a achttal voetballers. Zij 
hebben zich direct spontaan aangeboden 
om ten bate van het Nederlandse Rode 
Kruis een wedstrijd te spelen. Het Bestuur 
van het Nederlandse Rode Kruis, afd. Has-
kerland-Doniawerstal stelt dit zeer op prijs, 
temeer daar dit weer een gelegenheid Is om 
nader contact te leggen tussen onze Neder-
landse broeders van Ambon en de bevolking 
uit onze omgeving. Een elftal spelers van 
„De Kooi", „Friso" en „C.S.C." zijn aange-
zocht om de tegenpartij te vormen. Het 
Ambonese elftal zal, indien nodig, worden 
aangevuld met enige spelers van „D.W.P.". 
Een bezoek aan deze wedstrijd wordt een 
ieder aangeraden. De entree, die slechts 25 
cent bedraagt, komt, zoals reeds gezegd, 
ten bate van het Nederlandse Rode Kruis. 



Johan Cruyff moet tegen PSV spelen, maar 
hij kan de weg naar het PSV-stadion niet 
vinden. Daarom vraagt hij aan een jongetje: 
'Zeg ventje, hoe kom ik bij PSV ?' 
Antwoordt het jongetje: 
'Véél trainen, meneer. Vooral véél trainen. 

MOPPEN 

 

Een officier van gezondheid onderzoekt in een ka- 
zerne het drinkwater. 
'Welke voorzorgen nemen jullie tegen bakteriën ?' 
vraagt hij aan de dienstdoende sergeant. 
'We koken het water eerst, luitenant'. 
'Prima.' 
'Daarna filtreren we het.' 
'Uitstekend.' 
'En verder drinken we voor alle zekerheid bier.' 

Een meisje dat in de tram zit, haalt voortdurend 
haar neus op. 
'Heb je geen zakdoek bij je?' vraagt een mevrouw. 
'Jawel,' zegt het meisje, 'maar mijn moeder heeft 
gezegd dat ik die niet uit mag lenen.'  

'Waarom kom je met zulke zwarte handen aan tafel, 
Bartje ?' 
'Omdat ik geen andere heb, ma.' 

Broer en zus zitten in dezelfde klas. 
'Hoeveel broers heb jij, Jan ?' vraagt de onderwij- 
zer. 
Eén, meester ' 
'Dat snap ik niet,' zegt de onderwijzer. 'Je zus 
zei net dat ze twee broers heeft.' 

Pa tegen zijn zoontje: 
'Ik heb vanmiddag je onderwijzer gesproken. Hij 
vertelde me dat het onmogelijk is jou ook maar 
iets te leren'. 
'Merkwaardig,' mompelt het zoontje. 'Zo stom ziet 
hij er toch ook weer niet uit.' 

Een officier van gezondheid keurt in een ka- 
zerne het eten. 'Hoe vind je de soep ?' 
vraagt hij aan een soldaat. 
'Slecht,' krijgt hij te horen. 
'Kun je niet met twee woorden spreken ?' 
zegt de officier. 
'Erg slecht', antwoordt de soldaat. 



Dankbaar delen wij u mede 
dat is geboren heden 
een kindje lief en klein, 
waarmee wij zeer gelukkig zijn. 
Aan dit kleine wonder van leven 
hebben wij de naam gegeven: 

De gelukkige ouders zijn: 
ANNE en NIESJE DIEVER 
M. J. Hogeboomstraat 5 
8464 NX ST. JOHANNESGA 
tel. 05137-1103. 

7 september 1985. 

Moeder en kind rusten van 1.00-3.00 uur 's middags. 

VERJAARDAGSKALENDER 

HIEP 
HIEP 
HOERA 

Meisjes opgelet : Marco Visser is 20 oktol.er  a.s. 

TEST U SPELREGELS-KENNIS  = 

1. Indien een speler voor rust is vervangen, mag hij dan na de rust 
een geblesseerde speler vervangen? (1 punt) 
2. Wanneer mogen tegenstanders toelopen bij een vrije schop van de 
tegenpartij? (1 punt) 
3. Kan men buitenspel staan, indien men zich op één lijn bevindt met 
de op 66n na laatste tegenspeler? (1 punt) 
4. Een verdediger krijgt bij een schot van verre afstand de bal tegen 
zijn arm. Wat beslist de scheidsrechter? (1 punt) 
5. Hoeveel voetbal spelregels zijn er? (1 punt) 
6. Mag een doelverdediger een inworp nemen? (1 punt) 
7. Indien een partij genoot van de speler, die de strafschop neemt 
op minder dan 9,15 m. van het strafschoppunt komt, voordat de bal 
in het spel is, wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal wordt 
gehouden door de doelverdediger? (2 punten) 
8. Welke straf moet er volgen, indien een speler naar een ander 
spuwt? (2 punten) 
(in totaal kunt u 10 punten halen) Antwoorden op pag.I3 

A. V. 



D.W.P. 1  
1 S.C.LEEUWARDEN 
2 N.O.K. 
3 HIELPEN 
4 WATERPOORT BOYS 
5 C.V.O. 
6 A.V.C. 
7 HEEG 
8 SLEAT 
9 D.W.P. 

10 NIJLAND 
11 W.W.S. 
12 MULIER 

D.W.P. 3  
1 H.J.S.C. 2 
2 0.N.S. 4 
3 HEERENV.BOYS 4 
4 WORKUM 3 
5 BALK 2 
6 BLAUW WIT'34 5 
7 MULIER 2 
8 D.W.P. 3 
10 C.V.V.O. 3 
9 HUBERT SNEEK 2 
11 DE WALDE 2 
12 Q.V.C. 3 

D.W.P. 5  
1 Q.V.C. 4 
2 SCHARNEGOUTUM 3 
3 MULIER 4 
4 MAKKUM o 
5 D.W.P. 5 
6 OUDEGA-W 4 
7 STORMVOGELS '64 
8 TZUM 3 
9 BLAUWHUIS 2 

D.W.P. B-JUNIOREN  
1 TERHORNE 
2 OUDEHASKE 2 
3 P.C. WOLVEGA 3 
4 O.D.V. 
5 F.F.S. 
6 DELFSTRAHUIZEN 
7 WASKEMEER 
8 D.W.P. 
9 NIEUWESCHOOT 3 

D.W.P. D-PUPILLEN  
1 READ SWART 
2 GORREDIJK 
3 S.V.THOR 
4 D.W.P. 
5 F.F.S. 

GS PT V T 

3 

3 6 6- 0 
3 6 7- 2 
3 4 4- 2 
2 3 1- 0 
2 2 4- 3 
2 2 3- 4 
2 2 4- 7 
3 2 7- 8 
3 2 4- 5 
3 2 3- 5 
3 1 4- 6 
3 0 1- 6 

3 5 5- 2 
3 4 8- 3 
3 4 5- 2 
4 4 8- 8 
3 3 8- 6 
3 3 4- 3 
3 3 5- 6 
3 3 4- 6 
3 2 7-13 
2 2 5- 5 
2 1 0- 2 
2 0 1- 4 

2 4 10- 4 
2 3 7- 3 
1 2 4- 1 
2 2 4- 2 
2 2 1- 1 
2 2 2-4 
2 1 3- 6 
1 0 1- 5 
2 0 4-10 

2 4 9- 3 
2 4 2- 0 
1 2 2-0 
2 2 8- 3 
2 2 7- 7 
2 2 2- 5 
1 0 0- 1 
2 0 3- 7 
2 0 0- 7 

2 3 6- 2 
1 2 18- 0 
2 2 3- 3 
2 1 2-20 
1 0 1- 5 

TUSSENSTANDEN dwp - ELFTALLEN 
D.W.P. 2 GS PT 

3 5 
3 5 
3 5 
3 4 
3 3 
3 3 
3 3 

V T 
10- 4 
8- 3 
6- 4 
6- 4 
7- 7 
5- 6 
5- -7 

1 DRACHTSTER BOYS 3 
2 BOLSWARDIA 2 
3 D.W.P. 2 
4 R.W.F. 2 
5 F.C. WOLVEGA 3 
6 Q.V.C. 2 
7 IJ.V.C. 2 
8 S.C. JOURE 2 3 2 7- 5 
9 C.V.V.O. 2 3 2 3- 4 

10 MAKKUM 2 3 2 1- 6 
11 BLAUW WIT '34 4 3 1 0- 2 
12 C.S.L. 2 3 1 1- 7 

D.W.P. 4 
1 V.O.G. 2 2 4 6- 2 
2 D.W.P. 4 2 4 6- 4 
3 G.A.V.C. 1 2 2 14- 3 
4 NIJLAND 4 2 2 6-2 
5 HEERENV.BOYS 8 2 2 6- 4 
6 V.V.I. 4 2 2 4- 6 
7 S.C. JOURE 5 2 2 3- 6 
8 O.N.S. 7 1 0 3- 4 
9 DELFSTRAHUIZEN 3 1 0 1- 3 
10 N.O.K. 4 2 0 1-16 

D.W.P. A-JUNIOREN 
1 D.W.P. 3 6 26- 3 
2 OEVERZWALUWEN 2 4 19- 2 
3 BAKHUIZEN 1 2 6- 2 
4 S.D.S. 1 2 4- 1 
5 WOUDSEND 3 2 8-11 
6 HEEG • 1 0 2- 5 
7 LANGWEER 1 0 2- 6 
8 G.A.V.C. 2 0 2-9 
9 TZUM 2 0 0-30 

D.W.P. C-JUNIOREN 
1 Q.V.C. 2 4 12- 0 
2 W.Z.S. 2 1 2 6- 1 
3 DE WALDE 1 2 5- 1 
4 IRNSUM 1 2 2- 0 
5 AKKRUM 2 2 3- 2 
6 S.C. JOURE 3 0 0 0- 0 
7 C.V.V.O. 2 1 0 0- 2 
8 D.W.P. 2 0 2-8 
9 N.O.K. 2 0 1-17 

D.W.P. E-PUPILLEN 
1 RENADO 2 4 4- 0 
2 LEMMER 2 3 12- 1 
3 E.B.C. 2 2 6- 3 
4 DE WESTHOEK 2 2 1- 1 
5 DE BLESSE 2 1 1- 2 
6 D.W.P. 2 0 0-17 



STANDEN DAMES 

D.W.P. DAMES 1 

D.W.P. 	BIJGEWERKT 

GS PT 	V 	T 

T/M: 	14 09 85 

D.W.P. 	DAMES 	2 GS PT V T 
1 0.N.B. 	2 2 4 15- 1 1 HAULERW.BOYS 2 2 3 4- 1 
2 R.W.F. 2 4 5- 0 2 JUBBEGA 1 2 5- 0 
3 0.N.T. 1 2 2- 1 3 F.V.C. 2 2 2 1- 3 
4 OOSTERSTREEK 2 2 9- 5 4 r..ULIER 1 1 1- 1 
5 S.V. OERTERP 2 2 3- 2 5 DRACHTEN 2 1 1 1- 1 
6 F.C. WOLVEGA 2 2 4- 5 6 D.W.P. 	2 1 1 1- 1 
7 HEERENV.BOYS 2 2 5-16 7 DELFSTRAHUIZEN 1 1 0- 0 
8 T.F.S. 1 0 0- 1 8 S.V. OLYPHIA 1 1 0- 0 
9 D.W.P. 2 0 3- 6 9 OLDEHOLTPADE 0 0 0- 0 

10 LEMMER 2 0 1-10 10 JUBBEGA 2 2 0 0- 6  

Antwoorden TEST U SPELREGELS-KENNIS 
1. Nee 
2. Als de bal 66n omwenteling heeft gemaakt, anders overnemen 
3. Ja, men moet 2 tegenspelers tussen zichzelf en de doellijn hebben 
4. Direkte vrije schop of strafschop indien het in het strafschop 

gebied is. 
5. -17- 
6. Ja 
7. Indirekte vrije schop aan verdedigende partij op de plaats waar 

de overtreding plaatsvond en een waarschuwing voor te vroeg toe- 
lopen aan de overtreder 

8. Indirekte vrije schop -I- overtreder van het veld sturen 

Hindelopen 	- DWP 
Zaterdag 31 augustus moest DWP spelen tegen Hindelopen. Na enige 
tijd spelen, speelde Harry v.d. Velde een terugspeelbal te kort op 
de keeper. D.Jager redde de bal goed. In de 10e minuut kreeg Peter 
Rennes een poging om te scoren. De keeper redde goed. In de 15e 
minuut een tweetje gespeeld door W. v/d Wal, en Wijnand Dijk. Deze 
werd gestopt door de keeper. 
Na 30 minuten spelen kwam er een paas van W. Visser en werd afge-
maakt door J. Lubbers vanafde 16-meter lijn. 0-1 
In de 35ste minuut werd er een afstand schot gemaakt door W. Dijk, 
deze ging over. Weer een nieuwe kans in de 40e minuut. W. v/d Wal 
stond alllén voor de keeper maar miste. In de 43 minuut een aanval 
van Hindelopen, deze werd niet benut. Speler schoot over. 
Na een kwartier rust op naar de tweede helft. In de 10e minuut goede 
solo van J.v.Hes, deze werd besloten met een goed schot. Dit schot 
werd gestopt door de keeper van Hindelopen. 
In de 12e minuut kopt Hindelopen waarbij de keeper van DWP te ver voor 
de goal stond. 1-1 
In de 15e minuut redde H.v/d Velde 	 doellijn dat voor een bal van de 
kwam. In de 20ste minuut een schot van W.Visser waar de doelman van 
Hindelopen de nodige moeite mee had. In de 25ste minuut werd een 
spelervan Hindelopen onderuit gehaald, waarbij de scheidsrechter 
besloot tot een penalty. 2-1. In de 30ste minuut had Hindelopen een 
goede kans voor 3-1, deze werd gered door D. Jager. 
In de 40ste minuut weer een kans voor Hindelopen. Keeper D.Jager 
redde goed. In de 45ste minuut scoorde Hindelopen 3-1, dat was te-
yens de eindstand. D. Jager 



Wedsgrijolversiag OLIW 	- TZUM vrijdag 30 aug. 

Wij hebben vrijdag onze eerste competitie-wedstrijd gespeeld. 
Wij hadden een goede opstelling, dus er kon bijna niets mis gaan. Tzum speelde 
voor het eerst, want de ploeg was conditioneel heel erg slecht. 
De eerste helft was begonnen , na 5 minuten was het al 1-0 door een goal van 
Gjalt Jager. Wiepie van Stralen had totaal niks te doen, en baalde zich dood. 
Wij speelden wel 3 klassen beter als Tzum. Het was ook al heel gauw 5-0 voor ons 
en gingen happy de kleedbox in. De tweede helft was nog veel beter, Tzum's 
conditie lag ver onder het normale peil. Wij bleven maar 	jagen op de goal 
van Tzum met groot succes want in een paar minuten tijd stond het dan ook al 
10-0, het regende letterlijk en figuurlijk goals de één naar de andere, het 
redelijk opgekomen publiek (12.000) genoot van de veel goals. Wij hadden condi-
tioneel ook veel in te brengen, misschien wel dankzij de geweldige training  an  
Anne Knol van afgelopen dinsdag. Het was erg warm te voetballen zo'n 25 a 30 . 
Maar ja gewoon door gaan hoe meer goals hoe beter voor het doelgemiddelde in de 
competitie. Onze techniek was ook uitstekend maar ja wat wil je ook tegen zo'n 
ploeg. Ik denk dat we nu wel boven aan staan want, het werd tenslotte nog 17-0. 
voor D.W.P. 1A (tenzij een andere ploeg uit onze poule met 17-0 heeft gewonnen). 
Dus onze eerste competitie-wedstrijd begon goed het leek wel handbal inplaats van 
voetbal. In de kleedkamer nog grote verhalen over deze wedstrijd, zo dik hebben 
wij nog nooit gewonnen. En de kansen die gemist zijn dat is haast ook niet te 
tellen, vooral de eerste helft. Deze wedstrijd ontbrak alleen onze nieuwe aan-
winst Egbert van Hes. Wij spelen dit seizoen geen bekervoetbal, omdat wij in een 
dispensatie-poule zitten. De volgende spelers hebben dispensatie gekregen: Gjalt 
Jager, Wijnand Gootjes en Egbert van Hes. P.S. Nico Huppes maakte 2 schitterende 
goals met zijn hoofd. 

Gjalt Jager. 

D.W.P.3 - BALK 2. 1-0 
Met een iets andere verdediging dan normaal (keeper  Bernier  Hoek-
stra en "veteraan" Harry Visser als laatste man) behaalde D.W.P.3 
een beter resultaat dan vorige week. 
Balk 2 had het betere van het spel maar DWP bleef gevaarlijk door 
een grote inzet en werklust. Het juiste middel tegen een technisch 
betere ploegl 
De aanvallen van Balk werden vakkundig gepasseerd door de achter-
hoede van DWP waarin voorstopper  Rolf  Eppinga en doelman  Bernier  
Hoekstra een zeer goede wedstrijd speelden. 
Aan de andere kant werd de DWP aanval onder aanvoering van spits 
Wiepie Krist ook niet erg gevaarlijk behoudens enkele kopballen van 
Wiepie, die vandaag de juiste richting mistten. Ook rechtsbuiten 
Piet Jager vond zijn draai deze middag niet en zag de meeste van 
zijn aanvalsdriften bij de 16 meterlijn gesmoord. Wel hield hij een 
leuke conference tegen de scheidsrechter, die dit met een boeking 
honoreerd. Piet was waarschijnlijk te vroeg naar bed gegaan, vrijdag-
avond. Wiepie Krist werd ook beloond met een boeking nadat hij ie-
mand bij zijn zere handje beetgepakt had. Van zijn tegenstrever kreeg 
hij ook een "beloning". Hij werd van achteren finaal onderuit 
geschopt, wat deze speler trouwens op een verwijdering uit het veld 
kwam te staan. Tien minuten voor tijd kreeg  Rolf  Eppinga het in zijn 
hoofd een solo te beginnen vanuit de achterhoede. Deze eindigde 
toen de bal achter de doelman van de tegenpartij in het net lag: 1-0 
Enkele minuten later had Jappie Berger het duel definitief kunnen 
beslissen als hij had gezien dat de doelman van Balk bij een onder-
schepping op het middenveld minstens 20 meter voor zijn goal stond. 
Balk probeerde het daarna nog wel maar D.W.P. verdedigde koel en 
won terecht. Jan Sloothaak 



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

OOK VOOR HUISSLACHTING 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 

'T IS 1444R EEN WEET, 
WAAR I/ VOORTREFFELIJK EET. 

04 HET EENS Bid ONS PROBEREN, 
EN  CI MT  NOOIT BETER 
ADRES BEGEREN 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEMA 
VAMOR/MI 

SCHEEN 53 - JOURE - 05138-2964 

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

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

0»dne,rn4ekklevie4‘ 

„de lelie"  

Teo  en Tineke Feenstra 
Micistiaal 102 —Joure -- Tel. 24513 

1111. 	1111, 	'gat Mk, 

g MN NEI DE  HAL  1 
Us leponIngetilden blime: 

wounodelo Ian 9.00 ount 18.00 
0111T0 

1 

	

hoods Ion 9.00 cant 21.00 ooro 
o noono Ian 13.00 oont 17.00 ooro 

DE JOULUER 
11104. 	~1 OM h. 	IM1111", 	1411171M 

0  EK  FOAR WENNINGYNNOCIITINI3 

EKOER 

discount  
FOTO - VIDEO - LECTUUR • BOEKEN 

Midstraat 153- 8501  AK  Joure — Tel. 6460 

"discount  

GEREEDSCHAPPEN 
HANG- EN SLUITWERK 
LADDERS 
KANTELDEUREN 
DAKRAMEN 
TU1MELDAKRAMEN 
ALLES VOOR VAKMAN 

EN DOE-HET-ZELVER 

REGTS 
MIDSTRAAT 151 • JOURE 

SCHOENREPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

SIRENCO 
schoensc, vice 
4,441141r441 141, Jan 

clean inn slomeril • 
sal 141, Joun 

SPORTKLEDING 
Ga eens een praatje maken 
mot uw sportspecialist 

Midstraat 39 
Tel. 2647 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

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

GLAS 

AMBACHTELIJKE 

SLAGERIJ JANSEN 
ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
TELEFOON 1597 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERIf 

BA BYZAAK 



E:2  Rabobank 

LEMSTRA 

Oudehaske 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID.. 
welkom bij 	 

de voetbal 
vereniging witE 

AANMELDEN BIJ R.VISSER-DE VRIES 05137-1739 penl 
kies voor uw snacks 

het juiste adres 

haal ze WI de 
FRITES EXPRESI 

in het zomerseizoen 
kunt u ons dagelijks 
vinden bil het Nannewild 

DE WITH& SPIJKSTR A 
oudehaske 

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. 05818-230 

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

ERKEND INSTALLATEUR 

A ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 

AL 
REPARATIE 

•\ 

MABO - 
Bootservice 

Haskertítgongen 
OUDEHASKE 
Tel. 05130.77301 

Café-Restaurant- Zaalacconunodatie 

„HET ANKER" Le Scharsterbrug 
Hollandiastraat 50 

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

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

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

CE*  

Badpaviljoen 

OUDE HASKE 
eig.J.Onstwedder 

Tel 	co 0,. 
/30.11  

NNE 

CC 

Tweewielerbedrijf I 

Tel. 05130-77212  
Tevens benzinestation en autoservice 



OUDEGA W 4 - D.W.P. 5  

Dit was onze eerste competitie-wedstrijd. 
In de eerste helft ging de strijd vrijwel gelijk op, tot in de 40e  minuut na een 
foutje van de achterhoede, leverde dit een lullig doelpunt op voor Oudega. 
In de tweede helft kregen wij ook wel een paar goede kansen maar het afmaken bleef 
erbij. Ook kregen wij na een paar overtredingen de scheidsrechter tegen, Oudega 
was later ietsje sterker, maar door goed keeperswerk van Pieter Bakker bleef de 
stand 1-0. Als de jongens wat meer op de trainingen kwamen, zou er voor dit elftal 

vast wel meer in zitten. Marten Lageveen, 

DWP331-8) 	4-1 
DWP startte goed tegen de Boys; dat een zeer jonge ploeg had. Er 
waren snelle aanvallen over en weer, waar niet uit gedoelpunt werd. 
De DWP-achterhoede had alles onder controle en de voorhoede kwam 
niet direct tot een doelrijpe kans. Echter nadat Albert Huisman met 
een scheenbeen-blessure was uitgevallen en Geert Veenstra zijn 
voorstopperplaats overnam, Jappie Berger opschoof naar centrum 
middenveld en Remco Visser diens plaats als linkshalf innam werd het 
was paniekerig in onze achterhoede. Ook de aanvallende impulsen 
van Albert werden gemist. Wel kwam DWP nog met 1-0 voor door een 
doelpunt van Remco Visser. Het stond echter al gauw 1-1. Na een 
overtreding aan de achterlijn van DWP volgde een vrije trap aan de 
rand van de 16-meter lijn; die werd ingekopt door de gevaarlijke en 
beweeglijke spits van de Boys. Doelman Mindert Mulder liet de bal 
los: 1-1 
Na rust speelde Remco Visser linksbuiten, Jan Vaartjes links-back 
en Jan Sloothaak schoof van linksback naar rechtsback. Voor de 
laatste werd dit geen succes: al na 10 minuten verkeek hij zich op 
de startsnelheid van de linksbuiten van de H'veense Boys, die 
scherp aangespeeld werd vanuit het middenveld en Mindert Mulder 
kansloos liet: -2-1- 
Enkele minuten reageerde Jan Sloothaak wel attent op een dieptepass 
op de linksbuiten maar speelde tekort terug op de doellijn staande 
Mindert: 3-1 
Hierna kwam Auke Bosma als linksbuiten in het veld. Remco Visser 
werd rechtsback en Jan Sloothaak nam de rechtsbuitenplaats over 
van Henk Mulder, die het veld verliet. Succes bracht dit niet meer; 
de wedstrijd was al afgelopen. 
Heerenveense Boys scoorde nog 61-1 keer na een vloeiende combinatie 
door de achterhoede van DWP: 4-1 
Een wedstrijd om snel te vergeten! 
Volgens coach Geert de Jong hebben we verloren door gebrek aan in-
zet door sommige spelers. Ondergetekende meent dat het meer is te 
wijten aan conditiegebrek. In deze klasse, met veel 2e elftallen 
erbij, is wellicht  lx  trainen per week toch te weinig. 

Jan Sloothaak 

Verslag DWP 	GAVC 	A-Junioren 

Wij moesten zaterdag 14 september voetballen tegen GAVC. Het was 
een lekker weertje om te spelen. Na twee eerdere overwinningen 
tegen Tzum en Langweer 16-0 en 2-6 begonnen we met veel optimisme 
aan de wedstrijd. De eerste helft scoorden we eenmaal. 1-0. We 
waren stukken beter dan GAVC. In de tweede helft maakten we 2-0 maar 
niet lang daarna scoorde GAVC ook. 2-1. 
Maar toch konden we de stand weer vergroten tot 4-1 en dat was de 
eindstand tenslotte ook. Dus weer twee puntjes behaald. Volgende 
week moeten we naar Woudsend. 

Marco Visser 



JUNIOREN-B' 
Na de zomerstop, was hét -in Augustus voor de junioren elftallen 
ook weer zover om hun talenten tentoon te spreiden. Enkele lei-
ders werden vervangen door nieuwe krachten. Bij de B's was er me-
teen al wat trammelant, daar enige spelers die hierbij ingedeeld 
waren andere ideeën hadden over elftallen waar ze in wilden spelen. 
Maar deze problemen werden gelukkig zonder strubbelingen opgelost 
naar ieders tevredenheid. 
De opkomst bij de trainingen is 
goed, daar iedereen bijna altijd 
oefenwedstrijden tegen H'veense 
dit iets teveel van het goede, 
22 Augustus was het alweer tijd 
ren het jongens van 3B, en dit was wel andere koek, want DWP was 
hier wel tegen opgewassen. Dit duel werd door ons gewonnen met 5-0. 
Deze twee partijen waren de enige voor de kompetitie begon. Onze 
eerste wedstrijd was Wolvega. 
DWP was de eerste helft de betere ploeg met de meeste kansen, maar 
zoals men wel vaker hoort of ziet werden deze niet benut. 
Met nog vijf minuten speeltijd hadden wij een puntenverdeling al uit-
gedacht, maar hier werden we toch vreemd in verrast. Een domme 
verdedigingfout zorgde 4 minuten voor tijd dat Wolvega met 1-0 
leide. Daer de tijd zo goed als voorbij was, werd nog 	nmaal heel 
DWP stormachtig naar voren gestuurd, maar de bal wou niet in het 
doel, waar wij hem graag zouden wilden hebben. 
De bal werd door de Wolvegaster keeper uitgegooid naar de lijn 
waarna de linksbuiten een lange rusch plaatste en de bal hoog voor 
de pot gooide. Een ongelukkig moment voor Wim v/d Molen zorgde er- 
voor dat de bal over Dirk Vis heenboog en 1 minuut voor het eind 
de 2-0 was aangetekend. 
Daar Siebe Poepjes en Anne Knol toch in deze wedstrijd vele plus- 
punten hadden gezien, ondanks het verlies werd tegen de volgende 
tegenstander Terhorne niet met angst aangezien. 
Zaterdag 14 september om 11 uur moest het B-elftal thuis aantreden 
voor de "match". 
Enkele omzettingen in het elftal kwamen niet meteen helemaal goed 
over op enkele spelers, maar zoals echte "sportmannen" dit doen was 

-1 ieder bereid zich voor de volle 100 procent ten dienste van het 
elftal te stellen. 
Terhorne beschikte over 4 zeer technische spelers, waar onze jongens 
de handen vol aan hadden. Daar enkele DWP spelers niet helemaal hun 
man konden houden zorgde dit in de 6e minuut voor 0-1 
Er werd niet lang getreurd, en na nog geen twee minuten was het 
Anne Haven die uit een knappe voorzet van Ronald Zwier feilloos 
inkopte. 
We dachten misschien iets te lang na over deze mooie aansluittreffer 
want meteen werd deze choomtoestand afgestraft, 1-2 
In de 11e minuut werd goed doorzetten van Sietze v/d Wal beloont 
met een doelpunt dat voor -2-2- zorgde. 
Toen kwam weer het DWP probleem naar voren, de laksheid van het 
moment. 
De gelijke stand werd meteen weer door 66n simpele uitval teniet 
gedaan, zodat we met een 2-3 achterstand de rust ingingen. 
De rust werd goed benut door even de eerste helft op een rijtje te 
zetten. Iedereen was overtuigd van de gemaakte fouten, zodat we 
weer met goede moed begonnen aan de tweede helft. 
Niet afwachten, maar meteen de bal op de'pantoffel' zorgde ervoor 
dat Jacob Bijker een mooi doelpunt liet bijtekenen. 3-3. 
DWP had nu meer verdient, maar wat schetste onze verbazing in de 
50e minuut 3-4 en de 51e 3-5, zodat we net als in Wolvega in een 
paar minuten een beter resultaat als sneeuw voor de zon zagen 
verdwijnen. 
Daar bij DWP in het algemeen nooit ergens "lang wordt over nagepraat" 
zullen we deze wedstrijden als een groei periode moeten zien. We gaan 
er de volgende wedstrijden weer vol in. 

Anne Knol 

gelukkig wat de B's betreft erg 
aanwezig is. We begonnen onze 
Boys 2B, maasr zoals verwacht was 
zodat dan ook werd verloren met 0-6. 
voor de Boys uit Heerenveen. Nu wa- 



Wiebe en Anne. 

DE BEKERWEDSTRIJD. 

Dinsdag 27 augustus moesten wij (1c) om even voor zes bij de kantine 
zijn. We moesten voor de bekerwedstrijd tegen Mildam. 
We kwamen in de eerste helft achter met 1-0 door een goed genomen 
vrije trap waar de keeper niks aan kon doen. 
In de tweede helft kwamen we door een goal van Sietse gelijk. Even 
later kreeg Mildam een penalty doordat ik (René) iemand van de tegen-
partij met beide benen klemde, waardoor hij viel in het strafschops-
gebied. De penalty zat maar moest worden overgenomen omdat er iemand 
van de tegenpartij binnen de 16 meter-lijn stond. Maar het hielp 
niks want dezelfde jongen zette hem weer. Toen kreeg Mildam een 
corner. Iemand van de tegenpartij schopte de bal er in één keer in 
dus was het 3-1. Even later maakte Sietse een solo en maakte toen 3-2. 
Daarna deed Mildam weer een poging om de voorsprong te vergroten. 
Maar op een gegeven moment trapte iemand van D.W.P. de bal zover naar 
voren dat Sietse eerst de verdediging er uit liep en toen de keeper 
uitspeelde en 3-3 scoorde. Vlak daarna deed Sietse een schot en weer 
raak 3-4. Op dat moment moesten we nog 5 minuten spelen. Mildam pro-
beerde gelijk te komen. Iemand van Mildam deed een schot en precies 
tegen mijn (René) hand. Weer een penalty. Onze grensrechter vlagde 
voor buitenspel maar daar wou de scheidsrechter niks van weten. 
Dezelfde jongen die de eerste penalty had gezet deed dat nu ook weer 
4-4. Toen klonk het eindsignaal maar omdat het een gelijkspel was 
moesten er  penalties  worden genomen. Dat moet omdat het een beker-
wedstrijd was. Iedere ploeg miste er twee dus moesten er opnieuw  
penalties  worden genomen, maar nu door andere spelers. De eerste 
speler van ons trapte in de grond en de bal schoot tegen de paal. 
De speler van Mildam scoorde wel, dus we hadden verloren. Nu liggen 
wij uit de bker. Toen gingen we douchen en naar huis. 

René de Jong en 
IJpe v.d. Zijpp 

Verslag van de wedstrijd D.W.P. 1C 	Akkrum 1C 

We gingen goed van start en we kregen kansen maar die gingen naast 
of over. Toch was er de grootste kans voor Akkrum na ± 15 minuten 
spelen, toen er een aanval over links kwam en de bal werd voorge-
geven en de spits alleen voor onze keeper IJpe van der Zijpp opdook. 
Gelukkig voor ons ging de bal net naast. Toch kwam Akkrum op een 
voorsprong, wij liepen naar voren en dachten dat het buitenspel was. 
Evenwel onze grensrechter vlagde niet. De spits van Akkrum omspeelde 
Ype en schoot de bal in het verlaten doel 0-1. Met deze stand gingen 
wij rusten, in de pauze nog op de foto voor het clubblad en daarna 
thee. Vol goede moed begonnen we daarna aan de tweede helft. 
Al snel sloeg het noodlot toe, de bal werd voorgetrokken en door een 
speler van Akkrum ingetikt 0-2. We gingen daarna massaal naar voren 
en het duurde niet lang toen er een doelpunt viel, onze rechtsbuiten 
Folken de Vries kreeg de bal aangespeeld en schoot de bal schitterend 
in de bovenhoek 1-2. We kregen noch een paar kansen die echter on-
benut bleven. Met noch 5 minuten te spelen zagen we de hoop voorbij 
gaan toen de aanvoerder van Akkrum er met de bal vandoor ging en onze 
hele verdediging omspeelde en de bal langs onze keeper schoot 1-3. 
Dit bleef de einduitslag. We willen scheidsrechter G. Dijkstra 
bedanken voor het leiden van deze wedstrijd. 



wnSLAG W 97V 2 tegen QVC 2 uit STAVOREN ± 
(res.3e klas KNVB) 

Na een goede voorbereiding en verscheidene oefenwedstrijden, die 
allen in winst zijn omgezet, kregen wij op 31 augustus QVC op be-
zoek, met als scheidsrechter dhr. Jelle de Jong. 
Al direkt na de aftrap begonnen wij met aanvallend voetbal, wat 
al redelijk snel doelrijpe kansen opleverde, o.a. via onze rechts-
buiten welke enkele malen de bal zeer goed teruglegde op de 
spitsspeler, maar deze kon de bal er maar niet inkrijgen. 
Er werd door ons goed geknokt, maar al wat wou er kwam maar geen 
goal, het tegendeel gebeurde zelfs. 
Via een overtreding 6611 der onzen kreeg QVC een direkte vrije trap 
net buiten het 16m gebied. Wij hadden op aanwijzing van de keeper 
een muur gevormd, maar dit mocht niet baten, via een bekeken trap 
langs de muur met daarbij nog een vies stuitertje in de bal verdween 
hij in de touwen. 0-1 
Nog geen 5 min0 daarna tekende QVC voor 0-2 dit door een duidelijke 
buitenspel situatie. 
Onze grensrechter stak wel zeer duidelijk de vlag omhoog voor bui-
tenspel, maar dit werd gewoon weggewuifd door de scheidsrechter. 
Hij zei dat hij op een lijn stond en zodoende geen buitenspel konsta-
teerde, wat hij volgens de grensrechter nooit kan konstateren, want 
als hij in het midden van het veld staat kan hij niet tegelijk naar 
links en naar rechts kijken en daar stond wel duidelijk een tegen-
stander minstens 6 4én meter off -side.  
Dit was tevens de stand om thee te gaan drinken. 
Na de thee kwamen wij, met een paar nuttige omzettingen binnen het 
elftal, terug op het veld, hetgeen gelijk al in de eerste 5 minuten 
resulteerde in 2 goede goals, zodat de stand weer gelijk getrokken 
was. 
Maar wat we daarna ook probeerden., er wou geen goal meer in. Ook 
kreeg QVC nog wel een paar leuke mogelijkheden, maar ook dat goaltje 
lukte de gasten niet. 
De wedstrijd verliep verder vrij sportief en de stand bleef dan ook 
2-2, wat volgens mij eigenlijk ook wel een verdiend puntje voor de 
beide ploegen was. 

P.K. de Jong  

VERSLAG 10)-PUPILLM 
Dinsdagavond 10 sept. was het weer zo ver. De competitie was weer 
begonnen. Na twee oefenwedstrijden te hebben verloren, moesten we 
tien september tegen T.H.O.R. uit Lippenhuizen de eerste competi-
tiewedstrijd spelen. 
T.H.O.R. was in het begin van de wedstrijd sterker, maar toch kwa-
men wij op voorsprong. Na een goeie trap van Johan Bijker kwam de 
bal bij onze snelle en technische spits Jan de Vries, die er wel 
raad mee wist. 
Maar voor de rust maakte T.H.O.R0 toch nog weer gelijk. Na de rust 
kwam T.H.O.R. via een mooie kopbal op voorsprong, maar even later 
kwamen wij weer op gelijke hoogte door wederom een mooie goal van 
Jan de Vries. 
De eindstand werd dus 2-2 en dat was een mooi resultaat voor de 
eerste competitiewedstrijd. 

Leiders W. Krist en G. Sloothaak 
P.S. Willen de ouders van de D-Junioren er even op letten dat de 

voetballers weinig of geen waardevolle spullen meenemen naar 
de wedstrijden. Bij voorbaat dank. 



Jan Knijpstra 

Harry v/d Velde: 
Jappie v. Hes : 

Albert Hol 

Belangrijke brdorranaUe: 

1985 

JUMOREN-A 
aanvang  
wedstri'd  

vertrek 

Johannes de  

BEZORGERS CLUBBLAD: 

M.J.Hogeboomstr. 
de Grie 
Oudehaske 
Haskerhorne 
Nijehaske 
Rotstergaast 
Molenstelle 
H.J.Groenstr. 
Nieuweweg 
Kadijk 
Hogedijk 
Pblle 

Arjen Veenstra : Streek R'haule 
Langedijk 
Boerenstreek  

Vries: Streek St.Joh.ga 
Siemenstelle 
Kerkhof laan 
Pr. P,Larijkelaan 
Scharsterbrug 
Ouwsterhaule 
Rohel 
Rot turn 
Heerenveen 
Joure 
Joure 
Ban tega 
St.Nicolaasga 
Delfstrahuizen 
Echtenerbrug 

Douwe v/d Schaaf  

Germ  Sloothaak 
Bauke de Jong 

Geert Dijkstra 
Liesbeth de Boer 
via leiders 

-Voor klachten omtrent 
maand) kunt u zich richten 

Top Scorer 	(bijgewerkt 

het verspreiden van het clubblad 	(eind 
tot de redaktie.- 

tot 14 sept.) 

elke 

1.  Nico Huppes (A) 9 Egbert v. 	Hes 	(A) 	2 
2.  Gjalt Jager (A) 5 Jan de Vries 	(D) 	2 
3.  Wijnand Gootjes 	(A) 4 Arjan Veuger 	2 
4.  Jan Eppinga (A) 3 Eline Stroes 	2 
5.  Marco Visser (A) 3 Bauke de Jong 	2 
6.  Jan Lubbers 2 Henk de Vries 	2 

Johannes Hogenberg 2 Anne Haven 	(C) 	2 
IJke de Jong 2  16. Verder zijn er nog 13 

spelers die  lx  scoorden. A. V. 

IF 0am13.1-tr  es 
-W.  Jager 
-H. Visser 
-Fam. Lieuwes 
-Fam. Heida 
-L. v. Hes 
-Fam. v. Stralen 
-J. de Vries 

Na de winterstop ontvangt U een nieuw lijstje, wordt de wedstrijd 
om welke reden dan ook niet gespeeld dan geld de zelfde uitwedstrijd 
voor de chauffeur en verandert de datum alleen. Als U bent verhin-
derd zorgt U dan zelf voor vervanging of ruil met een van de andere 
ouders. Deze maatregel is bedoeld om de leiders te ontlasten en 
veel ergernis te voorkomen. Wij rekenen op uw medewerking! 

7 sept. Langweer 8.45 9.30 

21 sept. Woudsend 

2 nov. Bakhuizen 11.15 12.15 

16 nov. Heeg 13.30 14.30 

30 nov. Tzum 9.45 11.00 



130000 
; 	ELKE WEEK. 

ALLEEN IN DE Lorra 

+ Pieter Klaas op de training kwam„ zijn schoenen uit zijn 
tas haalde en die naast hem op de bank zette, daarna in 
zijn tas keek en dacht dat hij de voetbalschoenen ver—
geten was? 
En dat hij toen met de auto heen en weer naar huis ging? 

+ Redaktielid Arjen Veenstra zijn  Police  T—shirt terug 
heeft gekregen. 

+ Het bestuur van v.v. D.W.P. in verregaande 
onderhandeling is met "Turbo" Bert ten Hoeve? 

+ Geert de Jong keeperstraining geeft aan onze 
jeugdkeepers? 

+ De reserve shirts in ons clubkuis behoren 
te liggen? 

+ Siebe toch nog om reserve—shirts naar Rinkje 
moest? 

+ dezelfde Geert de Jong bij zijn derde 
elftal nieuwe shirts heeft? 
(zie volgend clubblad) 

+ deze zijn aangeboden door: 
SPEELCLUB JOURE, ? ,!111111,  

+ de redaktie Egbert Jager en Jan 
Dijkstra van harte beterschap toewensen? 

+ Wiepie Veen en Marten Lageveen de nieuwe 
leiders zijn van ons 5e elftal? 

+ Gerrit Dijkstra de E—pupillen weer 
onder zijn hoede heeft? 

+ alle gemaakte foto's van onze jeugd—
elftallen in de volgende nummers worden 
verwerkt? (dus jongens even gedult) 

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  

0 

frog 



SUPPORTE1SCLU1T3 S.C. VIEERENVEEN 

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

0 Of Bankrokeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 
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4F 4F 4F 4F 4F 4F 4i- 41-4F 41. 4F 41. 4F 4F 41. 
** 4F 4F 4F 4F 41. 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 
** 
** 
g< * 
* Strips zijn tegenwoordig erg populair. Iedereen leest ze, overal. Hischien 
** 

staan ze er niet bij stil, maar U leest toch ook altijd Fred Basset in de L.C.? 
** Maar 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. Om 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 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 Piske's F 4,65. 
** De goedkoopste en handigste manier om stripalbums to lezen is lid oorden van 
** 
** STRIPOTHEEK RATAPLAN in Vierhuis. Deze bezorgt om de 14 dagen stripalbums bij 
** 

** U thuis, aantal albums naar keuze met een minimum van 6 albums. Deze oorden 14 
** dagen later weer opgehaald als de nieuwe albums weer worden bezorgd. Dit kost 
** 
** U slechts V 0,25 per album! ( per 1-1-96 is dit F 0,30 per album). Als U een jaar 
** 
** your  uit betaalt krijgt U nog extra korting en enkele albums elke week EXTRA, GRATIS! 
** De stripotheek heeft alle albums van Asterix,  Lucky Luke,  Roodbaard,  Blueberry  ** 
** Buck  Danny, 70 Suske en Wiske's,Donald  Duck's  en veel voetbalstrips. 
** 
** 
** 
** 
** 
4F 4F 
'* 
.* 
** 

STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND * * * * * * * * * * * * * 

Als U lid wilt worden, kunt U bellen net Lucas v.d.Holen, tel: 05137-1253 
Schrijven  nag  ook, naar Vierhuisterweg 23, 9507  CG  ROHEL. 

STRIPOTHEEK RATAPLAN VIERHUIS HOLLAND Mill'iMi.44U: 43rnIt.4*"*' ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

************* 41. 4F ** ***************** 

keeilel In lieineelikteriallen 
kenststefkezijaee ea 
eaevenvaite artiketee 

Dom>aa Aannemersbedrijf 

1-7-k [Tr.  FABRIEK  
EN ZN. 

Stvoet 59 
Johannesga 

Tel. 05137-1207 



Is voetballen 
een knullensport? 

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

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

v.v.  DEW.  P. 

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Hoeft u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw? 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF AANN. 

H. J. VISSER 
STREEK 133 

8463 NG ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1224 

Ha!  lAgaris de 
blatien- 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 

Midstraat 78 
Tel. 05138-2975  JOURE 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
05138.3794 

F. VAARTJES 
Renovatie .Voeg .Vlecht. 

en Tim merbedrijf 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel 05145,229 

UW BAKKER 
AAN HUIS  

roar  oen dagelijks 
vers produkt 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel.  05.137-1972 

ADMINISTRATIEKANTOOR EN 
BELAST I NGADV I ESBURO 

A. OORD 

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

PASTOR I ELAAN 7 mi EUWEHORNE 
TEL. 05135-1674 

N I EUWEWEG 6A KOUDUM 
TEL, 05142-2552 B.G.G. 1457 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE te1.05138.3811 

bekend om ons ruim assortiment speelgoed. 

apoppen;dieren;spellempuzzels;modelbouw. 

speciale afdeling voor modelautoiverzamelear 
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