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Garagebedrijf 
BIJKER 

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

Wij leveren: 

antivAos 
koolvloolsRoff 
accu's 
bandeb-a 
antiroestbehandeting 
schokbrekers 
mistlampen 
mitentvissers 
uitlaten 
onderhoudsbeurten 
remservice 

De zekerheid met prijs en 
kwaliteit ma te zitten! 

TEX71EL. 
MEUBELEN 

KOMPLETE WONINGINRICHTING 

STREEK 180-ROTSTERHAULE -TEL05137-1310 

Massey Ferguson 

AL GENERATIES LANG 
's WERELDS MEEST 
VERKOCHTE TREKKER 

Off. MASSEY-FERGUSON DEALER 

Akkerinan 
Mechanisatiebedrip 

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

G ebroeders de oning 
oedkoop 	n waliteii  

Bloem- en Tuincentrum 

Gebru Pe  Koning 
Meerweg 3-5 - Rohel - Tel. 05137-1331 

Ruime keuze in: 
RAMEnPLANTEN 

	ROZEN 
SNIJPLANTEN 

	HE I DE 
BOMEN 
	

CORI FEREN 
HE ESTERS 

	PER KPLANTEN 

ooK vow( Li  
TUINAANLEG  

EN 
ONDERHOUU  

HOGEDI JK 126 SINT JOHANNESCA 
TEL: 05137-1818 

Debitante der Nederlandse Staatsloterij 

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

BOERDERIJ-
BAR-DANCING 
DISCOTHEEK 
BRUIN  CAFE 

ir,4
04

.4?4t  
%/k

4r  
Vierhuisterweg 25 
VIERHUIS 
(aan het Tjeukemeer) 
Tel. 05137-1363 

RIJWIELEN 

BROMFIETSEN 

TWEEWIELERBED1110 

J. KRIKKE  
Streek 107 • ST. JOHANNESGA 

Telefoon 1487 

INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autobedrif! 
P.UC  HOF  by 

ROTTUM - Tel 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 



oktober 1985 
le jaargang nr. 3 

Clubblad voetbalvereniging "DE WITE  PEAL"  
Rotsterhaule 

Opgericht 19 juni 1947 

BESTUUR: 

voorzitter 

secretaresse 

penningmeester 

leden 

consul  

clubgebouw  

- 0. Bijker 
Prinses Marijkeweg 1 Rotsterhaule 	tel. 1782 

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

- U. Gongrijp 
de Grie 33 Sintjohannesga 	tel. 1628 

- 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 

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

- de Grie Sintjohannesga 	tel. 1788 

FEESTCOMMISSIE AKTIE '75: 

leden - Geert Dijkstra 
Jol 14 Joure 

- Minne Modderman 
Streek 54 Sintjohannesga 

- Harry Visser 
Geert Knolweg 73 Joure 

tel. 05138-4049 

tel. 1764 

tel. 05138-5090 

redaktie 

drukwerk 

typewerk 

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 

  

BANKRELATIES: 

    

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



tel. 1953 

tel. 2024 

tel. 1501 

tel. 2078 

tel. 1933 

tel. 05138-5213 

tel. 1954 

tel. 1286 

tel. 1636 

tel. 1628 

TRAINERS:  

selectie 	- 	B. 	de 	Vries 
Jol 	1 	Heerenveen tel. 05130-20376 

3,4 	en 5e 	: 	- 	J. 	Haven 

jeugd 
Molenstelle 	11 	Sintjohannesga 

- 	J.J. 	Braber 
tel. 	1831 

dames 
Heechhout 7 Rottum 

- 	Y. 	Dikkerboom 
tel. 	1107 

Streek 	13 	Sintjohannesga tel. 	1482 
- W. 	Zwart 

Streek 	81 	Sintjohannesga tel. 	2019 

LEIDERS: 

le 	- Jan ten Hoeve 
H.J.Groenstraat 8 	Sintjohannesga tel. 	1062 

2e Herman de 	Heij 
Reigerstraat 	3 	Heerenveen tel. 05130-27657 

3e 	- Geert de Jong 
Molenstelle 	17 	Sintjohannesga 

- Douwe van der Schaaf 
Hollandiastraat 	37 	Scharsterbrug tel. 05138- 	2422 

4e - Gauke Brouwer 
H.J. 	Groenstraat 6 	Sintjohannesga tel. 	1500 

Se - Wiepie Veen 
Boerenstreek 5 Rotsterhaule tel. 	1860 

- 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 

- Germ  Sloothaak 
Kampweg 7 Rotsterhaule 

E 	: - Gerrit Dijkstra 
Streek 79 Sintjohannesga 

dames 1 : - Ulke Gongrijp 
de Grie 33 Sintjohannesga 

- Johannes de Vries 
Prinses Marijkeweg 

dames 2 : - Wietze Zwart 
Streek 81 Sintjohannesga 

a tel. 1951 

tel. 2019 

23 Sintjohannesga 

. 	• 	• 



Van de 
redaktie-
tafel 

Dit is alweer de derde uitgave van 

dit seizoen, de competitie is volop 

aan de gang. 

In dit clubblad kunnen jullie vele 

wedstrijdverslagen uit de competitie 

lezen. Als elftal van de maand hebben 

we dit keer de A—junioren gekozen, 

de rest van de jeugdteams komen de 

volgende keren aan bod. Ook hopen wij 
dat u weer veel leesplezier zult beleven aan de D.W.P.historie. 
Als u het clubblad hebt gelezen en van plan bent het daarna bij het 
oud papier te deponeren, doe dit dan niet. U hebt vast wel een goede 
kennis, buur of vriend die ons clubblad wel eens wil lezen. 
Laat het clubblad daarom bij 46n van hen in de brievenbus glijden. 
U doet ze misschien een groot plezier en wie weet wint u voor D.W.P. 
wel een nieuw lid hierdoor. Afgesproken? 
Zij, die hun clubblad willen bewaren, behoeven dit natuurlijk niet 
te doen. 

De "nieuwe" voorzitter beloofde ons 

een voorwoordje te willen schrijven, dit 
is echter nog steeds niet ontvangen. 
Wij hopen dat dit in de toekomst vlotter 
zal verlopen. 	Redaktie, van de voorzitter 

22 OKTOBER. BESTUURSVERGADERING. 

Om acht ijlur opende voorzitter 0. Bijker de ver-
gadering, C. Visser zettek een plan uiteen over 
de jeugd, om die straks tijdens de winterstop te 
laten voetballen in de zaal, het bestuur vond 
dit een goed plan, zodat het een en ander gere-
geld kan worden. Er is al meer malen gesproken 
over nieuwe shirts voor het le elftal. 
Er is intussen een sponsor gevonden die dit voor 
zijn rekening wil nemen. Dat zal dan het volgend 
seizoen zijn. 
Verder nog dit: Voor het vijfde elftal zijn er 20 
spelers beschikbaar, toch is het elke zaterdag 

weer een probleem om 11 spelers bij elkaar te krijgen. Heren, misscien 
kunt u wat minder vaak afbellen. U bent toch lid van een voetbalvere-
niging, er wordt dus op u gerekend. Dit is ook voor de leiders pret-
tiger, die nu soms met de handen in het haar zit. 

Bij navraag bij deK.N.V.B. Het volgende. 
A-junioren mogen vier wisselspelers inzetten, let we': Dit geldt 
alleen voor elftallen die uitkomen in de groepen. 

P.S. Wij verzoeken vriendelijk geen fietsen of brommers meer voor 
het hek te plaatsen. 

R. Visser- de Vries. 



El/MI van de maand 

Van links naar rechts: 
Achter: leider JAN TEN BOOM, ROMMERT HEIDA, NICO HUPPES, BERTUS 

VAN ZWOL, EGBERT VAN HES, JAN EPPINGA, MARCO VISSER, leider 
ALBERT HOL 

Voor : JOHAN POEPJES, MARTEN LIEUWES, JAN MEINE BIJKER, JAAP VAN 
HES, WIJNAND GOOTJES, WIEPIE VAN STRALEN, HANNES DE VRIES 

Ontbreekt: GJALT JAGER 
We gingen van start door met 0-16 te winnen van Tzum. Dit was 
natuurlijk geen tegenstander voor ons en vandaar dat Tzum nu ook 
niet meer in de competitie zit. (Nog niet zeker red.) 
De tweede wedstrijd speelden we uit tegen Langweer en ook daar 
wonnen we zonder moeite met 1-4. De derde zaterdag kregen we 
G.A.V.C. uit Grouw thuis. Ook daar werdzonder veel problemen ge-
wonnen met 4-2. De zaterdag daarop gingen we naar Woudsend. 
Uitslag 1-4, dus weer 2 punten. Wij dus vol goede moed naar de 
wedstrijd D.W.P. 1A tegen Oeverzwaluwen 1A. We kregen een 3-0 
voorsprong, maar de mannen (?) van de tegenpartij werden feller 
en wisten ook nog 2 doelpunten te scoren. Dat was tevens de 
zwaarste tegenstander in de competitie. Helaas zijn we door hun 
(Oeverzwaluwen) voor de beker uitgeschakeld, door met penalty- 
schieten te verliezen. 

JAAP VAN HES 

JAAP VAN HES werd kortgeleden aan zijn knie geopereerd (verwijde-
ring van de pennen op zijn groeischijven). Wij als redaktie en 
natuurlijk zijn gehele ploeg wensen hem van HARTE BETERSCHAP toe. 
Dat hij maar een "grote" jongen mag worden. 
Ook Jaap zelf wil via dit clubblad zijn elftal bedanken voor de 
lekkere fruitmand die hij van hun heeft gekregen, hij hoopt er 
spoedig weer bij te zijn (op weg naar het kampioenschap???) 
A JUNIOREN succes in deze competitie. 



YN 	SUL VEREN RANE 

Van links naar rechts. 
Achter: K. SCHIPPER; R.VAN DER WAL; M. AKKERMAN; M. VAN DER WAL; 

J. VISSER. 
Voor 

	

	J. DE JONG; M.P. DE JONG; K. DE JONG; A. KERKSTRA; L. VISSER; 
W. VAN DER WEG. 

In de tweede uitgave van dit seizoen is te lezen hoe D.W.P. in 1951 
via beslissingswedstrijden tegen Harkemase Boys kampioen werd in de 
1° klas F.V.B. en promoveerde naar de 4° klas K.N.V.B. 
Ook het verslag van de feestavond die plaatsvond naar aanleiding van 
het kampioenschap was erg interessant. 
Hierin werd gesproken over een clublied van D.W.P., kan misschien 
iemand zich de tekst nog herinneren, of hebt u de tekst nog ergens 
liggen. WIJ HOUDEN ONS AANBEVOL ENtifil  
Om alvorens verder te gaan met het seizoen 1951-1952 willen wij 
allereerst nog even het bestuur vermelden van deze beginjaren. 

Voorzitter: vanaf de oprichting A. DOORN, tot het seizoen 1951-1952 
daarna opgevolgd door S. KRAMER. 
Secretaris:  1948-1949 S. DE ROO 

1949 tot en met 1955 M.P. DE JONG 
Penningmeester:  vanaf de oprichting tot en met het seizoen 1951- 
1952 A. DOORN, opgevolgd voor 1 seizoen door: B.J. TEN HOEVE. 
Deze functie werd daarna sedert vele jaren overgenomen door WILLEM 
L. VERSNEL. 
Commissarissen:  1948-1949 J.A. DE JONG; J. VISSER 

1949-1950 J.H. DE JONG; B.J. TEN HOEVE 
1950-1951 B.J. TEN HOEVE; P.VISSER; H.T. DE JONG 
1951-1952 B.J. TEN HOEVE.; A.VISSER; M.AKKERMAN 
1952-1953 J.H. DE JONG; E. VAN DER BERG 

Consul:  S.B. ALGERA 
Trainer: B. KRIKKE 



Bloemen bij een kampioenschap. 

Voordat het seizoen begon moest eerst de terreinkwestie worden 
opgelost, dit is te lezen in het volgende verslag. 
Tevens is er een verslag van de eerste competitiewedstrijd.(1951) 

11).W.JP, In do IK.N.V.13. 
Het dorpssportterrein te Llt. Johannesga 
Dinsdag voor de tweede maal gekeurd door 
do Wnd. Hoofdconsul van de K.N.V.B., de 
beer Bremekamp. 
Bij de eerste keuring wan het oude UW.!'.-
terrein afgekeurd, doch ook het dorpssport-
terrein te St. ionannesga werd niet goed-
gekeurd, aangezien het te  serial  was en er 
te veel gaten in liet speelveld voorkwanten. 
Door de sporteommIssle werd contact op-
genomen met de eigenaar en de huurder, 
do horen Glrovelink en Oenema, met het re-
sultaat, dat •het terrein flink kon worden 
ul tgebrold, 
Het veld werd op minimum grootte ge-
bracht en er werden een groot aantal ga-
ten gedicht. 
Bij do keuring van Dinsdag betuigde de 
hoer Bremekamp zijn waardering voor het 
verrichte werk. Vooral de kleedkamer trok 
de bijzondere aandacht. 
Wat betreft het speelveld, hierop werden 
nog enige aanmerkingen gemaakt die door 
de heren Mulder en ten •Hoeve Van de 
Sportcommissie, die mede aanwezig wareh, 
En ontvangst werden getotnen en . daarbij 
de toezegging deden, dat verbetering hier-
van zeer binnenkort zou worden uitgevoerd. 
(Inmiddels is dit reeds met do betreffende 
Instanties opgenomen). 
Op voorwaarde dat de terreingesteldheid 
bij de aanvang van do competitie op 2 Sep-
tember as. aan de gestelde eisen zou vol-
doen, wilde de heel.' Bremekanty zijn fiat 
verlenen voor de toetreding van awl... tot 
de K.N.V.B, 
Wanneer echter bij de derde keuring (begin 
September) mocht blijken, dat niet aan de 
gestelde eisen  hi  voldaan, zal deze toestem-
ming worden Ingetrokken en zullen de  eon-
sequenties door D.W.P. moeten worden go-
dragen. 

Dorpssportterrein to St. Joluumesga. 
De omrastering dient nog gedeeltelijk om 
het veld te worden geplaatst. Op een bij-
eenkomst met de sporteemm. werd voorge-
steld om dit door de verenigingen die ge-
bruik maken van het veld te laten verzor-
gen, zodat hiermede kosten worden ge-
spaard. 
De leden van S.Y.111., 0.D.I. en D.W.P. wor-
den verzocht om gezamenlijk de laatste pa-
len te willen plaatoen n de draden te  wil-
led  aanbrengen. Do 'leer Ilephema zal hier-
bij het toezicht houden. 

D.W.P.—Blatrw Wit 2-7, 
De eerste wedstrijd van D.W.P. in KNVB-
verband is in zekere zin- op een teleurstel-
ling uitgelopen. De thuisclub, die geheel 
volledig wan, had aanvankelijk nogal last 
van de zenuwen en dat .bleek tegen de 
sterke Leeuwarders funest. }Armen het 
kwartier werd doelman Kerkstra tweemaal 
kansloos gepasseerd, beide malen door de 
linksbuiten. Gelukkig paste de thuisclub 
Zich hierna wat beter aan en dit resulteerde 
in een doelpUnt van rechtsbinnen Visser, 
die een vrije trap op prachtige wijze be-
nutte. (1-2). Geleidelijk aan drong D.W.P. 
z'n gasten nu in de verdediging. Dit over-
wicht leverde een zevental hoekehoppen 
Op, maar tot doelpunten wist men het niet 
te brengen. Tot overmaat van ramp blun-
derde doelman Kerkstra hij twee uitvallen 
van Blauw Wit en zo kwamen de gasten 
tegen de verhouding in aan een 4-1 voor-
sprong. 
De rust verdween tilt de D.W.P.-ploeg en 
men zocht z'n  hell  in het meermalen ver-
anderen van de opstelling. Zoals mee.3tal 
het. geval is bracht dit ook nu geen verbete-
ring. Zelfs voerden de gasten de score op 
tot 1-5. Het tweede -doelpunt bracht nog 
even. een opleving in de D.W.P.-gelederen, 
maar de hoofdstedelingen maakten hieraan 
met nog twee treffers spoedig en voorgoed 
een einde. De eindstand werd  dug  2-7; een 
verdiende hoewel lets geflatteerde over-
winning voor Blauw Wit. 



Voor gezellig en 
voordelig winkelen! 

KOOPCENTRUM 
JOURE 

SIGARENMAGAZWN 

DE HEY 
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook Inleveradres 
voor toga en lotto) 

bilk Zoelendal Sport 
Leldslreal SS - Jeer*  -tel.  051384889  

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN O.A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP—. 
EN TENNISSCHOENEN 

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

—.—.—.—.—.—.— 

(*)  

 

PEUGEOT  
Scheen 51 

Joure 
tel. 05138-3355  

TALBOT- PEUGEOT-DEALER 

TALBOT  

  

Brilmonturen  venal  140, 

Contactlenzen 

Contact lensvioelatof  fen  

Foto.. en Fihnartikelen 

Fotoos in 2 dagen klaar 

Op vertoon van deze 
advertentie geven wil 
10 010 korting bij aankoop 
van  eon  complete  brit.  
(montuur rk glazen) 

1.44EG.2E,3 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254  

tie r.k.  kerk  

EXCLIISIEVE GESCHENKEN VOOR CUE POIelEMONNIE 

'' 	
ikçijjp efSchénkenijtilig';  

KALSBEll 	MIDSTRAAT 1DLi 	JOURE 

voor al uw veeg. en 
restauratiewerkzaamheden naar HERMAN 

KLEINSNIIT  
voegbedrijf S. V.5. 

F. at W. SLOOTHAAK 
Scharsterbrug 05138.4872 
Heereuveen 	05130.88781  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

KOOPCENTRUM JOURE 

VIS-INN  
Ulisluilend 

\ 	met kwaliteit 

Tel. 6660  

 

  

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
tel.05138.0211 bgg 2284 

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. 



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

(to 
 n

iloi
llak • lik~ 	

UITVOERINGEN 7.0  RAN    s4 

CY 	 V 41i 

STREEK  116 
8464 NH ST.JOHANNESGA  

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES 

Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

ook voor 
~Mara fieworkzaanthoden 

naar 

weemilluelrq p  

It a, hen bourn 
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, 
BOERENGASOL1E, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ. 

BELEEFD AANBEVOLEN: 
GERRIT EN ANNE DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL. 05137 - 1214 

HSB 
ROTSTERHAULE B.V. 

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

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

Gebruikte »Rib& en Keukens. 

S.Agát/titta 

Pollé 7 

Matitethaide 
Tel.: 05137 - 2002 

A 

   

co 

 

2000 

   

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



OCffl 
Langs de IFVB velden SPEELC OB JOURE  

Mow  
observatie  
en be 
hendig-
held 

ROULETTE  

Uitslagen zaterdag 
Freonskipsbeker FVB le ronde: Sport Ver-

eent-NOK 0-2; Robur-Juhhega zm 1-1, Jubbega 
zm wns.; THOR-AVC 0-4. Oldehoorn-TOP'63 
3-1; Tijnje zin-GSVV 6-0; Gorredijk zm-Blaa-
uwhuis zm 4-3; VIOD-Tijnje zon 1-1, VIOD wns.; 
GAVC-Tzummarum 1-0; Rood Geel zm-ODIS 
2-0; 13eetgum-De Lauwers 0-3; WPB-DWP 1-4; 
WTOC-Eastermar 7-2; Leeuwarden ztn-Boorn-
bergurn zin 6-2; EBC-Rijperkerk 2-1; Mildam-
CVO 1-3; Nijland-De Wykels 1-1, De Wykels 
wns.; Mulier-Oosterstreek 3-0; V en V'68-Sur-
huisterveen 4-0; Foartít-FC. Birdaard 4-2; Sleat 
-Boijl 5-2; Oosthoek/Cambuur-Haulerw, Boys 
1-3; Ilaulerwijk-Delfstrahuizen 4-2; Drogehani-
Trynwáldster Boys 1-1, Trynwaldster Boys 
‘vns.; Wardy-OSI 1-1, Wardy wns.; Sparta'69-De 
Griffioen 1-1, De Griffioen wns.; Ternaard-
Ileeg 2-5; Oudehaske-Holwerd 3-2;  SC.  Ter-
schelling-Hielpen 1-1, Terschelling wns.; Sc. 
Berlikum-WWS 2-1; Tzum-SC. Veenwouden 
0-5; Suameer-ONT 0-1; ILISC-Hardegarijp 3-1. 

KLOKMAKERIJ 1, JOURE 

Dagelijks geopend 
v.a. 14.00 tot 04.00 uur 

Entree, drinks en snacks gratis. 

Van links naar rechts: 
achter: JAN HAVEN, HENK MULDER, RALF EPPINGA, GEERT DIJKSTRA, JAN 

VAARTJES, MARTEN HUISMAN, APPIE HUISMAN, GEERT DE JONG. 
voor 	REMCO VISSER, MINDERT MULDER, KLAAS HUISMAN, JAPPIE BERGER, 

JAN SLOOTHAAK. 
Ontbreken: grensrechter DOUWE VAN DER SCHAAF en WIEPIE KRIST, 

SPEELCLUB JOURE is de sponsor van D.W.P. 3 die dit elftal in nieuwe 
shirts stak. Leider Geert de Jong en spelers zijn hun hiervoor erg 
dankbaar. Ook de sponsoring (zowel shirts als trainingspakken) willen 
wij in de toekomst in het zonnetje zetten. 
Mede door hun inbreng komen de D.W.P.-spelers met dezelfde gelijk-
kleurende shirts op de grasmat. 
SPEELCLUB JOURE hiervoor hartelijk dank, als blijk van waardering 
plaatsen wij in dit clubblad een elftalfoto van D.W.P. 3 alsmede een 
gratis advertentie. 



GS PT D.W.P. 1 

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

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

TUSSENSTANDEN D.W.P. ELFTALLEN. Bijgewerkt t/m 12 oktober 1985 

V T D.W.P. 	2 GS PT V T 
1 BOLSWARD1A 2 
2 DRACHTSTER BOYS 
3 R.W.F. 2 
4 S.C. JOURE 2 
5 D.W.P. 2 
6 C.S.L. 2 
7 F.C. WOLVEGA 3 
8 BLAUW WIT '34 4 
9 Q.V.C. 2 
10 C.V.V.O. 2 
11 IJ.V.C. 2 
12 MAKKUM 2 

1 HIELPEN 6 10 10- 3 
2 S.C. LEEUWARDEN 6 9 10- 	2 
3 WATERPOORT BOYS 5 8 7- 	3 
4 HEEG 5 7 15- 15 
5 	N.O.K. 6 7 11- 11 
6 D.W.P. 6 5 13- 13 
7 W.W.S. 6 5 7- 8 
8 A.V.C. 5 4 9- 14 
9 SLEAT 6 4 9- 11 

10 MULIER 6 4 4- 	8 
11 NIJLAND 6 3 5- 10 
12 C.V.O. 5 2 8- 10 

D.W.P. 3 
1 HEERENV.BOYS 4 6 9 12- 4 
2 H.J.S.C. 2 6 9 11- 7 
3 WORKUM 3 7 9 16-12 
4 D.W.P. 3 6 7 9- 8 
5 DE WALDE 2 5 6 4- 4 
6 BALK 2 6 6 17- 9 
7 0.N.S.4 6 6 16-10 
8 BLAUW WIT '34 5 6 6 7- 8 
9 HUBERT SNEEK 2 5 5 11-11 

10 MULIER 2 6 5 11-13 
11 C.V.V.O. 	3 6 2 8-21 
12 Q.V.C. 3 5 0 4-19 

D.W.P. 5 
1 SCHARNEGOUTUM 3 5 8 20- 8 
2 MAKKUM 6 5 8 13- 6 
3 Q.V.C. 4 4 6 15- 9 
4 OUDEGA-W 4 5 6 12- 9 
5 MULIER 4 4 4 8- 9 
6 STORMVOGELS '64 3 5 3 10-14 
7 D.W.P. 5 5 3 3-11 
8 BLAUWHUIS 2 4 2 7-13 
9 BOLSWARDIA 6 1. 1 4- 4 

10 TZUM 3 4 1 5-14 

D.W.P. B-JUNIOREN 
1 TERHORNE 5 10 28- 6 
2 OUDEHASKE 2 5 8 6- 2 
3 F.C. WOLVEGA 3 4 5 8-11 
4 DELFSTRAHUIZEN 5 5 11-14 
5 O.D.V. 4 4 11- 8 
6 D.W.P. 5 4 15-13 
7 WASKEMEER 4 2 10-11 
8 F.F.S. 4 2 10-14 
9 NIEUWESCHOOT 4 0 1-21 

D.W.P. D-PUPILLEN 
1 GORREDIJK 4 8 61- 1 
2 READ SWART 4 5 10-13 
3 S.V. THOR 4 3 4-21 
4 D.W.P. 4 3 6-24 
5 F.F.S. 4 1 3-25 

. or' 

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

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

6 10 15- 	4 
3 6 8 16- 	10 

6 7 14- 	9 
5 6 18- 	8 
6 6 7- 9 
6 6 5- 	8 
5 5 9- 	11 
6 5 6- 	5 
6 5 7- 9 
6 5 4- 	9 
6 5 6- 	14 
6 2 1- 	12 

5 10 14- 6 
6 10 26-13 
6 8 12- 6 
5 6 14- 9 
5 4 7-12 
4 3 6- 7 
6 3 14-22 
3 2 6-11 
5 2 16-14 
5 2 9-24 

5 10 33- 6 
5 8 28- 7 
3 6 15- 5 
4 6 16- 7 
4 2 9-15 
2 0 0-30 
3 0 5-15 
3 0 4-14 
3 0 2-13 

4 8 29- 1 
5 7 29- 5 
5 7 14- 8 
4 5 10-14 
5 5 25-10 
3 4 9- 3 
4 2 3- 7 
4 0 0-33 
4 0 2-40 

5 10 22- 2 
5 8 19- 2 
5 5 9- 5 
5 4 7- 6 
5 3 13-10 
5 0 0-45 



D.W.P. DAMES 2  
1 S.V. OLYPHIA 
2 DRACHTEN 2 
3 MULlER 
4 D.W.P. 2 
5 DELFSTRAHUIZEN 
6 JUBBEGA 
7 OLDEHOLTPADE 
8 HAULErZW.BOYS 2 
9 F.V.C. 2 
10 JUBBEGA 2 

	

GS PT 	V T 
5 8 9-0 

	

4 7 	12- 1 

	

5 7 	14- 3 
3 4 10-2 
3 4 4-1 
4 4 6-2 

	

3 3 	4- 5,  

	

5 3 	6- 7 
5 2 1-22 
5 0 0-19 

STANDEN DAMES D.W.P. BIJGEWERKT T/M 12 10 85 

D.W.P. 	DAMES 	1 GS PT V 	T 
1 0.N.B. 	2 5 8 21- 4 
2 R.W.F. 4 6 8- 2 
3 HEERENV.BOYS 4 6 18-18 
4 S.V. 	OERTERP 5 5 9- 8 
5 0.N.T. 3 4 8- 5 
6 T.P.S. 4 4 5- 4 
7 F.C. WOLVEGA 5 4 9-14 
8 OOSTERSTREEK 4 3 14-12 
9 LEMMER 5 2 4-16 

10 D.4.P. 5 2 5-18 

WEDSTRIJDVERSLAGEN D.W.P. 4 

O.N.S. 	D.W.P. (14 september) 
Op zaterdagmiddag, 14 september, startten wij om 2 uur voor een ont-
moeting met O.N.S. uit Sneek. De wedstrijd begon om kwart voor drie. 
Het begon goed voor D.W.P., we speelden aanvallend en in de eerste 
10 minuten scoorde Bauke de Jong twee keer. Dus was het 2-0. 
Dat gaf ons natuurlijk veel goede moed. 
Maar vlak daarna kregen we een penalty tegen, omdat volgens de scheids-
rechter, en niet volgens ons, Wietze Toering hands maakte. De tegen-
partij scoorde natuurlijk en zo werd het 1-2. 
Maar dit lieten we natuurlijk niet op ons zitten, uit een fraaie 
vrije trap scoorde Henk de Vries het derde doelpunt: 1-3. Toen begon 
D.W.P. te rommelen en in de verdediging werden ook fouten gemaakt, 
zodat 0.S. terugkwam. De ruststand was dan ook 3-3. 
In de tweede helft speelden we matig, wel waren we sterker dan 0.N.S., 
maar de kansen die er waren, werden niet benut. Ook ON.S. kwam niet 
tot scoren zij speelden ook niet erg goed. Zo bleef het een hele poos 
3-3, pas in het laatste kwartier kwam ons geluk terug, toen kwam onze 
wisselspeler Arjen Veuger in het veld. (na 165 minuten op de bank te 
hebben gezeten red.) 
Hij scoorde in de laatste 5 minuten de winnende goal. De uitslag werd 
3-4. En zo keerden wij blij en vermoeid terug naar Sintjohannesga. 

Gauke Brouwer. 
G.A.V.0 1 - D.W.P. (5 oktober) 
Door eerst nog een woordje van aanvoerder Joke van Hes aangehoord 
te hebben begonnen we met goede moed. We startten met redelijk voet-
bal, kansen genoeg maar scoren lukte niet. Na 15 minuten moest Rudie 
Vis vervangen worden door een grove overtreding van de tegenstander. 
Thijmen Kamphuis nam zijn plaats over. Uit een corner werd tegen de 
lat gekopt, maar de ruststand bleef 0-0. 
De tweede helft werd er goed gevoetbald (weinig gekletst), maar 
scoren lukte nog steeds niet. Tot 15 minuten voor het einde invaller 
Thijmen Kamphuis goed doorging en de bal prima in de hoek plaatste 0-1 
We gingen door en 5 minuten voor het einde bracht Henk de Vries met 
een prachtig diagonale lob de stand op 2-0. Dit was tevens de dik 
verdiende einduitslag. 

D.W.P. 	JOURE 5 (28 september) 
Zaterdagmiddag 28 sept. moesten we aantreden tegen Joure. Na een 
prima eerste helft hadden we een 3-0 voorsprong opgebouwd. In de 
10e minuut stuurde Henk de Vries Bouke de Jong de diepte in, en die 
schoot beheerst raak. Na 20 minuten uit een voorzet van ondergete-
kende was Nelis Visser er als de kippen bij om er 2-0 van te maken. 
5 Minuten voor rust. Een vrije trap van Wietse Toering. Gerard Bosma 
ging goed door en nummer 3 lag in 
De tweede helft hebben we nog wel 
man was goed op dreef. 10 Minuten 
strafschop, maar verder liet onze 
niet komen, zodat we met de derde 
opzoeken. 3-1. 

de touwen. 
kansen gehad, maar de  Jouster  doel-
voor tijd maakte Joure 3-1 uit een 
prima spelende achterhoede het 
overwinnig op rij de douche konden 

Rudy Vis 

Jan Lageveen. 



INGEZONDEN 
Via dit clubblad wil ik iedereen bedanken voor de steun, attenties 
en belangstelling. 

Als je dan in het ziekenhuis ligt en je bent geopereerd, dan is het 
een hele steun dat er dan toch om je gedacht wordt. 
Een kaart met van harte beterschap door de redaktie van ons clubblad, 
het opkomen van 2 bestuursleden in het ziekenhuis, de belangstelling 
en het bezoek van trainer, leider en spelers, het contact via tele- 
foon, de fruitmand van het bestuur en leden, de kadobon van A en B 
selektie. Dit alles doet je erg veel goeds!! Nogmaals bedankt voor alles. 

Egbert Jager. 

Ook wij als redaktie Egbert, willen je erg bedanken voor het eerste 
ingezonden stuk. Nu weet iedereen dat je ook via het clubblad bepaalde 
dingen, meningen, reacties e.d, naar voren kunt brengen. 
Dus leden, donateurs maak hier gebrul van, het hoeft niet altijd te 
gebeuren via de kantine, wat meestal gebeurd en erg negatief werkt. 
Ingezonden stukken kunnen echter wel, zonder opgave van redenen, door 
de redaktie worden geweigert. 

Redaktie. 

Namens alle spelers, 
Het is een schandaal dat het licht op het trainingsveld al enkele maanden defect is. 
We zouden het zeer op prijs stellen als dit werd verholpen. 

Bij voorbaat dank. 

MOPJE: 
Belt een chauffeur zijn baas op: "Mijn spiegel is kapot". "Dat is toch niet zo erg 
" zegt de baas. Antwoord de chauffeur: "Nee, maar mijn truck ligt er bovenop. 

Jaap. 

DAMESVOETBAL 17LAW3 	Liefst 36.000 meisjes 
trappen in KNVB verland 
tegen de bal in dit land. 

En als we alle meisjes 
mee tellen die niet zijn 

aangesloten bij een vereni- 
zijn het er n6g meer. Je 
ze nog wel, die mensen di e.. 

oordelen dat het enige recht 
dat de vrouw heeft het aanrecht is. 

Maar ze worden wel zeldzaam. 
Gelukkig maar. 

Voorvechters van gelijke rechten voor 
vrouwen en mannen hebben zich in het 

door dergelijke geluiden. Dat deden 

IS 
VOETBALLEN 
EEN KNULLENSPORT? 

0000000Nee, 

Natuurlijk niet! 

verleden nooit laten  on  

ging 
hebt 

in latere jaren de initiatiefnemers van damesvoetbal evenmin. Vandaar 
dat damesvoetbal vandaag de dag een door bijna iedereen geaccepteerd 
gegeven is. Maar daarmee zijn we er nog niet. Om het damesvoetbal op 
een hoger niveau te krijgen om daarmee nog meer spelplezier en vreugde 
aan dit mooie spel te krijgen is het nodig dat er nog meer dames EN 
meisjeselftallen in competitieverband deze sport beoefenen. Bij 
krijgen dames volop gelegenheid om hun hobby te beoefenen. Om dit in 
de toekomst ook nog te kunnen is het noodzakelijk dat er nog enkele 
dames of meisjes lid worden van de v.v. D.W.P. 
Wie dus nog iemand weet die eventueel belangstelling heeft om te 
voetballen, praat hier dan eens mee en probeer haar lid te maken. 

J. de Vries 



KAARTAVONDEN 
IN DE KANTINE. 

Het aktiecomité is op 18 oktober weer ge-
start met de traditionele kaartavonden in 
onze kantine van D.W.P. Op de eerste com-
petitie-wedstrijd traden 26 deelnemers tegen 
elkaar in het strijdperk. Na een zeer spor- 

tieve wedstrijd, waarvan sommige partijen zeer lang duurden, kon na afloop 
het bestuur de prijzen uitreiken aan de volgende deelnemers. 
Winnaarsronde: le prijs B. Zwart en H. Mulder, die dus naast hun vleesprijs 

12 competitiepunten hebben verdiend. 
2e prijs A. Visser en A. de Jong idem met 10 competitiepunten. 

Verliezersronde: le prijs G. de Jong en H. Zwier idem met 8 punten. 
2e prijs Mevr. de Vries en H. Boek idem met 6 punten. 

Poedelrondo: le prijs J. de Vries en M. Rondhout idem met 4 punten. 
2e prijs H. ten Boom en F. Vaartjes idem met 2 punten. 

Hieronder vindt u nog de volgende wedstrijddata vermeld: 

	

8 NOVEMBER 	10 JANUARI 	14 MAART 

	

29 NOVEMBER 	31 JANUARI 	4 APRIL 

	

20 DECEMBER 	21 FEBRUARI 	25 APRIL 
Gaarne tot de volgende keer. 

B. de Vries 

3e wedstrijd D.W.P. 5 - TZUM. 21 - 9 - '85 
De wedstrijd begon om 12.45 met de aftrap voor D.W.P. Na 8 minu-
ten kwamen we al met 1-0 achter door een verdediginsfout rechts-
achter. DWP 5 kreeg daarna wel wat kansjes maar het bleef tot de 
rust op achterstand. 
Halverwege de eerste helft viel Hielke uit en kwam Marten in het 
veld. Het was een wedstrijd waarin nogal wat blessures voorkwamen 
(Hielke en Jelle beide knie en Nico zijn schouder). 
In de rust werd Nico dan ook vervangen door Gerard. Na de rust 
viel TZUM terug en kreeg DWP meer kansen. Hiervan profiteerde 
Jelle Douma in de 25ste minuut door te scoren (1-1). Hevige 
protesten van TZUM want men was van Mening dat Jelle de bal met 
de hand mee zou hebben genomen. 
Het doelpunt werd goedgekeurd, waarna het een harde wedstrijd werd. 
Het bleef 1-1 zodat beide partijen er weer een punt bij hadden. 

D.W.P. VEGELINGSOORD 	
PUpiiienD 

Om half tien vertrokken wij per auto naar Vegelingsoord. Daar aan 
angekomen hebben we even geoefend en daarnaa ging de wedstrijd los. 
Het was een fijne wedstrijd Want we hadden met 4-0 gewonnen. 
Jan de Vries schoorde 2 doelpunten. Teake schoorde ook 2 doelpunten. 
We waren verschrikelijk blij. Want wij winnen niet zo vaak. 
In de kleedkamer hadden we veel lol. Want we hadden gewonnen!! 

Berndjan v.d. Berg. 

We moesten tegen rood zwart voetballen. 
We hebben toen met 4-0 verloren maar we hebben ons best gedaan. 
Henkie mogt ook mee voetballen want Jan was ziek. 
Henkie moest de eerste wedstrijd er uit en Bernt Jan de tweede helft en 
mocht Henkie er in. 
We stonden eerst aan de linker kant, en de tweede 
helft aan de rechter kant. 

Richard °enema 

.1.`t 



4 wedstrijden of meer 

UIE SCOOkDEN  Y22E_S 1.21kLt21 2§ 22 12E.Y.n"  (bijgewerkt t/m 12-10-85) _  

Hielke Mulder 	(c) 
1.  Marten Woudstra (c) 13 Teake Bruinsma (d) 
2.  Anne Haven 	(c) 8 Diete de Vries 

Nico Huppes 	(a) 8 Gjalt Jager 	(a) 
4. IJke de Jong 5 32. Anske de Jager  

Mintsje v.d. Meer 5 Ralf  Eppinga 
Hans de Vries 5 Geert Dijkstra 

7. Jan de Vries 	(d) 4 Wijnand Gootjes 	(a) 
Sietse v.d. 	Wal 	(b) 4 Jan Eppinga 	(a) 
Hennie Keulen 4 Roelof Roffel 

10. Marco Visser 	(a) 3 Marten Huisman 
Egbert v. 	Hes 	(a) 3 Geert Veenstra 
Bouke de Jong 3 Melis Visser 
Henk de Vries 3 Gerard Bosman 
Peter Renes  3 Jelle Douma 
Bettie  Akkerman 3 Nico de Jong 

16. Jan Lubbers 2 Ype Bijker 	(b) 
Harrie v.d. Velde 2 Anne Bijker 	(b) 
Johannes Hogenberg 2 kense Boek 
Remco Visser 2 Thiemen Kamphuis 
Falken de Vries 	(c) 2 Gjalt v. 	Hes 	(c) 
Arjan Veuger 2 IJpe v.d. 	Zijpp 	(c) 

MINST 	GEPASEERDE 	DOELMAN 

Eline Stroes 
Joke Wind 
Jappie Berger 
Jacob Bijker (b) 

16. Willem v. de Wal 
Henk Mulder 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- Bijgewerkt t/m 12 oktober 
Ven wordt opgenomen 
heeft gekeept. 

1985 
in de 	lijst als men 

wed tegen gem. 
1.  Bennie  v. Hes 4 5 1,25 
2. Renske Boek 6 8 1,33 
3. Jan Knijpstra 6 9 1,50 
4. Minderd Mulder 5 8 1,60 
5,  Durk  Jager 6 12 2,00 
0. Pieter Bakker 5 11 2,20 
7.  Durk 	Vis 	(b) 5 13 2,60 
8. Geert de Vries (e) 5 44 8,80 

to koop aangeboden 
2 PAAR VOETBALSCHOENEN. 

Maat 	en 37. 	ƒ 10,-- 
Vis. Ouwsterhaule. Tel: 05137-1222 

Slaaplied 'n Toptrainer uit het dorpje SNITTEN 
zag het werkelijk echt niet meer zitten 
de captain had griep 
er was geen speler die liep 
.en in de goal lag de keeper to pitten 



ZOALS UW DIEPVRIESVULLING 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

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

OOK VOOR HUISSLACHTING 

SCHOEN REPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

AMBACHTELIJKE 

SLAGERIJ JANSEN 
ROTSTERHAULE 
STREEK 125 
TELEFOON 1597 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 
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 EN FOAM WENNINGYNNOCNTING 

• EKOER 
DE JOUWER  

discount  
FOTO. VIDEO - LECTUUR. BOEKEN 

Midstraat 153- 8501  AK  Joure — Tel. 6460 

'discount  

GEREEDSCHAPPEN 
HANG-  EN SLUITWERK 
LADDERS 
KANTELDEUREN 
DAKRAMEN 
TUIMELDAKRAMEN 
ALLESVOORVAKMAN 

EN DOE HETZELVER  

It.  

MIDSTRAAT 151 • JOURE 

REGTS 

0..gge~tékfe~eJ i; 

e  
Atb  

Teo  n Tineke Feenstra 	)  
Midstraat 102 —Joure —Tel. 2458 

4 „de lelie" 

SPORTKLEDING 
Ga eens een praatje maken 
met uw sportspecialist 

Midstraat 39 
Tel. 2647 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPORTARTIKELEN 

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

GLAS 

7 IS 4144R EEN WET, 
WAAR U VOORTREEFEIIJK EET. 

GA NET EENS BIJ ONS PROBEREN, 
EN GE  MT  NOOIT BETER 
ADRES BEGEREN 

CAFETARIA "T CENTRUM" 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390  

Veilig autorijden met onze rijopleiding 

AUTORIJSCHOOL VALKEIV1A 
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 

ORNELIS 
Midstraat 130 - JOURE - Tel. 05138-2563 

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

DROGISTERIJ 

BABYZA  AK  



Rabobank 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID 
welkom bij 	 

voetbal de. 
vereniging  with  

AANMELDEN BIJ R.VISSER—DE VRIES 05137-1739 	peal  
Tweewielerbedrijf I 

LEMSTRA 
Oudehaske 

Tel. 05130-77212 

Tevens benzinestation en autoservice 

voor geld 
en 

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

TECHNISCH BEDRIJF 

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

MUNNIKEBUREN-SCHERPENZEEL GRINDWEG 168 

TEL. 05618-230 

GAS-WATER- ELEKTRA- CV -PAK- EN ZINKWERK 

-ERKENDINSTALLATEUR 

kies voor uw snacks 
het juiste adres 

haal ze bil de 
FRITES EXPRESI 

in het zomerseizoen 
kunt u  ons dagelijks 
vinden bij het Hannewild 

DE WITH& SPIJKSTR A  
oude  haske 

Hasken'itgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301 

MABO-
Bootservice 

Alk  ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
Kano's 
SURFPLANKEN 

Aly  

REPARATIE 

Badpaviljoen 

OUDE OUDEHASKE 
eig.J.Onstwedder 

o  Tel.  JP  
6/30.-ilfr" 

E  

14/ cc  

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

„HET ANKER" te Scharsterbrug 
Hollandiastraat  SO  

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

Voor uw receptie - personeelsasond k of fieta fel - diner - of laatste pleisterplaats. 
Zaalcapaciteit 350 personen. Koffietafels en diners tot 175 personen. 

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij  dc  heer H. Jonkman, Tel. 05138-2350. 



Test uw kennis d 
spelregels 

8.  

6.  

4. 
5, 

7.  

3. 
2. 	 strafschop zijn voeten verplaatsen? Wanneer mag de doelman bij een 

1. Als in een wedstrijd een strafschop moet worden overgenomen, mogen 
dan zowel de nemer als de doelverdediger worden verwisseld door 
andere spelers? (1 punt) 

(1 punt) 
Indien van beide partijen een speler 
tegelijkertijd de bal raakt en deze 
de zijlijn geheel en al passeert, wie 
moet er dan ingooien? (1 punt) 
Waar moet de bal bij een hoekschop 
liggen? (1 punt) 
Indien van elke partij een speler 
op minder dan 9.15 m0 van het 
strafschoppunt komt, voordat de bal 
in het spel is en de bal wordt ge-
houden, wat moet de scheidsrechter dan beslissen? 
Indien in een beker- of beslissingswedstrijd de stand 
gelijk is, wat moet er dan gebeuren? (1 punt) 
Indien bij het verlengen van een wedstrijd, voor het nemen 
strafschop, de bal via de paal terug het veld in stuit en via 
een oneffenheid toch in het doel terecht komt, wat is dan de 
juiste beslissing? (2 punten) 
Wanneer kunt U beslist niet buitenspel staan? (2 punten) 

(1 punt) 
na 90 min. 

van  een 

ANTWOORDEN OP PAGINA 11)1 	 A.V. 

WEDSTRIJDVERSLAG D.W.P. 1 

D.W.P. 1 - A.V.C. 1 
De eerste helft ging op en neer, beide ploegen waren aardig aan 
elkaar gewaagd. In de 100  minuut haalde "aankoop" PETER RENES hard 
uit 1-0. In de 22° minuut kwam A.V.C. langs zij door een prima lob. 
Een afstandschot van JAN LUBBERS ging in de 25°  minuut net voorlangs. 
A.V.C. deed ervan alles aan maar DURK JAGER speelde een prima partij. 
De tweede helft was voor D.W.P. een prima schot van  "good old"  WILLEM 
VAN DER WAL werd door de doelman van A.V.C. goed verwerkt. 
In de 4°  minuut was het weer PETER RENES die na een schitterende 
solo voor 2-1 zorgde. 
De 8° minuut na rust was voor A.V.C. een belangrijke minuut, want 
na duwen besloot de scheidsrechter de bal op de stip te leggen 2-2. 
D.W.P. zette het beste beentje voor, en kreeg na het onderuit halen 
van HENK VAN DER WAL een terechte strafschop. WILLEM VAN DER WAL 
scoorde 3-2. Het spel hield D.W.P. in de hand. 
Toen IJKE DE JONG het veld in kwam voor RINTJE HEERINGA speelde 
deze een goede partij, hij maakte in de resterende 35 minuten drie 
fraaie doelpunten 6-2. 
A.V.C. probeerde nog wat te doen, maakte in de 44° minuut er 6-3 van 
De wedstrijd was bijna gelopen toen HARRY VAN DER VELDE er als een 
haas met de bal vandoor ging en voor de 7-3 eindstand zorgde. 

Henk van der wal. 



gedeelte- 

WEDSTRIJDVERSLAGEN D.W.P. 2 

D.W.P. 2- C.V.V.O. 2 (14 september) 
De wedstr-jd tegen C.V.V.O. was zoals verwacht werd vol sensatie. 
Het publiek kon kijken naar een harde wedstrijd waarin bij vlagen 
toch redelijk werd gevoetbald. In de eerste helft bleek dat de 
ploegen qua voetbal weinig voor elkaar onder deden en daarom op 
een andere manier probeerden te winnen. 
Na een 0-0 ruststand nam D.W.P. het initiatief door wat harder te 
spelen wat al gauw leidde tot een 
ROELOF ROFFEL. Het spel van Lemmer werd na de goal ook harder, wat 
al gauw leidde tot diverse acties onder het motto "Het is beter te 
geven dan te nemen". Ondanks het zwakke spel van D.W.P., kon IJKE 
DE JONG op een hele fraaie manier nogmaals scoren. Wie gedacht had 
dat de wedstrijd bekeken was had het mis. 
C.V.V.O. kwam knap terug en hield D.W.P. goed onder druk. Toch duur-
dehet tot de 10° minuut voor tijd dat ROEL VAARTJES (ongewild) zo 
sportief was een penalty weg te geven. Hij kreeg wegens blokkeren 
in het strafschopgebied een penalty tegen tot verbazing van vriend 
en vijand. De penalty werd benut en bepaalde de eindstand op 2-1. 
PIETER KLAAS DE JONG werd nog opgeschreven wegens aanmerkingen en 
toen hij ook nog eens zijn mening over de scheidsrechter gaf d.w.v. 
een handgebaar, werd hij eruit gestuurd. (Met als gevolg 2 wedstrijd-
en schorsing red.) Na afloop zei Pieter dat hij last had van kramp in 
de pols en dat het jammer was dat hij door zo'n klein misverstand 
eruit was gestuurd. "Daar ben ik helemaal niet blij mee" aldus de 
spreker. 	 Jan Mulder 

D.W.P. 2 - Bolswardia 2 (28 september) 
Zaterdag 28 september 1985 moesten wij, het tweede, thuis spelen 
tegen Bolswardia. Om half drie klonk het eerste fluitsignaal. 
Bolswardia, de koploper in de competitie, was in het eerste half 
uur veel sterker dan ons, toch kwamen zij niet aan echte doelrijpe 
kansen toe. Bolswardia was beter omdat zij een echte ingespeelde 
ploeg hebben. Ze namen goed de plaatsen van elkaar over en hun 
spelers waren op allerlei plaatsen op het veld te vinden. 
Over het geheel waren zij beter dan ons, toch waren de meeste doel-
rijpe kansen in de eerste helft voor ons. 
JOHANNES (CESAR) HOGENBERG had de score kunnen openen maar moest 
met zijn linkervoet schieten en zag de bal rakelings naast gaan. 
Voor de rest gebeurde er in de eerste helft niet veel. De tweede 
helftwas lauw en onaantrekkelijk. De enige echte kans in die helft 
was voor Bolswardia, maar door uitstekend keeperswerk van JAN KNIJP-
STRA belandde de bal in het zijnet. De wedstrijd eindigde uiteinde-
lijk waar we mee begonnen waren, namelijk de brilstand. 
Beide ploegen mochten met dit punt tevreden zijn. 

WYNAND DIJK 

Antwoorden van TEST UW KENNIS DER SPELREGELS. 
1. Ja, dat is toegestaan. 
2. Pas nadat de bal is getrapt. 
3. De partij,. of wier helft de bal over de zijlijn ging. 

Dus de verdedigende partij. 
4. Geheel en al binnen de kwart cirkel, dus niet geheel of 

lijk op  e'en  der lijnen 
5. Strafschop overnemen en overtreders waarschuwen 
6. De wedstrijd met 2 x 15 minuten verlengen. 
7. Op het moment dat de bal van de paal komt is de wedstrijd 

beëindigd en kan derhalve geen doelpunt worden toegekend. 
8. -op eigen speelhelft 

-indien U zich niet voor de bal bevindt 
-indien er zich tenminste 2 tegenstanders tussen U zelf en 
hun doellijn bevinden 

-uit een inworn. 

1-0 voorsprong door een goal van  



WEDSTRIJDVERSLAGEN D.W.P. 3 

O.N.S. 4 - D.W.P. 3 (14 september) 
De derde wedstrijd van de competitie leidde ons naar Sneek n.l. O.N.S. 
Het zelfvertrouwen was groot voor D.W.P., na de 1-0 overwinning op Balk 2. 
In de eerste helft werd er door beide ploegen goed en sportief gespeeld, wat 
resulteerde in een paar mogelijkheden over en weer. Maar desondanks bleef 0-0 
de ruststand. Tijdens de thee werden er een paar stevige woorden toegesroken 
door GEERT DE JONG wat ervoor zorgde dat D.W.P. goed ging voetballen en in de 
53e minuut MARTEN HUISMAN goed doorging en alleen voor de keeper kwam, koelbloedig 
afmaakte 1-0. Iets later in de wedstrijd kreeg 0.N.S., al hoewel de verdediging 
uitstekend functioneerde o.a. door ALBERT (APPIE) HUISMAN, op een voor ons on-
gelukkige wijze een penalty 1-1. Na dit doelpunt was D.W.P. geheel van slag. 
O.N.S. kreeg meer kansen en bracht de stand in de 75e minuut op 2-1. De D.W.P.-
jongens kregen al gauw in de gaten dat het zo niet verder kon, dus nu werd zo 
hard gewerkt als het maar kon. Door deze grote inzet werd het harde werken toch 
beloond. In de 87e minuut met een mooie schuiver van JAPPIE BERGER 2-2, wat de 
rechtvaardige eindstand was van deze sportieve wedstrijd. 

HENK MULDER 

D.W.P. 3 - C.V.V.O. 	(21september) 
Zaterdag 21 september de eerste thuiswedstrijd in de nieuwe shirts van "SPEELCLUB 
JOURE". De tegenstander van vandaag had nog weinig punten uit de eerste 3 wed-
strijden gehaald, maar elke wedstrijd is weer even moeilijk. D.W.P. begon prima 
De achterhoede GEERT VEENSTRA, APPIE HUISMAN, RALF EPPINGA en JAN SLOOTHAAK speel-
den prima. Ook de rest van de ploeg speelde, de eerste helft prima, en een goal 
kon niet uitblijven. In de 18e minuut was het al 1-0 door REMCO VISSER. Vijf 
minuten later 2-0 door een goed spelende HENK MULDER. Inde 27e minuut werd het 
3-0 door een verrassend af standschot van alweer HENK MULDER, doordat de keeper 
van C.V.V.O. even niet goed oplette. Na de rust een geheel andere wedstrijd. 
De licht aan de knie geblesseerde MARTEN HUISMAN werd vervangen door WIEPIE KRIST. 
C.V.V.O. viel hardnekkig aan, maar onze achterhoede, met de prima spelende laatste 
man GEERT VEENSTRA zwichtte niet. 
Tien minuten voor het einde werd JAN SLOOTHAAK nog gewisseld voor SJOUKE MULDER, 
maar het bleef 3-0 voor D.W.P. 3 na een goede eerste en een slecht gespeelde twee- 
de helft. 	 WifFIE KRIST 

Workum 3 - D.W.P. 3 (5 oktober) 
Op 5 oktober had D.W.P. 3 de taak om Workum te verslaan om zo bij de top in de 
competitie te blijven. Een lastige taak doordat enige spelers verhinderd waren be 
spelen bij het derde, zodoende kon het gebeuren dat ADRIAAN QUARTEL zijn debuut 
in het derde beleefde. Uit de wedstrijd zelf bleek dat beide ploegen aardig aan 
elkaar gewaagd waren, als er naar de doelkansen gekeken werd. 
In de 100  minuut kreeg D.W.P. zijn eerste kans doordat HENK MULDER in het straf-
schopgebied tegen de grond werd gelopen. Dus een penalty die genomen werd door 
JAPPIE BERGER, en gestopt door de doelman van Workum. In de 15° minuut wist Workum 
te scoren, maar door hard werken wist D.W.P. weer gelijk te komen door een schot 
van 20 meter afstand door dezelfde JAPPIE BERGER. In de tweede helft had Workum een 
duidelijk veldoverwicht maar het was D.W.P. die in de 80° minuut een grote kans kreeg 
op 1-2 doordat APPIE HUISMAN onze laatste man werd neergelegd in het strafschopgebied. 
WIEPIE KRIST, de aanvoerder nam en miste de penalty. In de slotminuten kreeg Workum 
nog enkele goede kansen maar dit gevaar werd bezworen door onze uitstekende doelman 
MINDERT MULDER en laatste man APPIE HUISMAN. Over het geheel gezien was 1-1 een te-
rechte uitslag. 

RALF EPPINGA 

KOOP 
BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS! 



VERSLAG D - PUPPILLEN. 
GORREDIJK 	D.W.P. (14 september) 
Tegen Gorredijk werd met 18-0 verloren. In de eerste helft ging Heino op kiep. 
Toen was het al 12-0, tweede helft wij kregen de aftrap, maar we konden de bal 
maar niet naar voren krijgen. En o ja JOHAN BIJKER zat op kiep en 10 minuten late- 
later heb ik op kiep gestaan en tenslotte met 18-0 verloren. 
JOHAN heeft er 4 laten gaan en ik heb er maar 2 laten gaan. 

JAN DE VRIES 

D.W.P.4 tegen NIJLAND 4 (7-9-85) Uitslag: 2-1 
Goed begin eerste helft, aanvallend D.W.P. 
In het begin kregen wij volop kanzen om een doelpunt te maken, maar 
het lukte niet. Er werden volop pogingen gedaan, maar zonder resul-
taat. Een schot van Melis Visser, tegen de paal was het hoogte punt 
van de eerste helft. De scheidsrechter floot en we gingen de rust 
in voor thee. In de box werd onderling besproken hoe wij de 2e helft 
moesten doen om toch te winnen. In de 2e helft opnieuw aanvallend 
voetballen op het doel van de tegenstander. Totdat ik Henk een blun-
der maakte op het middenveld. Bal kwam bij tegenstander en ging alleen 
op  Bennie  af. Een schot en 1-0 voor Nijland. Op een gegeven ogenblik 
werd er een overtreding gemaakt even buiten het strafschopgebied. 
De scheidsrechter kende een vrije trap toe, die door mijzelf werd ge-
nomen. Het resultaat daarvan was een gelijkmaker, stand 1-1. 
Wij kregen meer zelfvertrouwen en een mogelijkheid voor een overwinning. 
Er werd weer een overtreding gemaakt, in de laatste minuten. 
Een voorzet van ons, kwam in het strafschop gebied, op het hoofd van 
een speler van Nijland, het resultaat was een doelpunt voor ons. Stand 
2-1. Na nog 1 minuut te spelen fluitte Minne de wedstrijd af. Het was 
een wedstrijd om gauw te vergeten, dat zegt genoeg . 

Henk de Vries 

Verslag voetbalwedstrijd D.W.P. C  
Zaterdag 28 september moesten we voetballen tegen S.C. Joure. 
We vertrokken om half negen met de auto naar Joure. Negen uur 
moesten we spelen. Ze begonnen direct al op onze helft te spelen. 
Het gevolg daarvan was een doelpunt voor de tegenpartij: een 
lob over René, onze doelverdediger heen. Een poosje later nog 
een gevaarlijk moment. Doordat iel-16 te ver uit z'n doel kwam 
stuiterde de bal over hem heen. Daarna zagen we het al helemaal 
niet meer zitten, maar Wiebe kon hem nog net naast schieten. 
Maar een poosje later was het wel raak. Hun linkerspits schoot 
de bal er onhoudbaar in 2-0. Daarna kregen wij ook een paar 
kansjes. Gjalt kwam voor het doel te staan maar schoot net naast. 
Daarna kwam Anne aan de beurt: Anne schoot vanuit een vrije trap 
op het doel. Een speler van S.C. Joure probeerde de bal weg te 
krijgen, maar dit lukte hem niet helemaal. Het gevolg was dat 
de bal van richting veranderde en ongelukkeriger wijs verdween 
in het doel van de tegenpartij. Een poosje later kreeg Marten 
Woudstra de bal. En na een fraaie solo en een mooi schot werd 
de stand gelijk gebracht op 2-2. Daarop volgde de rust. Er werden 
een paar van ons gewisseld: Jan voor Ype en Harten van Dijk 
voor Henkie. Na de rust draaide het bij ons wat beter. We waren 
bijna de gehele tweede helft op hun gebied. We kregen nog wel 
een paar kansen maar slaagden er niet in om te winnen, maar waren 
wel tevreden met de uitslag. 

Door: Volken de Vries en Hendrikus 
Schokker 



STOREVOGELS 53 - D.W.P. 5 (Wedstrijd no. 4 - 28 sept. 1985) 
Wij vertrokken om precies elf uur richting Aglum en kwamen daar na 
veel zoeken omstreeks twaalf uur aan, waarna de wedstrijd om ongeveer 
twintig over twaalf kon beginnen. 
Stormvogels begon heel goed, met de bal in het rond te spelen en 
lange dieptepases wat in de 15e minuut resulteerde in een 1-0 
voorsprong. Onze protesten voor buitenspel werden niet verhoord, ook 
al omdat wij geen grensrechter bij ons hadden en iemand van de tegen-
partij voor ons vlagde (niet vlagde). Na die treffer gingen wij ook 
iets meer over de lijnen spelen, dit leverde na ongeveer 10 minuten 
ook succes op voor D.W.P. doordat de goed spelende voorstopper 
A. v/d Wal de bal direct op de rechtsbuiten Nico de Jonge speelde. 
Nico ging de laatste man voorbij en speelde de bal beheerst langs de 
keeper in het doel. 1-1. P;aar 10 minuten voor rust kwam Stormvogels 
weer or) voorsprong. Ditmaal door een schot van hun rechtsbuiten, de 
bal werd in eerste instantie nog gestopt door de goed op zijn plaats 
staande keeper P. Bakker, maar de terugspringende bal werd door 
dezelfde speler in het doel gekopt. 2-1. Dit was tevens de ruststand. 
In de rust werd er gesproken dat we nog wel konden winnen, nou dat 
pakte wel even anders uit, want gelijk na de aftrap maakten de 
Stormvogels er 3-1 van. Deze goal kwam zo hard aan, dat het zelfs 
nog 4-1 en later zelfs nog 5-1 werd. Dankzij de achterhoede van D.W.P. 
die soms 5 a 6 spelers op zich af zagen komen bleef een nog dikkere 
nederlaag bespaard, want we werden na de rust volkomen weggespeeld. 
Al met al een vrij sportieve wedstrijd en naar mijn inziens een 
terechte winnaar. H.  !Wife'.  

WATERPOORT BOYS 1 - D.W.P. 1 
Nadat we een week eerder op een voor ons onbevredigende 2-2 waren 
blijven steken, moesten we zaterdag 12 oktober weer aantreden in 
Sneek tegen de Waterpoort Boys, ditmaal echter voor de freonskipbeker. 
We startten erg voortvarend, er werden goede combinaties op de mat 
gelegd, en daardoor ontstonden er leuke kansen. 
Nadat we zo'n 20 minuten gespeeld hadden, kreeg RINTJE HEERINGA de 
bal op het middenveld in de voeten aangespeeld, bracht deze een eind- 
je op en schoot toen vanaf zoon 20 meter onhoudbaar in 0-1. 
Een kwartier later bracht PETER RENES via een goede solo de stand 
op 0-2. Even daarna kregen de Waterpoort boys een penalty, doordat 
ggn van hun spelers in het strafschopgebied onderuit werd gehaalde 
Het geluk was met ons, want onze keeper DUIK JAGER stopte de bal, 
zodat het 0-2 bleef en dat was tevens de ruststand. 
Na de rust kwam Waterpoort boys furieus opzetten, en we kregen het 
heel moeilijk, zodat een goal niet uitkon blijven, 1-2 dus. 
Hierna voelde de tegenstander dat er meer mogelijk was, en ze 
bleven komen„ hier stond echter tegenover dat wij gevaarlijk bleven 
door snelle counters, en uit 44n van deze counters kon JAN LUBBERS 
zo'n 10 minuten voor tijd 1-3 scoren, waardoor de zege veilig ge- 
steld werd. Dat WILLEM VAN DER WAL in de slotfase nog 1-4 aantekende 
was slechts een formaliteit, maar het was wel een mooie goal. 
In ieder geval zijn we nu weer een ronde verder. (zie blz. 7) 

Japge van Hes. -.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

In de kantine zijn vele trainingsjacken„ handdoeken e.d0 blijven 
liggen, vooral jacken van jeugdspelers. 
Dus moeders opgelet, mist u zoon zijn trainingsjack dan is het vast 
de moeite waard om even de stapel in de kantine door te worstelen. 
Wellicht zit het vermiste hier tussen, graag op korte termijn anders 
wordt het weggeven. 
Vraag (zaterdags) even naar Hotze van Stralen deze zal u graag even 
van dienst zijn. 



x Mindert Mulder binnenkort de pennen uit 
zijn been krijgt 

* De redaktie Jaap v. Hes van harte 
beterschap toewenst 

* Onze keeper van het eerste het heeft gepresteerd 
om van de 4 strafschoppen die hij te verwerken 
kreeg er 3 te stoppen? 

* U Uw toto- en lottoformulieren ook kunt 
inleveren bij A. Wever9  Streek 116 ? 

VERJAADAGSKALENDER NOVEMBER  

Joh. de Jong 	11 november 
Hans de Vries 11 november 
Henk de Jong 	18 november 
Jan Drenth 	19 november 
Gjalt van Hes 19 november 

Kontakt-adressen voor deelname: 
4- Arend Visser Pr. Marijkeweg 29 Sintjohannesga tel. 1739 
Ulke Gongrijp de Grie 33 Sintjohannesga tel. 1628 

4-  Age  van der Meer Nieuweweg 49 Rotsterhaule tel. 1894 
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MI. 12E Pala WEEK. 
Atdeffinv DE LOTTC4 

o Geert Dijkstra de aanvoerder is van ons eerste elftal 

o Hij de redaktie heeft gevraagd om zijn verjaardag in het 
clubblad te laten vermelden 

o Hij op 22 oktober j.le de mooie leeftijd heeft bereikt van 
30 jaar 

o felicitaties binnen 1 maand nog mogelijk zijn 
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EN ZN. 
Strenk 59 

St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

SUPPORTERSCLUB S.C. VIEEGIERIVEEN 

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

o Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 
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* * 	* 41.  If if  4f *  if if  4F  IF 	 IF  * * **  if if if  
).,‹* * * *  if if  IF STRIPOTHEEK 	 4f  if if if if  * RATAPLAN 	VIERHUIS 	HOLLAND  if if if  41  IF IF IF IF  *** 4F  IF  4F  IF  4F  IF  
** 	 ** 
** 	 ** 
* ** 

* 	 Strips zijn tegenwoordig erg populair. Iedereen leest 2e, overal. Mischien ** 
** ** 
›,,‹* 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  oak  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 tien maal gelezen. Hij meet 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 Niske's F 4,65. 
** De goedkoopste en handigste manier om stripalbums te lezen is lid worden 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 warden 14 
* 	 dagen later weer opgehaald als de nieuwe albums weer worden bezorgd. Dit kost 
** 
** U slechts F 0,25 per album! ( per 1-146 is dit F 0,30 per album). Als U een jaar 
** 
** 	 voor  nit  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 Hiske's,Donald  Duck's  en veel voetbalstrips. 
** 
** 
4F 4F 
** 
** 
** 

** ii 1‹, 

, _.,
.t. .........._....0".:./ d, 	** 

** 

** 
** 

** 	
** 

***************** 
* 'it.  * 41.  * * * * * * * 'it' 4i.  4t. 4i.  * STRIPOTHEEK  RATAPLAN VIERHUIS  HOLLAND  
IF 4f if if if if * if if * if * IF if if *  

Als U lid wilt worden, kunt U bellen net Lucas v.d.Molen, 
Schrijven  nag  ook, naar Vierbuisterweg 23, 8507 CO ROHEL. 

tel: 05137-1253  

; 



DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

Heeft u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw? 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend mei 

BOUWBEDRIJF AANN. 

H. J. VISSER 
STREEK 133 

8463 NG ROTSTERHAULE 
tel, 05137-1224 

, 
Hai 

'Doan's 
de 

blatietz- 
man 

H. HOOMANS 
E. A. Borgerstraat 100 
8501  NH JOURE 
Tel, 05138 - 5782 
RABObank Joure 
banknr. 33.47.78,980 

Is voetballen 
een knullensport?  

  

 

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

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

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

D.W.P. 

 

F. VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Vlecht. 

en  Tim merbedriff 
DANDSLOOT 3 
DANTEGA 	1e1. 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor  eon  dagelijks 

vers produkl 

R. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1972 

ADMINISTRATIEKANTOOR EN 
BE LAST I NGADV I ESBURO 

A, OORD 

voor het verzorqen van tiw: 
* bedrijEsboekhondingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 

PASTOR 1ELAAN 7 N I EUWEHORNE 
TEL. 05135-1674 

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

 

DE MODE STEEDS EEN 

STEEKJE VOOR MET 
PHILDAR BREIGARENS 

 

KALSBEEK speelgoed 

  

MIDSTRAAT 68 JOURE tel. 05138.3811 

bekend om ons ruim assortiment speelgoed. 

.poppen;dieren;spellempuzzels;modelbouw. 

:2peefaleafdeling voor modelauto.verzamelaall 

OOK GOED IN: KLEINVAK 

ONDERGOED 

TEXTIEL 

 

 

111.P.  

  

~street 78 
Tel. 05138-2975  JOURE  
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